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Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste vårdrelaterande infektionen på 

intensivvårdsavdelningar (IVA). Orsaken till infektionen är att patienten behöver assisterad andning 

genom invasiv ventilatorbehandling vilket medför att bakterier får fäste i lungorna och orsakar 

VAP.  Syftet med studien var att genomföra en genomlysning av forskningen om preventiva 

åtgärder som kan leda till minskad incidens av VAP vid invasiv ventilatorbehandling. Studiens 

metod var en systematisk litteraturstudie. Tio kvantitativa vetenskapliga artiklar sammanställdes 

med hjälp Hsieh & Shannons (2005) konventionella kvantitativa innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Resultatet delas in i fyra olika kategorier; Kunskapsnivå, Utbildning, Mobilisera upp och 

aspirera bort sekret samt Munvård. Resultatet visade att kunskap och utbildning angående 

preventiva VAP åtgärder ger minskad incidens av VAP. Även åtgärder som god munhygien med 

framförallt klorhexidin, upprepad munvård samt att avlägsna sekret ger minskad risk att utveckla 

VAP. Konklusionen är att intensivvårdssjuksköterskan behöver kontinuerlig utbildning för att inte 

förlora kunskap i preventiva omvårdnadsåtgärder. Kontinuerlig munvård och att mobilisera och 

avlägsna sekret hos den intuberade patienten är viktiga preventiva åtgärder på en 

intensivvårdsavdelning för att minska risken för VAP 
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Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common nosocomial infection in the intensive 

care unit (ICU). The cause of the infection is that the patient needs assisted ventilation through 

invasive ventilator causing bacteria may hold in the lungs and cause VAP. The aim of the study was 

to conduct a review of research on preventive measures that can lead to decreased incidence of VAP 

by invasive ventilator. The study's methodology was a systematic literature review. Ten quantitative 

scientific articles were compiled using Hsieh & Shannon (2005) conventional quantitative content 

analysis with an inductive approach. The result is divided into four different categories; level of 

Knowledge, education, mobilize up and aspirate away secretions and Oral Care. The results 

showed that knowledge and education about preventive measures VAP reduces the incidence of 

VAP. Although measures such as good oral hygiene with chlorhexidine above all, repeated oral 

hygiene and to remove secretions reduces the risk of developing VAP. The conclusion is that 

intensive care nurses need ongoing training to not lose the knowledge of preventive care measures. 

Continuous oral care and to mobilize and remove secretions of the intubated patient are important 

preventive measures in an intensive care to reduce the risk of VAP. 
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INTRODUKTION 

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll i omvårdnaden på IVA 
På dagens intensivvårdsavdelningar (IVA) arbetar specialistutbildade sjuksköterskor 

tillsammans med andra yrkesgrupper för att ge en god omvårdnad och vård bedrivs i en 

högteknologisk miljö (Soini & Stiernström, 2012). En intensivvårdssjuksköterska vårdar 

patienter som har svikt i ett eller flera organ. Sjuksköterskan ska utifrån patientens 

individuella omvårdnadsbehov identifiera, bedöma, övervaka och utvärdera 

omvårdnadsåtgärder samt ge akut, kurativ, rehabiliterande och palliativ omvårdnad. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna utföra och utvärdera ordinerade medicinska 

åtgärder och kunna övervaka patientens tillstånd med teknisk utrustning samt kunna 

identifiera risker och förändringar i patientens sjukdomstillstånd. Hen ska arbeta för att 

förebygga ohälsa samt bevara och stödja patientens förmåga till välbefinnande 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, Svensk sjuksköterskeförening, 2012). På 

IVA finns det beredskap att omhänderta nya patienter under dygnets alla timmar som har 

behov av den speciella kompetens som finns på IVA vilket leder till att arbetet kan vara 

stressande och fysiskt krävande då arbetstempot ofta är högt (Soini & Stiernström, 2012).  

Intensivvårdssjuksköterskan strävar efter kontinuitet i omvårdnaden när patienten är 

kritiskt sjuk för att identifiera patientens behov. Den tid som spenderas tillsammans med 

patienten är en viktig del i hur omvårdnaden prioriteras. Teknisk kompetens är bra för att 

öka intensivvårdssjuksköterskans kompetens samtidigt som tekniken kan göra att 

omvårdnaden blir ofullständig eller försummas, pga. att tekniken blir mer synlig än själva 

patienten. Intensivvårdssjuksköterskans hantering av kritiska situationer är avgörande för 

omvårdnaden. Hen behöver upprätthålla ett lugn inför både patienter och anhöriga 

(Wilkin & Slevin, 2003). 

Syftet med omvårdnad är att tillhandahålla den hjälp en patient behöver för att hens behov 

ska tillgodoses Sjuksköterskans unika funktion kräver att denne förstår de grundläggande 

behoven människan har så att hen kan hjälpa sina patienter sörja för sina behov och/eller 

att få deras liv att kännas så normalt och produktivt som möjligt, även vid sjukdom. 

Sjuksköterskan ska kunna bedöma patientens behov av hjälp av dagliga funktioner och 

aktiviteter som andning, nutrition, elimination, vila, sömn, förflyttning, ADL och att göra 

livet till mer än en vegetativ process genom att kommunicera med andra och upprätthålla 

mänskliga relationer, lärande, arbetsträning eller reproduktion (Henderson, 2006). 

Ventilatorbehandling 
Invasiv ventilation är en metod där patienten ventileras på konstgjord väg, genom att en 

mekanisk maskin övertar andningen hos patienten. Mekanisk ventilation är en 

livräddande behandlingsstrategi för patienter med ökad risk av respiratorisk svikt eller 

hos patienter som är oförmögna att upprätthålla en adekvat respiration. Den invasiva 

ventilationen innebär att ett föremål förs ner i patientens luftvägar, antingen genom att 

placera en endotrakealtub, trakeostomikanyl eller laryxmask i patientens luftvägar. Det 

är en avancerad teknisk och riskfylld form av understödjande ventilation som vanligast 

sker på IVA där personalen är specialistutbildade inom området (Pertab, 2009). 

Ventilatorbehandling innebär att med ett övertryck blåsa oxygen i olika koncentrationer 

ner till alveolerna i lungorna för att möjliggöra ett gasutbyte. Behandlingen förbättrar 

gasutbytet mellan syre (O2) och koldioxid (CO2) samt avlastar eller minskar 
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andningsarbetet. Den viktigaste uppgiften ventilatorn har är att ersätta patientens 

respiratoriska muskelfunktion som ger en liten påverkan på lungparenkymets1 funktion. 

När metoder som Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) eller Non-Invasive 

Positive Pressure Ventilation (NIPPV) används vid hypoxi2 och/eller hyperkapni3 utan att 

patientens tillstånd förbättras måste intubation ske och ventilatorbehandling inledas 

(Blomqvist et al., 2012). 

Behandling med teknisk apparatur som är livräddande samt livsuppehållande medför 

etiska dilemman. Vid ställningstagande om livsförlängande ventilatorbehandling ska 

sättas in måste hänsyn tas till patientens sjukdomshistoria och funktionsnivå. 

Behandlingen ska främst hjälpa patienten till en förbättring av dennes nuvarande 

försämring av respirationen vilket bör leda till att patienten framgent ska kunna andas 

utan stödjande ventilatorbehandling. Detta innebär att ventilatorbehandlingen inte ska ges 

till enskilda patienter på grund av hens dåliga allmäntillstånd som t.ex. vid palliativ 

sjukdom. Enligt autonomiprincipen ska patienten själv kunna ta beslut om 

livsuppehållande behandling. Det finns fall när patienten inte är förmögen att delta i 

beslutsfattandet som en konsekvens av sjukdomstillståndet och i dessa fall tas beslut i 

samråd med närstående (Bakkelund & Thorsen, 2009). 

Ventilatorbehandling är förenat med flera potentiella komplikationer som t.ex. 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP) (Bakkelund & Thorsen, 2009) som är en 

nosokomial pneumoni vilket innebär att patienten ådrar sig en pneumoni i samband med 

vistelse på sjukvårdsinrättning eller strax efter denne har vårdats på en 

sjukvårdsinrättning. 

Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) 
VAP förekommer hos patienter med akut respiratorisk svikt som får hjälp med att andas 

med invasiv ventilatorbehandling och som inte haft diagnosen pneumoni innan 

intubationstillfället. VAP innebär att en pneumoni uppträder 48 timmar efter en 

intubation. Om patienten får en pneumoni under de första två dygnen är det troligen en 

infektion som orsakas av bakterier som patienten hade innan intubationen. Risken att få 

VAP ökar med antalet dagar som ventilatorbehandlingen fortskrider. Antalet dygn med 

ventilatorbehandling ökar om patienten diagnostiserats med VAP (Bakkelund & Thorsen, 

2009).  Risken att drabbas av pneumoni är tio gånger högre hos en patient som är 

intuberad och får ventilatorbehandling än en patient som inte är intuberad (Bakkelund & 

Thorsen, 2009) och är förenat med hög dödlighet (Vincent et al., 2010). VAP är den 

vanligaste nosokomiala infektionen som kan drabba intensivvårdspatienter och står för ca 

50 % av alla infektioner som kan relateras till vårdtiden på en intensivvårdsavdelning 

(Hunter & Corry 2002).  

Orsaker och riskfaktorer 

Det är inte metoden invasiv ventilation som är orsaken till VAP utan det orsakas av 

intubationen då den endotrakeala tuben påverkar sväljningsmekanismen och rensningen 

av slem i larynx. Tuben hindrar även aktiviteten hos flimmerhåren och det lokala 

immunförsvaret (Larsson & Rubertsson, 2012). Det finns olika faktorer som ger en ökad 

risk att en intensivvårdspatient utvecklar VAP. Ventilatorbehandling är en oberoende 

                                                 
1 Lungparenkymets innebär lungvävnad som utför lungans huvudfunktion.  
2 Hypoxi innebär syrebrist i vävnad. 
3 Hyperkapni innebär förhöjd halt av koldioxid i blodet. 
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riskfaktor som ökar med tiden i ventilator. Ventilatorbehandlande patienter som ligger 

plant med ventrikelsond är särskilt benägna att utveckla VAP, som troligtvis beror på en 

ökad gastroesofageal reflux i plant läge (Albertos, Caralt, & Rello, 2011; Hunter & Corry, 

2002). Andra vanliga orsaker är aspiration av mikroorganismer från farynx eller 

ventrikeln som tar sig ner i lungan och orsakar VAP infektionen. Andra riskfaktorer som 

ger en ökad risk att utveckla VAP inom fem dygn är en akut intubation, aspiration under 

intubationsförfarandet, thoraxtrauma och akut kirurgi. Vid en tidig VAP är det vanligast 

att bronkerna kontamineras av sekret från de övre luftvägarna (Bakkelund & Thorsen, 

2009). Andra riskfaktorer är invasiv ventilatorbehandling mer än 48 timmar, reintubation, 

hög ålder, Lungsjukdomar som KOL4 och ARDS5, brännskador, traumatisk hjärnskada, 

tracheostomi och hög sjukdomsgrad samt nasotrakealtub eller magsondsinsättning via 

näsan när patienten har sinuit ger också en ökad risk till VAP (Albertos, Caralt & Rello, 

2011; Larsson & Rubertsson, 2012).  

Diagnosticering av VAP 

Det kan vara svårt att diagnostisera VAP eftersom de vanligaste symtomen för en 

pneumoni är feber, ökad mängd leukocyter, varig slembildning och infiltrat på lungorna. 

Dessa symtom är inte specifika för VAP utan är vanligt förekommande hos många 

patienter som vårdas på IVA.  Infiltrat som påvisas efter lungröntgen behöver inte vara 

av smittsamt ursprung, det kan bero på ödem eller blödning. Om patienten har ett ökat 

behov av förhöjt ventilatorstöd behöver det inte vara ett tecken på VAP (Bakkelund & 

Thorsen, 2009; Hunter & Corry, 2002). Dock ska VAP alltid misstänkas om den 

ventilatorbehandlade patienten har nya eller oförklarade infiltrat på lungröntgen eller 

ökande respiratoriska problem samt övriga symtom på infektion (Larsson & Rubertsson, 

2012). 

Ett sätt att diagnosticera VAP är genom bakteriologiska undersökningar. Det är viktigt att 

använda rätt metod då bakteriologiska undersökningar från sugkateter via patientens tub 

ofta blir felaktiga eftersom de kan kontamineras av orofaryngeala6 bakteriekolonier. För 

att säkerställa att en bakteriologisk undersökning inte blir kontaminerad används 

diagnostikmetoden bronkoalveolärt lavage (BAL). Metoden innebär att 20-60 milliliter 

natriumklorid förs ner i lungorna. Vätskan sugs upp och används för att diagnostisera om 

patienten har VAP eller inte. Protected brush specimen (PBS) är en annan vanlig 

bakteriologisk undersökning som utförs på IVA vilket innebär att en specialkateter 

används för att få upp bronkialsekret. De vanligaste bakteriefynden hos intuberade 

patienter som varit intuberade mellan fyra och fem dygn är staphylococcus aureus och 

psuedomonas aeruginosa (Bakkelund & Thorsen, 2009; Albertos, Caralt & Rello, 2011).  

Omvårdnad vid VAP  
Det finns olika preventiva omvårdnadsåtgärder för att motverka VAP när patienten har 

behov av invasiv ventilatorbehandling (Albertos, Caralt & Rello, 2011; Mimik et al., 

2013). Omvårdnadsåtgärderna som rekommenderas är att intensivvårdssjuksköterskan 

kontrollerar kufftrycket på endotrakealtuben, avlägsnar sekret ovanför kuffen, utför 

munhygien med klorhexidin, adekvat munvård och arbetar för att minska den selektiva 

kontamineringen från mag-tarmkanalen. Det är också av vikt att tänka på vinkeln av 

                                                 
4 KOL är en Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 
5 ARDS innebär Acute Respiratory Distress Syndrom  
6 Orofaryngeala innebär mellansvalg 
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patientens rygg gentemot övriga kroppen, speciellt när patienten får enteral nutrition. Den 

optimala vinkeln för att minska risken för aspiration av sekret är en vinkel mellan 45˚ till 

30˚ som motsvarar en halvsittande position. 

Rekommendationer enligt Socialstyrelsen (2006) av preventiva åtgärder är att följa de 

basala hygienrutinerna vid all vård av patienter, inte suga nedre luftvägar på rutin utan 

invänta till större mängder sekret samlas och använda sterila sugkatetrar, ge patienten 

optimal nutrition vilket ger minskad mängd av bakterier från ventrikeln, vinkeln på 

patientens kropp bör vara i större lutning än 30° framför allt när patienten får nutrition i 

ventrikelsond, minska tiden med invasiv ventilation genom att eftersträva låg 

sederingsnivå vilket möjliggör snabbare urträning, kontinuerliga kontroller av kufftrycket 

som bör vara 25 till 30 mmHg och avlägsna sekret ovanför kuffen vid kontroller av 

kufftryck och vid extubation/dekanylering. 

Patientens situation  
Dödligheten vid VAP är hög men det är oklart om det beror på diagnosen VAP eller om 

det är patientens grundsjukdom som leder till döden. VAP leder till ökat lidande hos 

patienterna och längre vårdtider vilket medför högre vårdkostnader (Larsson & 

Rubertsson, 2012).  

Forskning om patienters upplevelse av invasiv ventilation visar att de kan uppleva en 

känsla av andfåddhet under tiden som de behandlades med invasiv ventilation, samtidigt 

som de var medvetna om att behandlingen var livsuppehållande (Karlsson, Bergman & 

Forsberg, 2012). Patienterna beskrev att de var tvungna att lita på 

intensivvårdssjuksköterskans förmåga att uppmärksamma slem i tuben som behövdes 

sugas bort. Patienterna kände sig svaga och utelämnade. De kände sig tvungna att 

underkasta sig intensivvårdssjuksköterskans vilja när de behövde hjälp med 

grundläggande behoven som få luft och suga bort slem i tuben.  Karlsson och Forsberg 

(2008) visade dessutom att patienter som fick behandling med invasiv ventilation 

upplevde känsla av brist på luft vilket kunde skapa panikkänslor hos patienten. 

Problemformulering 
Invasiv ventilatorbehandling är en tekniskt avancerad och riskfylld behandlingsmetod 

som genomförs när patientens andningsförmåga sviktar. Behandling är förenad med 

komplikationer som till exempel Ventilatorassocierad Pneumoni (VAP), en nosokomial 

infektion som kan leda till döden. Olika faktorer ökar risken för att en intensivvårdspatient 

utvecklar VAP. Riskerna är till stor del kartlagda men det är av vikt att också 

sammanställa kunskapen om preventiva omvårdnadsåtgärder vid VAP för att minska 

incidensen av VAP och därmed patienternas lidande och kostnader orsakade av VAP. 

  

https://gandalfvit.vgregion.se/+CSCO+0h756767633A2F2F6A6A6A2E667076726170727176657270672E70627A++/science/article/pii/S0964339711001194
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SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa preventiva åtgärder för att förebygga VAP 

hos intensivvårdspatienter 

METOD 
För att sammanställa och kartlägga forskningsdata inom området VAP genomfördes en 

systematisk litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2012). Studien följer de steg som 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) beskriver att en systematisk 

litteraturöversikt bör följa för att studien ska kunna dra trovärdiga slutsatser samt 

minimera godtycklighet och slumpmässiga antaganden. Enligt SBU:s (2014) metod har 

följande steg utförts; frågeställning har formulerats på ett strukturerat sätt, inklusions- och 

exklusionskriterier har fastställts, litteratursökning utförts i relevanta databaser samt i 

artiklars referenslistor, grovsållning av titel och abstrakt har skett, därefter beställdes 

artiklar i fulltext, artiklarna som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier 

inkluderades i studien, relevansbedömning och kvalitetsgranskning utfördes enligt 

granskningsmallar och slutligen utfördes en dataextraktion. För att garantera SBU:s 

(2014) krav på tillförlitlighet är frågeställningen noggrant preciserad, urvalskriterierna 

tydliga, sökord noga konstruerade och redovisade. Alla artiklar är relevansbedömda och 

kvalitetsgranskade utifrån SBU:s (2014) granskningsmallar för forskningsartiklar. 

Frågeställning 
Litteraturstudien inleddes med att forskningsfrågan formulerades: Vilka preventiva 

åtgärder kan vidtas för att förhindra ventilatorassocierad pneumoni inom intensivvården?  

Val av litteratur 
Därefter följde litteratursökningen som genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed 

eftersom dessa är inriktade mot omvårdnad och medicin som är sjuksköterskans 

ämnesområden inom sin yrkesprofession. Sökprocessen infattade olika moment. Första 

momentet innefattade antalet träffar i databaserna CINHAL och PubMed. Sökorden som 

valdes var nurs*, prevention, ventilator associated pneumonia och intensive*, då dessa 

sökord representerar studiens syfte. Sökorden användes i olika kombinationer och även 

enskilt för att få ett så brett sökresultat som möjligt. I den sista sökningen användes alla 

sökord tillsammans för att få ett mer specifikt sökresultat utifrån studiens syfte. Utifrån 

sökningarna gjordes en grovsållning av titel och abstrakt vilket resulterade i 171 artiklar. 

Därefter granskades abstrakt igenom grundligt och 125 artiklar exkluderades. 

Kvarvarande 46 artiklar beställdes i fulltext och 25 artiklar kunde då exkluderas eftersom 

de inte svarade på studiens syfte och frågeställning, 21 artiklar (första urval) inkluderades. 

Artiklar som förekom i både CINHAL och PubMed har markerats som externa dubbletter 

i tabell 2. Enligt SBU (2014) utfördes relevansbedömning samt bedömning av 

studiekvalitet av artiklarna och 11 artiklar uteslöts, återstående 10 artiklar inkluderades i 

studien (andra urval). Sökningarna presenteras i tabell 1 och 2 nedan.  

Artiklar valdes utifrån studiens syfte och inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara inriktade mot området omvårdnad på en intensivvårdsavdelning 

samt att patienterna i studierna var över 18 år. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade (peer rewiewed), skrivna på svenska eller engelska och vara publicerade 

mellan 2009-01-01 och 2015-08-30 för att inkludera aktuella forskningsresultat och 

exklusionskriterier var artiklar som inte behandlade preventiva omvårdnadsåtgärder inom 

området VAP samt var utförda på annan vårdenhet än på en intensivvårdsavdelning. 
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Tabell 1. Elektronisk sökning i databasen CINAHL, sökningen gjord 2015-08-31 

 
Sökord 

Antal 

träffar 

Relevans-

bedömning  

Första 

urval 

Andra 

urval 

1 nurs* 26721    

2 intensive* 7347    

3 ventilator associated pneumonia 337    

4 prevention 32402    

5 nurs* and intensive* 1508    

6 
nurs* and intensive* and ventilator 

associated pneumoni  
47    

7 
nurs* and intensive* and ventilator 

associated pneumoni and prevention 
34 18 12 4 

 

Tabell 2. Elektronisk sökning i databasen PubMed, sökningen gjord 2015-08-31 

 
Sökord 

Antal 

träffar 

Relevans-

bedömning  

Första 

urval 

Andra 

urval 

1 nurs* 177970    

2 intensive* 8074    

3 ventilator associated pneumonia 2739    

4 prevention 437696    

5 nurs* and intensive* 8812    

6 
nurs* and intensive* and ventilator 

associated pneumoni  
200    

7 
nurs* and intensive* and ventilator 

associated pneumoni and prevention 

137 

 

28 

 

9 

(3**) 

6 

(2**) 

                        (**=Externa dubbletter) 

Granskning av studier  
Granskningen av studierna inleddes med en relevansbedömning i två steg (se figur 1). I 

det första steget gjordes en grovsållning utifrån titel och artikelns abstrakt och 46 artiklar 

beställdes i fulltext. De artiklar som inhämtades för relevansbedömning av titel och 

abstract var 18 från CINAHL och 28 från PubMed (se tabell 1 och 2). Alla artiklar lästes 

av författarna. De 25 artiklar som inte stämde överens med denna studies syfte och 

frågeställning exkluderades och antalet minskade till 21 (se fördelningen mellan 

databaserna i tabell 1 och 2). Steg två innebar att valda artiklar granskades med hjälp av 

”Mall för bedömning av relevans” (SBU, 2014). De artiklar som ansågs vara relevanta 

inkluderades i denna litteraturstudie. Efter relevansbedömningen exkluderades åtta 
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artiklar som inte bedömdes relevanta på grund av att artiklarna hade för kort 

uppföljningstid, irrelevant studiedesign eller irrelevant intervention.  

Tretton artiklar genomgick sedan en kvalitetsgranskning för att bedöma studiekvaliteten 

(se figur 1) med hjälp av SBU:s mallar för kvalitetsgranskning (2014). De mallar som 

användes var ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” som användes till 

dem randomiserade studierna och kvasi-experimentiella studierna, "Mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier" för tvärsnittsstudier och en retrospektiv 

kohortstudie. Kvalitetsgranskningen resulterade i att tre artiklar bedömdes ha låg 

studiekvalitet och uteslöts. Detta berodde främst på bristande redovisning av population, 

inklusions- och exklusionskriterier samt att studielängden var för kort. Tio artiklar som 

motsvarade studiens utvalda inklusionskriterier återstod efter kvalitetsgranskningen (se 

figur 1). Fem av dessa artiklar var randomiserade studier, två var tvärsnittsstudier, två 

artiklar beskrev kvasi-experimentella studier och en var en retrospektiv kohortstudie.  I 

bilaga 1 beskrivs inkluderade artiklar i detalj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 Flödesschema över artikelurvalet och granskningen av artiklar 
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10 st 

 

Inkluderade artiklar innan 
relevansbedömning  

21 st 
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3 st 

Artiklar med låg 
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exkluderades efter 

relevansbedömningen 

8 st 
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Dataanalys 
Varje artikel lästes i sin helhet och en sammanställning av varje artikel gjordes för att 

tydliggöra artikelns innehåll och resultat. Alla artiklar har analyserats utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Resultatet analyserades utifrån en konventionell kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats enligt Hsieh och Shannon (2005). Denna metod används vanligen när ett fenomen 

ska beskrivas. Dataanalysen började med att all data lästes igenom flera gånger för att få 

en känsla av helheten av texten. Därefter lästes texten ordagrant som härleddes till koder 

genom att hitta ord som fångade upp viktiga tankar eller begrepp. Efter detta gjordes 

anteckningar och en inledande analys av första intrycket av texten. Under tiden processen 

fortlöpte växte koder fram ur texten. Koderna sorterades in i olika kategorier baserat på 

hur de olika koderna var relaterade och sammanlänkande. De framväxande kategorierna 

användes för att organisera och gruppera texten i meningsfulla grupper. Slutligen bestod 

resultatet av kategorierna "Kunskapsnivå", "Utbildning", "Mobilisera upp och aspirera 

bort sekret " och "Munvård" som beskrev studiens syfte att belysa preventiva åtgärder för 

att förebygga VAP hos intensivvårdspatienter 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Northern Nurses' Federation (2003) finns det fyra etiska principer inom 

omvårdnadsforskning. Den första handlar om autonomi och vidare att göra gott, inte 

skada samt att vara rättvis. Dessa fyra etiska principer behöver alla omvårdnadsforskare 

följa för att forskningen ska kunna anses som etiskt försvarbar. Principen autonomi 

innebär att skydda samt respektera deltagarens egna intressen. Frivillighet att delta i en 

studie innebär att deltagaren ska ge informerat samtycke samt kunna avstå sin medverkan 

i studien utan att svara på varför.  

Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie har genomgått en etisk prövning, är peer 

rewiewed samt är publicerade och finns på databaserna CINAHL och PubMed. De 

artiklar som ingår i litteraturstudien har redan blivit etiskt granskade vilket leder till att 

denna litteraturstudie inte behöver ett forskningsetiskt tillstånd för att genomföras. Alla 

artiklar har granskats objektivt och har återgetts på ett sanningsenligt sätt. Författarna till 

denna litteraturstudie har undvikt all form av plagiat, manipulation av insamlad data samt 

har inte falsifierat data. Under hela forskningsprocessen har de forskningsetiska 

aspekterna hanterats och forskarna har respekterat de normer som Vetenskapsrådet (2011) 

anser är en god forskningssed. Som forskare finns ett särskilt ansvar gentemot de 

människor som medverkar i forskningen, men också mot dem som indirekt kan påverkas 

och gagnas av forskningsresultatet. Forskaren ska göra sitt bästa för att utföra forskning 

av hög kvalitet. Forskaren ska inte heller låta sig påverkas av yttre påverkningar och 

manipulering och inte heller av egna privata eller intressenters ärenden (Vetenskapsrådet, 

2011).  
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RESULTAT 
Resultatet baseras på 10 kvantitativa artiklar. I analysarbetet av de vetenskapliga 

artiklarna framkom fyra kategorier av preventiva åtgärder för att förebygga VAP hos 

intensivvårdspatienter; Kunskapsnivå, Utbildning, Mobilisera upp och aspirera bort 

sekret samt Munvård. 

Kunskapsnivå 
Denna kategori belyser att kunskapsnivån om preventiva åtgärder skiljer sig mellan 

grupper av intensivvårdssjuksköterskor, mellan läkare och sjuksköterskor och mellan 

erfaren och nyutbildad vårdpersonal.   

Akin Korhan et al. (2013) studerade kunskapsnivån hos 138 sjuksköterskor som arbetade 

inom intensivvården och vilka kunskaper de hade om preventiva omvårdnadsåtgärder 

gentemot VAP. Sjuksköterskorna fick svara på en multisvarsenkät som var utvecklad för 

att bedöma sjuksköterskors kunskapsnivå om prevention av VAP. Frågorna var 

utformade utifrån riktlinjer grundade på vetenskapligt beprövade metoder. Det visade sig 

att intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på utbildningssjukhus hade bättre kunskap 

om preventiva VAP åtgärder än intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på en generell 

intensivvårdsavdelning. De omvårdnadsåtgärder som båda grupperna gav flest korrekta 

svar på (korrekt svarsprocent mellan 62-79%) var att det är bättre med oral intubation än 

nasal intubation, bättre att använda ett slutet sug-system och frekventa försök att ändra 

ventilatorinställningar. Omvårdnadsåtgärder som när det är tid för att byta luftfuktaren 

och aspirationsutrustning samt att aspirera från subglottis kanalen fick lägre korrekt 

svarsprocent (mellan 17 % - 24 %).  Frågorna om vilken vinkel huvudet skulle ha 

gentemot kroppen, användningen av vårdsängar som hade en kinetisk effekt gentemot 

normala sängar och vilken typ av luftfuktare som skulle användas fick ca 50 % korrekta 

svar. 

I Pérez-Granda et al. (2013) studie undersöktes vilka kunskaper olika personalkategorier 

på en intensivvårdsavdelning har för att förhindra VAP utveckling. De 

personalkategorierna som deltog i studien var läkare, sjuksköterskor samt studenter som 

utbildade sig till läkare och sjuksköterskor. Deltagarna svarade på en enkätundersökning 

med tio olika frågor om VAP prevention med multipla svarsalternativ. Frågorna var 

utvecklade från internationella rekommendationer samt expertis från sjukhuset inom 

området VAP prevention. Totalt svarade 167 personer av 257 tillfrågade på enkäten. Av 

dessa var det 32 läkare (både intensivister och anestesiologer), 108 sjuksköterskor och 27 

studenter. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad på kunskapen om VAP 

prevention på sju av de tio frågorna mellan läkarna och sjuksköterskorna. Studien visade 

att sjuksköterskor hade bättre kunskap om handhygien och användandet av handskar 

innan de gjorde omvårdnadsåtgärder som sugning av sekret och övrig manipulation av 

åtgärder vid/omkring munnen som var relaterade till ventilatorn. Läkarna hade större 

kunskap om och när behovet fanns att ändra inställningar på ventilatorn samt hur den 

mekaniska ventilatorbehandlingen kan påverka mag-tarmkanalen. Läkarna hade även 

mer kunskap i vilka effekter samt nackdelar som kan uppstå med en selektiv 

kontaminering från mag-tarmkanalen. Gällande frågor som handlade om omvårdnad 

relaterat till vårdarbetet uteslöts gruppen "studenter" eftersom de inte var involverade i 

den dagliga omvårdnaden. Det fanns två områden som fick bättre svarspoäng än de övriga 

frågorna och det var att positionera patientens huvudända mellan 30°-45° samt kontroll 

av kuff trycket i endotrachealtuben och/eller trachballongen under varje skift. Det visade 
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sig att det fanns skillnad på praktisk kunskap beroende på hur länge som deltagaren har 

arbetat och inhämtat sin kunskap. Störst skillnad var det mellan de som arbetat mindre än 

ett år mot de som hade arbetat i mer än ett år. 

Utbildning  
Kategorin visar att utbildning av personal i preventivt syfte för att hindra utveckling av 

VAP hos patienterna på en intensivvårdsavdelning har lett till att preventiv VAP 

omvårdnad förbättrats och att VAP incidensen tenderar att sjunka och att specifika VAP 

ronder ger en minskning av förekomsten av VAP. 

Effektiviteten av ett evidensbaserat omvårdnadsprogram för att minska förekomsten av 

VAP har studerats av Ok Ban (2011). Studiens syfte var att förstå förändringar i förekomst 

av VAP hos patienterna vars sjuksköterska genomgått ett förebyggande 

utbildningsprogram om VAP. Programmet innefattade fem områden: tvätta händerna, 

användning av sug, användning av handskar, användning av mekanisk ventilator och 

diverse interventioner. För att verifiera programmets effektivitet samlades data in precis 

innan, precis efter och tre månader efter att 27 intensivvårdssjuksköterskor genomgått 

programmet. Maximalt gavs 4 poäng på frågorna som handlade om medvetenheten av 

preventiva åtgärder av VAP. Innan programmet fick deltagarna ett genomsnittspoäng på 

3,29. Direkt efter programmet hade medvetenheten ökat hos deltagarna till 3,33 och tre 

månader efter ökade medvetenheten ytterligare till 3,55. En statistiskt signifikant skillnad 

av medvetenheten kunde ses precis innan och precis efter deltagandet i det preventiva 

VAP- programmet (p=0,008). Det framkom även en statistiskt signifikant skillnad mellan 

precis efter och tre månader efter det programmet introducerades (p=0,002). Förekomsten 

av VAP hos patienter under en tre månaders period innan programmet var 17382 per 1000 

ventilatordagar. Förekomsten av VAP tre månader efter programmet sjönk till 11044 per 

1000 ventilatordagar och trots att förekomsten av VAP sjönk efter programmet kunde 

ingen statistisk signifikant skillnad ses. 

Jam Gatell et al. (2012) har gjort en studie för att ta reda på kunskapen om prevention av 

VAP genom att se vilka kunskaper som fanns före och efter en utbildning i VAP 

prevention. I anslutning till förstudien gjordes en observationskontroll om vilka 

omvårdnadsåtgärder som gjordes på patienter med behov av invasiv ventilation. 48 

personer deltog i förstudien och 31 deltog i efterstudien. Efterstudien visade att 

kunskapen blev bättre och deltagarna svarade mera korrekt i förhållande till förstudiens 

resultat. Kunskapen om att motverka mikroaspiration genom att aspirera bort sekret från 

subglottiskanalen då denna funktion fanns på endotrakealtuben ger minskad risk för 

utveckling av VAP. Resultatet visade även att svalg/mun hygienen blev signifikant bättre 

i efterstudien. Andra signifikanta fynd som sågs mellan studierna var att användning av 

den smalaste ventrikelsonden, huvudändans vinkel mellan 30°-45°, rätt kufftryck, 

munhygien med klorhexidin och registrering hur endotrakealtuben var fixerad fick p-

värden p=0,001. På de frågor som forskarna inte såg någon signifikant skillnad på men 

hade ett svar som var mer >95% rätt på i båda studierna var användningen av sterila 

sugkatetrar och aseptisk manipulation av tuben. Incidensen med VAP var stabil och i 

samma nivå som innan dock sågs en trend att förekomsten av VAP efter fyra dygn efter 

intubationen var lägre än tidigare. 

Bradley Dosher et al. (2014) studerade ett koncept där ett team som bestod av 

intensivvårdssjuksköterska, andningsterapeut samt infektionssjuksköterska gjorde två 

VAP preventiva ronder varje vecka på de patienter som var i behov av invasiv 
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ventilationsbehandling. De använde sig av en checklista med sju olika punkter som var 

designade utefter vetenskapliga och beprövade metoder om VAP prevention. De sju 

punkterna var att kontrollera att vinkeln på patientens huvud var mellan 30°-45°, 

avstängning av sederande farmaka för kontroll om patienten hade spontanandning, om 

det var genomförbart för patienten, regelbunden munvård, regelbunden sugning av sekret 

från subglottis kanalen, profylax mot ventrombos samt gastrointestinal profylax. VAP 

rondsstudien visade ingen signifikant skillnad på tiden som en patient hade behov av 

invasiv ventilatorbehandling mellan åren 2009-2012. Det visade sig dock att det fanns en 

signifikant förändring av minskande incidenter av VAP när VAP ronderna genomfördes 

(p <0,001).  

Mobilisera upp och aspirera bort sekret  
Kategorin belyser att omvårdnadsåtgärder för att mobilisera upp och suga bort sekretet 

hos patienter med behov av invasiv ventilatorbehandling resulterar i minskad dödlighet, 

kortare tid i ventilator. Fynden om förekomsten av VAP varierar mellan att 

omvårdnadsåtgärderna inte ger någon effekt till att de minskar förekomsten av VAP. 

 Pattanshetty och Gaude (2010) studerade effekten av att genomföra olika sorters 

respiratoriska omvårdnadsåtgärder hos intuberade patienter som behöver invasiv 

ventilatorbehandling på en intensivvårdsavdelning för att förebygga VAP. Patienterna 

administrerades manuell hyperinflation med 100 % syrgas vilket innebar att patienten 

gavs 15 liter syrgas/minut under 20 minuter med 8-13 andetag/minuten med efterföljande 

behandling av manuella handvibrationer likt oscillerande rörelser av bröstkorgen, med en 

kombination av kompressioner av bröstkorgen för att försöka mobilisera loss slem som 

kunde sugas upp. Efter behandlingen skulle patientens huvudända vara ställd mellan 30° 

till 45° under minst 30 minuter. Studien visade ingen signifikant skillnad mellan 

studiegruppen och kontrollgruppen i utvecklingen av VAP före eller efter fem dygn. Det 

visade även att det inte var någon statistisk signifikant skillnad på antalet dygn som 

patienten behövde vistas på intensivvårdsavdelningen eller antalet dygn med behov av 

behandling med invasiv ventilation. Fynd som var statistiskt signifikanta var att 

dödligheten var mindre i studiegruppen än i kontrollgruppen (p= 0,007) och att 

studiegruppens patienter kunde avvänja sig snabbare från ventilator- behandlingen med 

mot kontrollgruppens avvänjning från ventilatorbehandlingen (p= 0,007).  

I en studie av Chao et al. (2008) undersöktes effekten av aspiration av oralt sekret och om 
detta leder till en minskning av VAP. RCT-studien utfördes på en intensivvårdsavdelning 

på ett sjukhus i Tapei City. Det utfördes sugning av sekret i munnen innan varje 

lägesändring på patienterna i studiegruppen, i jämförelse med kontrollgruppen där 

patienterna mottog rutinåtgärder, som innebar att patientens sekret togs bort efter varje 

endotrakeal sugning. Patienter som utvecklat VAP i kontrollgruppen var 24 av 159 

(15,1%) och 5 stycken av 102 (4,9 %) i studiegruppen (p<0,05). 8 av de 24 patienterna i 

kontrollgruppen som utvecklat VAP dog, men i studiegruppen fanns inga dödsfall hos 

patienterna med ventilatorassocierad pneumoni. Studien visade att sugning av sekret från 

subglottis före alla lägesändringar var effektivt för att minska förekomsten av VAP. De 

statistiska resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader i fördelningen av patienter 

som genomgått operation, som hade KOL och diabetes i bakgrunden och användning av 

antacida läkemedel mellan dem två olika grupperna (p<0,05). Bakterier som associerades 

med tidigt utvecklande av VAP identifieras från sputumodlingar. De vanligaste fynden 

av bakterier i kontrollgruppen var Acinetobakterier (7 stycken) och Pseudonymas 
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bakterier (5 stycken) och i studiegruppen var Klebsiella pneumoniae vanligast med två 

fall.  

Munvård 
Kategorin visar att munvård är en viktig omvårdnadsåtgärd i preventivt syfte för att 

minska förekomsten av VAP. Trots god munvård visar fynd att en ökad bakterieflora 

finns i munnen hos intuberade patienter och att en minskning sker av bakteriefloran efter 

48 timmar efter extubationen.  

I en studie som utfördes i två omgångar under 24 månader vardera, studerades effekten 

av att implementera systematisk mun- och tandvård med protokoll för att minska risken 

av VAP (Garcia et al., 2009). I kontrollgruppen innan interventionen krävdes endast 

standardmunvård, som innebar sugning av munhåla och glycerintussar för läpparna, dock 

fanns ingen specifik tidsram när dessa omvårdnadsåtgärder skulle utföras. 

Omvårdnadsåtgärder som tandborstning och aspirera bort sekret från subglottis 

genomfördes inte på patienterna i kontrollgruppen. I studiegruppen utfördes mun- och 

tandvård utifrån ett protokoll, som inkluderade orofaryngeal sugning var sjätte timme, 

rengöring av vävnad och tandkött i munnen var fjärde timme med tandborste med 

antiseptiskt medel (cetylpyridiniumklorid 0,05 %) eller vid behov samt tandborstning två 

gånger dagligen. Det fanns ingen signifikant skillnad av grupperna i ålder, kön eller 

svårighetsgrad av sjukdom. 8,6 % (67/779) av patienterna i kontrollgruppen utvecklade 

VAP och 4,1 % (31/759) i studiegruppen. Under tiden för interventionen av 

studiegruppen sjönk antalet patienter som insjuknade i VAP med 33,3 %, även om 

resultatet endast är marginellt signifikant (12 vs 8 fall per 1000 ventilatordagar, (p=0,06) 

Dödligheten minskade signifikant under interventionen, från 19,4 % till 14,6% (p=0,01) 

(Garcia et al., 2009). 

Prendergast et al. (2009) har gjort en studie på en neurologisk intensivvårdsavdelning för 

att studera om förändring av munhälsan ger förändring i utveckling av VAP på intuberade 

patienter med behov av invasiv ventilatorbehandling. Samtliga patienter hade en vinkel 

mellan kroppen och huvudet på minst 30° under hela studietiden. Prover för att 

diagnosticera VAP togs dag fyra, sju och tio efter det att patienterna blivit intuberade. 

Medelantal dagar med intubation var sju dagar. Munvård gjordes enligt dokumentationen 

3,3 gånger dagligen. Munvården som gjordes var att borsta tänderna med barntandborste 

eller munsvabb med fluortandkräm, sterilt vatten eller koksalt. De signifikanta fynd som 

sågs var att trots god munhygien blev det en försämring av munhälsan under tiden 

patienten var intuberad. Vid kontroller av bakteriefloran i munnen under intubations tiden 

var det en ökande trend av tillväxt av bakterier och jästsvamp. 48 timmar efter 

extuberingen blev mängden av bakterier och jästsvampar mindre. Det var gramnegativa 

bakterier som var vanligast förekommande och var ökande under tiden som patienten var 

intuberad.  Efter fyra dagar med invasiv ventilatorbehandling hade 24 % av patienterna 

utvecklat VAP och efter sju dygn var utvecklingen av VAP 33 % och efter tio dygn hade 

46 % av patienterna utvecklat VAP. 

Effekten av mekanisk (tandborstning), farmakologisk (oral klorhexidin) och kombination 

av dessa omvårdnadsåtgärder för att minska risken för att utveckla VAP undersöktes av 

Munro et al. (2009). Studien utfördes på tre olika intensivvårdsavdelningar. Varje patient 

tilldelades slumpmässigt en av fyra olika omvårdnadsåtgärder: rengöring av mun med 

0,12 % klorhexidin två gånger dagligen, tandborstning tre gånger dagligen, både 

tandborstning och rengöring med klorhexidin eller kontroll (vanlig omvårdnad). VAP 
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bestämdes utifrån instrumentet Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS). De fyra olika 

grupperna skilde sig inte signifikant i kliniska egenskaper. Det primära utfallet av CPIS 

mättes under tredje dagen. Dag tre under studien återstod 249 av 547 patienter, av dessa 

utvecklade 24 % (CPIS>6) VAP vars behandlingsmetod var rengöring av mun med 

klorhexidin. När all insamlad data analyserades kunde ingen signifikant effekt av varken 

klorhexidin (p=0,29) eller tandborstning (p=0,95) ses. Dock minskade klorhexidin 

frekvensen av VAP dag tre hos dem patienterna som hade CPIS <6 vid start. 

Tandborstning hade ingen effekt på CPIS och förstärkte inte effekten av klorhexidin.  
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DISKUSSION 
Litteraturstudiens resultat baserades på data från 10 kvantitativa artiklar och 

presenterades i fyra kategorier av preventiva åtgärder för att förebygga VAP hos 

intensivvårdspatienter; Kunskapsnivå, Utbildning, Mobilisera upp och aspirera bort 

sekret samt Munvård. Sammanfattningsvis åskådliggör studien att kunskap och 

utbildning är en del av den preventiva strategin för att försöka minska incidensen av VAP. 

Att genomföra omvårdnadsåtgärder som att mobilisera upp sekret samt aspirera sekret 

innan varje lägesändring av patienten tillhör viktiga preventiva omvårdnadsåtgärder när 

patienten har behov av andningsstöd med invasiv ventilatorbehandling.  Studiens resultat 

visar även att munvård med eller utan antiseptiska preparat ger tillväxt av bakterier och 

att cirka var fjärde patient diagnoserades med VAP efter tre till fyra dagar med invasiv 

ventilatorbehandling.  

Resultatdiskussion 
Två studier (Akin Korhan et al., 2013; Pérez-Granda et al., 2013) studerade 

kunskapsnivån om prevention för att minska VAP hos intensivvårdssjuksköterskor. Båda 

studierna visar att kunskap och praktisk erfarenheten behövs för att minska incidensen av 

VAP. Det som var framträdande i Pérez-Granda et al. (2013) studie var att kunskapsnivå 

om basala hygienrutiner är en preventiv åtgärd för att minska VAP. Enligt Socialstyrelsen 

(SOSFS 2007:19) ska personal som vårdar patienter i Sverige följa riktlinjer om basala 

hygienrutiner. Det ska vara kort ärm på arbetskläder, inga smycken eller klockor på 

händer och armar, vid risk för kontakt med kroppsvätska ska skyddsförkläde och 

handskar användas och händerna ska desinfekteras innan och efter vårdåtgärder med 

handdesinfektionsmedel som är alkoholbaserat. I litteraturstudiens resultat framkom 

också att utbildning och ökad kunskapsnivå inom området VAP är en av vägarna till att 

minska risken för VAP hos intensivvårdspatienter som behöver hjälp med andningen 

genom invasiv ventilatorbehandling.  Tre studier (Akin Korhan et al., 2013; Jam Gatell 

et al., 2012; Ok Ban, 2011;) visade att utbildning om VAP ger en ökad kunskap och ökad 

medvetenhet om prevention av VAP. Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

och Svensk sjuksköterskeförening (2012) bör intensivvårdssjuksköterskan fördjupa sin 

kompetens genom utbildning, både internt och externt. Sjuksköterskan ska även kunna se 

sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och vad detta har för betydelse för 

yrkesutövningen. Resultatet påvisar att återkommande utbildning kan vara till fördel för 

att påminna om rådande omvårdnadsåtgärder i preventivt syfte av VAP. ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) framhåller att sjuksköterskor har 

ett personligt ansvar för sitt eget kontinuerliga lärande, vilket Apisarnthanarak et al. 

(2007) studie visar genom att utbildningsprogram för intensivvårdssjuksköterskor ger en 

minskad incidens av VAP vilket i sin tur resulterar i minskad vårdkostnad eftersom 

vårdtiden blir kortare och användandet av antibiotika minskar. Samtliga artiklar som 

ligger till grund för litteraturstudiens resultat om utbildning visar minskad incidens av 

VAP som inte kan garanteras med tydlig statistik signifikans dock ses trender över tid till 

en minskning av VAP om utrymme ges till kunskapsinhämtning och utbildning i VAP 

prevention. 

Med ökad utbildning och kunskap ökar patientsäkerheten samt minskar risken för att 

patienten drabbas av en vårdskada. Enligt Patientsäkerhetslagen är en vårdskada när en 

patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens vårdtillfälle 

(SFS 2010:659). Detta belyser vikten av att arbeta preventivt för att förhindra VAP.  
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Patientens lidande vid VAP är inte studerat men studier visar att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning med behandling av invasiv ventilation kan orsaka ett lidande hos 

patienten i form av både fysisk och psykisk stress. Upplevelser som kan orsaka stor stress 

hos patienter med invasiv ventilation är svårigheter att tala, törst, känna sig spänd, att inte 

ha kontrollen och svårigheter att svälja. Att få invasiv ventilationsbehandling genom 

endotrachealtub kan också leda till mardrömmar, nervositet över att lämnas ensam och 

sömnsvårigheter (Rotondi et al, 2002). En rimlig slutsats kan vara att VAP kan addera till 

patientens lidande varför det är viktigt att arbeta preventivt för att inte belasta patienten 

med upplevelsen av VAP.  

I kategorin om omvårdnadsåtgärder som mobiliserar upp sekret samt suger bort sekretet 

hos patienter med invasiv ventilatorbehandling skiljer sig studierna åt och innebär olika 

interventioner. Pattanshetty och Gaude (2010) studies intervention var att ge den 

intuberade patienten maximalt med syrgas före och efter personalen genomförde 

vibrationer likt en oscillationsrörelse med händerna över bröstkorgen på patienten, i syfte 

att lösgöra sekret i lungorna.  Istället för att försöka etablera upp sekret manuellt för hand 

finns det idag andra sätt att göra detta på som t.ex. med en hostmaskin (CoughAssist). 

Dock finns det inte mycket forskning om hostmaskinen är en bidragande prevention av 

VAP på en intensivvårdsavdelning. Enligt SBU (2015) används hostmaskinen för att 

efterlikna en hostning som leder till att få upp sekret från lungorna vilket kan leda till 

mindre risk för att utveckla luftvägsinfektion. Enligt Goncales et al. (2012) studie där 

interventionen var att se om användandet av hostmaskin efter extubation ger en 

minskning på antalet reintubationer där patienterna fick behandlingen med hostmaskin 

efter extubation. Deras resultat visade en minskning av reintubationer i studiegruppen 

som är signifikant säkerställd.  Dock har inte Goncales et al. (2012) diskuterat 

förekomsten av VAP i sin studie utan författarna vill ge inblick i att det kan finnas andra 

sätt att efterlikna Pattanshetty och Gaudes (2010) intervention med att utföra manuella 

oscillationsrörelser för att få upp sekret för att kunna avlägsna sekretet via ett sug-system. 

De två vanligaste stammarna av bakterier som orsakar VAP i Chao et al. (2008) studie 

var acinetobakterier och pseudomonas. Ett växande problem som sjukvården står inför är 

att dagens antibiotika börjar förlora effekt då många bakteriestammar utvecklar resistens 

mot antibiotika. Det finns siffror som visar att intensivvårdspatienter har en dubblerad 

risk att utveckla en vårdrelaterad infektion och att uppemot 35 % av intensivvårdens 

patienter drabbas.  Den vanligaste vårdrelaterade infektionen på intensivvårdsavdelningar 

är VAP och infektioner som kopplas samman med central venkateter (CVK) (Ericson & 

Ericson, 2009; Vincent et al., 2006). Utvecklingen pekar på en ökad resistens mot 

acinetobakterier som har liknade problem med behandlingsstrategi som kan ses till andra 

multiresistenta bakterier (MRB) ESBL (extended spectrum betalactamases) och 

meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) (Cantón, Coque & Baquero., 2003; 

Petersson, Giske, Aufwerber  & Jörbeck., 2006). Detta visar på vikten av att arbeta 

preventivt för att undvika att patienterna får VAP då det inom en viss framtid kanske inte 

ens finns medicinsk behandling att tillgå. Enligt Flanders, Collard och Saint (2006) är de 

vanligaste preventiva strategierna för att undvika VAP, att förmildra och undvika att 

patienterna blir smittade av redan existerande organismer som finns på sjukhuset. Andra 

faktorer som är avgörande är preventiva åtgärder för att minska risken att aspirera 

ventrikelsekret genom att reglera patientens position i sängen. Intensivvårdspersonalen 

bör eftersträva att patiens huvud i förhållande till övriga kroppen är i en vinkel mellan 

35° till 45°.  
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Intressanta fynd som gjordes i denna litteraturstudie var att det finns skillnader i vilka 

preparat som används vid munvård av ventilatorbehandlande patienter. Att genomföra 

munvård ofta är en preventiv åtgärd mot VAP som ger resultat över tid.  Det finns en 

skillnad i resultatet där två av de tre studierna använde någon form av antiseptiskt medel 

som klorhexidin eller liknade preparat vid munvården för att se om incidenten av VAP 

minskade. Den tredje studien använde endast sterilt vatten och fluortandkräm och det 

resulterade i ökad bakterietillväxt vilket i sin tur resulterade i en ökad incidens av VAP. 

Prendergast et al. (2009) resultat hade troligtvis varit annorlunda om de använde 

klorhexidin eller annat antiseptiskt medel som både Garcia et al. (2009) och Munro et al. 

(2009) använde och som ledde till en minskad incidens av VAP.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar på vikten av förebyggande åtgärder, kunskap, 

utbildning och omvårdnadsåtgärder mot utvecklingen av VAP dock ansvarar 

intensivvårdssjuksköterskan för både omvårdnads- och medicinska åtgärder hos den 

ventilatorbehandlande patienten och i många situationer kommer de medicinska 

åtgärderna i första hand då dessa kan vara livsviktiga och akuta. Tiden kan därför vara 

knapp för omvårdnadsåtgärder vilket kan påverka munvården, som får en låg prioritet. 

Koeman et al. (2006) har i sin studie belyst att munvård med klorhexidin ger en 

signifikant lägre incidens av VAP. Enligt Branch-Elliman, Wright, Gillis och Howell 

(2012) finns det risk att preventiva omvårdnadsåtgärder som tandborstning med eller utan 

klorhexidin två gånger dagen och frekventa munsköljningar var fjärde timme kan orsaka 

att intensivvårdssjuksköterskan oftare behöver avlägsna sekret från munnen ofta. I ett 

längre perspektiv måste vikten av munvårdens betydelse uppehållas och att möjliggöra 

utbildning för att motverka förekomsten av VAP för patienter med invasiv 

ventilatorbehandling. Ross och Crumpler (2007) har forskat i hur ett praktiskt 

utbildningsprogram påverkar incidensen av VAP. Deras resultat visade att utbildningen 

ökade frekvensen av munvårdstillfällen vilket resulterade i en 50 % minskning av VAP 

efter introduktionen av utbildningsprogrammet. För att kunna fortsätta med en god 

munhygien för att verka preventivt mot VAP behöver samtlig omvårdnadspersonal 

fortlöpande utbildning för att inte förlora kunskap.  

 

Sammanfattningsvis överensstämmer litteraturstudiens resultat om preventiva 

omvårdnadsåtgärder mot VAP med såväl europeiska riktlinjer för (Rello, Lode, Cornaglia 

& Masterton, 2010) och Socialstyrelsens (2006) kunskapsunderlag för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. 
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Metoddiskussion  
Denna studie är en systematisk litteraturstudie som bygger på kvantitativa artiklar. 

Kvantitativ studiemetod är värdefull för att dokumentera förekomsten, naturen och 

intensiteten i hälsorelaterade förhållanden och beteenden och är avgörande för 

utvecklingen av effektiva åtgärder. Många kvantitativa omvårdnadsstudier syftar till att 

belysa relationen orsak-och-verkan (Polit & Beck, 2012) varför studier med denna metod 

passar väl till att belysa vår forskningsfråga. Resultat från kvalitativa studier kunde 

möjligen ha fördjupat förståelsen om preventiva åtgärder för att förhindra VAP men de 

kvalitativa artiklar som återfanns i litteratursökningarna motsvarade inte våra 

inklusionskriterier och exkluderades därmed under urvalet av litteratur.  

Sökorden som valdes var nurs*, intensive*, prevention och ventilator associated 

pneumonia då de svarade på studiens syfte. Sökorden valdes att skrivas på engelska för 

att utöka sökresultatet. Inga artiklar som hittades var skrivna på svenska. Trunkering 

valdes på sökorden nurs och intentsive då trunkering utökar sökresultatet. En 

trunkeringssymbol expanderar ett sökord att omfatta alla former av ursprungsordet (Polit 

& Beck, 2012). Sökorden resulterade endast i tio relevanta artiklar med få variationer av 

omvårdnadsåtgärder. Andra sökord, sökningar i fler databaser och manuella sökningar 

hade kunnat resultera i fler användbara artiklar för studien.  

Sökningarna har gjorts i CINAHL och PubMed, då dessa två databaser inriktar sig på 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012) vilket passar bra med SBU (2014) riktlinjer 

som anger att det krävs sökningar i minst två databaser för att det ska bedömas som en 

tillräcklig sökning. Det fanns en viss svårighet att hitta artiklar som svarade på studiens 

syfte och motsvarade inklusionskriterierna. Vid relevansbedömningen, som gjordes för 

att sålla bort de artiklar som var irrelevanta för frågan (SBU, 2014), observerades att flera 

av artiklarna som beställts i fulltext handlade om följsamhet av olika omvårdnadsåtgärder 

och svarade inte på forskningsfrågan hur effekten av dessa påverkat förekomsten av VAP 

och därför exkluderades dessa studier. Önskvärt hade varit att hitta en större bredd på 

artiklar om olika preventiva omvårdnadsåtgärder. Det begränsade antalet artiklar visar på 

att mer forskning inom detta område behövs.  

Vid sökningar i databaserna CINAHL och PubMed begränsades resultatet till artiklar 

publicerade mellan 2009-01-01 - 2015-08-30. Begränsningen gjordes för att få tillgång 

av aktuell forskning då vården ständigt är under förändring och utveckling.  I studien 

skriven av Chao et al. valde författarna att publicera studien on-line år 2008, men 

publicerades inte förrän år 2009 i tidskriften Journal of Clinical Nursing. På grund av den 

senare publiceringen framkom denna artikel i sökresultatet. Efter relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning användes artikeln i resultatet av denna studie. Internet och annan 

elektronisk kommunikation har en stor inverkan på informationsspridningen av 

forskning.  Genom On-line publicering kan forskning nå ut i större utsträckning och 

snabbare än tidigare (Polit & Beck, 2012).  

Alla artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av SBU:s (2014) granskningsmallar för att 

säkerställa att studierna inte innehåller systematiska fel. Enligt SBU (2014) är 

randomiserade studier högt värderade när undersökningen innefattar behandlingseffekter. 

Observationsstudier eller fall-kontrollstudier kan däremot föredras när det gäller att 

bedöma risker. Dock har tvärsnittsstudier låg tillförlitlighet eftersom det är svårt att säga 

något om tids- och orsakssambanden mellan intervention/exponering och utfall. Båda 

tvärsnittsstudierna som inkluderats i resultatet har bedömts vara av medelhög 
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studiekvalitet och svarat på studiens syfte, därför har dessa inte exkluderats. Tre artiklar 

bedömdes vara av låg studiekvalitet och på grund av det exkluderades de. I 

kvalitetsbedömningarna utgick vi ifrån Polit och Beck (2012) som anger att läsaren av 

kvantitativa studier bör granska vilka kriterier forskaren redovisar och om forskaren tittar 

på mönster och/eller relationer på de variabler som redovisas, redovisning av hur lång tid 

forskningen tog och när och vilken analysmetod som används för att ta fram resultatet.  

Alla artiklar som används i resultatet har varit skrivna på engelska. Lexikon har används 

vid översättning för att vara så noggrann som möjligt och för att undvika att texten 

misstolkats. Alla artiklar har lästs av författarna enskilt och gemensamt för att minska 

risken för feltolkning. För att kontrollera studiens kvalitet enligt Polit och Beck (2013) 

bör varje artikel som ingår i litteraturstudien genomlysas och kontrolleras var för sig. 

Syftet med kontrollen är att finna brister och felaktigheter i studien som leder till att 

forskaren kan dra slutsatser om hur trovärdig studien är.  Då författarna sen tidigare 

arbetar på en intensivvårdsavdelning finns en risk att förförståelsen har påverkat 

resultatet. Dock har förförståelsen diskuterats författarna sinsemellan och i största mån 

åsidosatts för artiklarnas författares tolkning.  

Studier från Turkiet, Spanien, USA, Korea, Taiwan och Indien har inkluderats. Inga 

studier från Norden kunde hittas. Den geografiska spridningen av publicerade studier är 

bred och kan påverka resultatet då patienters bakgrund och förutsättningar kan vara olika 

beroende på vilken del av världen patienter är bosatta i. Dock anser inte författarna att 

detta bör ha påverkat resultatet negativt då syftet har varit att finna preventiva 

omvårdnadsåtgärder som gett ett positivt resultat. Även kunskapen och utbildning av 

VAP är i fokus i arbetet att motverka VAP oavsett vilken världsdel 

intensivvårdssjuksköterskan arbetar i.  

Analysen av artiklarna i studiens resultat gjordes utifrån en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Hsieh och Shannon (2005). Denna metod 

används vanligen när ett fenomen ska beskrivas. Metoden syftar till att undvika att 

använda förutfattade meningar för att sammanställa data och tillåter författarna att 

fördjupa sig i data så att nya insikter kan växa fram. Trovärdigheten av analysen påvisas 

genom att författarna har följt beskrivningen av analysmetoden grundligt. All data lästes 

igenom flera gånger utifrån studiens frågeställning och koder växte fram på ett 

strukturerat och tydligt sätt som inledde en första analys av texten. Koderna sorterades 

sedan in i olika kategorier baserat på hur de var sammanlänkande till varandra och tre 

huvudkategorier uppkom. Enligt Polit och Beck (2012) bygger studiens trovärdighet på 

att författarna inkluderat adekvat och relevant litteratur som svarar på de frågor som 

forskaren ställt i litteraturstudien. Litteraturstudiens trovärdighet påvisas genom att 

studien tar med den senaste forskningen, språket är anpassat till gängse standard, att 

framtaget forskarmaterial är relevant och att studien är objektiv. 

KONKLUSION 
Denna litteraturstudie visar att kunskap och utbildning ökar medvetenheten om 

preventiva åtgärder hos intensivvårdssjuksköterskor och minskar förekomsten av VAP 

när patienter befinner sig på en intensivvårdsavdelning och får invasiv 

ventilatorbehandling. Praktisk erfarenhet och inhämtning av ny kunskap är viktigt för att 
minska incidensen av VAP. I studien framkom även att kontinuerlig munvård med 

antiseptiska preparat samt att omvårdnadsåtgärder för att mobilisera upp och avlägsna 



23 

 

sekret hos den intuberade patienten är viktiga. Dessa preventiva omvårdnadsåtgärder 

behöver förtydligas och genomföras på en intensivvårdsavdelning för att minska antalet 

patienter som drabbas av VAP.  

Kliniska implikationer 
Det finns tre tydliga lärdomar och tankar som framträder i resultatet som kan leda till att 

minska incidensen av VAP när patienten har invasiv ventilatorbehandling. 

Intensivvårdssjuksköterskan behöver kontinuerlig utbildning både praktiskt och teoretiskt 

för att lära sig vilka preventiva omvårdnadsåtgärder som leder till minskad risk för VAP 

hos patienten. God munhälsa med antiseptiskt medel och helst klorhexidin kontinuerligt 

ger minskad mängd bakterier i munnen som kan minska antalet patienter som drabbas av 

VAP. Sist men inte minst behöver intensivvårdssjuksköterskan aspirera bort sekret dels 

från munhålan och luftrören helst innan varje lägesändring av patienten.  

Förslag till framtida forskning 
Resultatet av denna studie ger indikation på att forskningen handlar endast om en 

preventiv omvårdnadsåtgärd mot VAP. Framtida forskning behöver titta på hur de olika 

preventiva omvårdnadsåtgärderna fungerar tillsammans och inte bara var för sig. 

Forskningsprojekt  i Norden inom området VAP hade varit intressant då författarna inte 

fann några sådana studier. Mer forskning om fler omvårdnadsstrategier för att motverka 

utveckling av VAP skulle också bidra till ökad kunskap i området Författarna föreslår 

även framtida forskning om kontinuerliga utbildningsprogram för att motverka VAP. För 

att kunna vårda patienter optimalt behövs även forskning om patienternas upplevelse av 

VAP och intressant hade även varit anhörigas upplevelse som närstående till en patient 

som vårdas för VAP med invasiv ventilation. 
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antalet patienter som 
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2012. 
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training 

programme for the 

prevention of 

ventilator-

associated 

pneumonia 
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experimentell 
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studerar kunskap 

före och efter 

utbildning i 

prevention av 

VAP 

Deltagare i för 

studien 48st och i 

studien efter 

utbildningen31st 

Syftet var att bedöma 

effekten av utbildning för 

ssk och deras kunskap om 

VAP och hur  åtgärderna 

efterlevs samt om VAP 

incidensen påverkas av 

arbetsbelastningen. För-

interventionsfasen innebar 

att ta reda på IVA ssk 

grundläggande kunskap 

med hjälp av en enkät samt 

77 randomiserade 

observationer för att 

kontrollera ett antal 

preventiva metoder för att 

förebygga VAP. Själva 

huvud interventionen var en 

utbildning som var både 

teoretisk med praktiska 

inslag samt information som 

affischer och broschyrer. 

Efter interventionen 

gjordes en efter 

intervention i form 

av en enkät 

undersökning.   

Bortfall på för 

enkäten 10st och 

efter enkäten var 
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Kunskap om hur 
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subglottis sekret 

och vikten av 
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Korhan et al. 

2013.  
Turkiet 

Knowledge levels 
of intensive care 
nurses on 

prevention of 
ventilator-
associated 

pneumonia. 

 

Tvärsnitts studie Deltagare i studien 138st av 

150 tillfrågade IVA ssk från 
två universitetssjukhus samt 

från två 
forskningsutbildningssjukhus 
som hade generella IVA 

avdelningar 

Syftet med studien 

var att ta reda på 
IVA ssk kunskap 

angående de 
rekommendationerna 
för VAP prevention. 

Sekundärt var att 
identifiera faktorer 
som påverkar ssk 

kunskapsnivå om 
VAP 

Uppföljning ej 

beskrivet. 

 

Studien visade att 

det fanns visa 
skillnader på 

enkätsvaren 
beroende på vilken 
utbildningsnivå, 

yrkeserfarenhet i 
år och deltagandet 
och viljan att 

deltaga i 
utbildning samt 

kvalitén inom 
området 
intensivvårds 

omvårdnad och 
VAP 
förebyggande 

åtgärder. 
I övrigt var 
resultatet dåligt 

och visade låga 
poäng. 
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Munro et al. 
2009. 

USA. 
Chlorhexidine, 
Toothbrushing, and 

Preventing 
ventialtor-

associated 
pneumonia in 
critically ill adults 

 

Randomiserad 
kontrollstudie 

547 patienter 
inkluderades i 

studien. Dag tre då 
den primära utfallet 
av CPIS mättes 

återstod 249 
patienter 

Syftet med denna 
studie var att 

undersöka effekterna 
av mekanisk, 
farmakologisk 

munvård och 
kombinationen på 

utvecklingen av 
ventilatorassocierad 
pneumoni hos kritiskt 

sjuka patienter som får 
mekanisk ventilation 
Patienter delades in i 4 

olika grupper och som 
slumpmässigt 

tilldelades 1 av fyra 
olika 
omvårdnadsåtgärder 

som utfördes under 
tidsbestämda 
intervaller. 

 

Totalt screenades 
10910 patienter. I 

ett första steg 
exkluderades 9494 
patienter då dem ej 

blivit intuberade, 
extuberade inom 

24 h eller annan 
orsak som 
reintubation eller 

pneumoni under 
intubationstillfälle. 
1416 patienter 

återstod, 547 utav 
dessa patienter 

medgav sitt 
samtycke om att 
delta i studien och 

inkluderades i 
studien. 

Dag 3 utvecklade 24 % av 
återstående patienter 

(CPIS>6) VAP vars 
behandlingsmetod var 
rengöring av mun med 

Klorhexidin. Ingen 
signifikant skillnad av 

varken Klorhexidin 
(p=0,29) eller 
tandborstning 

(p=0,95)kunde ses. Dock 
minskade Klorhexidin 
frekvensen av VAP dag tre 

hos dem patienterna som 
hade CPIS <6 vid start. 

Tandborstning hade ingen 
effekt på CPIS och 
förstärkte inte effekten av 

Klorhexidin. 

Hög 
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Ok Ban. 
2011. 

Korea 
The effectiveness 
of an evidence-

based nursing care 
program to reduce 

ventilator-
associated 
pneumonia in a 

Korean ICU. 

 

Kvasi-
experementiell-

studie design 

 
 

 
 

27 intensivvårds-
sjuksköterskor 

 
 

Studiens syfte var att analysera 
förebyggande strategier VAP 

och koncentrera sig på 
metoder som visat sig ha varit 
effektiva med tidigare studier, 

har utvecklat ett allmänt och 
systematiskt ingripande för att 

förhindra VAP 
Studien visar hur ökad 
medvetenheten av VAP genom 

att intensivvårdssjuksköterska 
genomgår en utbildning av 
prevention av VAP minskar 

förekomsten VAP. Kunskapen 
testat precis innan, precis efter 

och tre månader efter 
utbildningen 

 

Ej beskrivet 
 

En ökad 
medvetenhet av 

preventiva åtgärder 
ökade efter 
utbildningen, som 

ökade ytterligare 
efter tre månader. 

Hög 
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Pattanshetty R, B. 
& Gaude G, S. 

2010.  
Indien 
Effect of 

multimodality chest 
physiotherapy in 

prevention of 
ventilator-
associated 

pneumonia  

Randomiserad 
kontroll studie. 

Deltagare var totalt 
101 patienter där 

51 var i 
kontrollgruppen 
och 50 i 

studiegruppen 

 

 

Syftet med studien var att 
utvärdera effekten av 

multimodal andnings träning 
när patienten är intuberad och 
får invasiv ventilator 

behandling för att verka 
preventivt mot VAP Manuella 

bröstvibrationer i form av 
oscilleranderörelser i 
kombination med 

kompressioner på tre ställen 
över bröstkorgen för att 
mobilisera loss sekret innan 

sugning, samt placera 
huvudändan mellan 30 till 45o 

för att förbättra ventilationen i 
minst 30 minuter 
 

Bortfall som 
dödsfall redovisade 

och sammanlagt var 
bortfallet på kontroll 
gruppen 25st och 

studiegruppen var 
bortfallet 12st 

Det fanns ingen 
statistisk skillnad i 

utvecklingen av 
VAP mellan 
grupperna eller 

dagar i ventilator 
eller på IVA. 

Hög 
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Pérez-Granda et al.  
2013.  

Spanien. 
Prevention of 
ventilator-

associated 
pneumonia: can 

knowledge and 
clinical practice be 
simply assessed in 

a large institution? 

 
 

 

Tvärsnitts   studie 

 

 
 

Deltagare i studien 
var sammanlagt 

167 av 257 
tillfrågade läkare 
32 st, ssk 108st och 

studenter 
(medicin/ssk) 27st 

på tre IVA avd 

Syftet med studien var att ta 
reda på vilken kunskap 

Läkare , sjuksköterskor samt 
studenter har om VAP 
riktlinjer. Interventionen var 

att se om kunskapen 
angående prevention av 

VAP skiljer sig åt mellan 
olika kategorier av personal 
på IVA avdelning med en tio 

frågors enkät undersökning 
med multisvarsalternativ. 

Ej beskrivet, se i 
antal kolonen  

Resultatet visade 
inga större 

skillnader på 
svaren på 7 frågor 
av 10 mellan 

läkarna och ssk. 
Den skillnad som 

fanns var att ssk 
viste mera om 
handhygien och 

handsanvändning i 
samband med 
manipulation av 

tuben och vid 
sugning än 

läkarna. Men 
läkarna hade mera 
kunskap i selektiv 

maginnehålls 
sanering och dess 
effekter samt 

nackdelar. 

Medelhög 

 

 

 



 

 

Författare,  år, land, 
titel 

Typ av studie Antal Studiens syfte och 
intervention  

Uppföljning samt 
bortfall 

Artikelns resultat Studie 
kvalitet 

Prendergast et al. 
2009.  

USA 
Oral health 
ventilator 

associated 
pneumonia, and 

intracranial 
pressure in 
intubated patients 

in a Neuroscience 
intensive care unit  
 

 

Randomiserad 
kontroll studie. 

Deltagare 45st 
varav 21 män och 

24 kvinnor var 
tillgängliga under 
de första fyra 

dygnen och 
därefter 31st 

Syftet med studien var att 
beskriva munhälsa och 

utveckling av VAP på 
patienter som var intuberade 
på en NIVA samt att 

bedöma om munvården 
påverkar det intrakraniella 

trycket. På NIVA bestämdes 
att munhygienen skulle 
göras varje 4 till 6 timma 

med barn-tandborste eller 
skum pinne med antingen 
tandkräm, sterilt-vatten, 

saltlösning för ursköljning 
av munnen. Varje åtgärd 

registrerades och uppskattad 
tid till munvård mellan 5-10 
minuter.    

Efter det patienten 
har blivit 

extuberad sker en 
uppföljning av 
patienten.  

Bortfall 5st efter 
dödsfall inom 24 

timmar och efter 
fyra dygn 
försvinner 14st 

efter dödsfall och 
transport till annat 
sjukhus.   

Studien visade att 
munhälsan blev sämre 

vid intubation och 
blev bättre efter 
extubation. 

Förekomsten av 
bakterier i munnen 

ökade också under 
tiden som patienten 
var intuberad och blev 

bättre efter 
extubationen. Den 
uppskattade VAP 

utvecklingen under 4-
10 dagar var 

bedömningen 11 
pat(24%) 

Hög 
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