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IVA Sugrutiner i nedre luftvägar på 
vuxna

Bakgrund
Sugning i nedre luftvägarna utförs på intuberade och trakeostomerade patienter för

 att avlägsna sekret, då luftvägarnas förmåga att mobilisera sekret sätts ur spel vid intubation och 
sedering, samt att patienten inte klarar att själv hosta upp.

 sekretprovtagning till mikrobiologiska undersökningar. 

Bedömning av sugbehov
Sjuksköterska/undersköterska bedömer patientens sugbehov utifrån följande kriterier:

 hörbart slemrassel, dvs. även utan stetoskop
 biljud vid auskultation
 ökat luftvägstryck eller minskad minutvolym
 minskat SpO2, när andra tänkbara orsaker än sugbehov uteslutits
 patientens önskemål

Sugning skall inte ske rutinmässigt eller för säkerhets skull. Speciell försiktighet vidtas hos svårt lungsjuka 
patienter med behov av högt PEEP, högt FiO2 eller rekryterings-manövrar.

Planering

Förberedelse av patienten:

Informera patienten och närstående om vad Du planerar att göra. Detta gäller även om patienten är 
sövd/medvetslös.
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Reglering av sugeffekten:
Detta görs med hjälp av sugmanometern. Effekten sätts på 0,20 bar(=20 kPa). Sugeffekten kontrolleras 
1gång/arbetspass. Detta görs genom att vika sugslangen och vänta 5-10 sekunder. Avläs uppnått undertryck på 
manometern. 
Kateterstorlek:
Det är viktigt att man väljer rätt storlek för att inte hindra luftflödet mellan kateter och 
endotrakealtub/trakealkanyl. Då minskas risken för utveckling av atelektaser. Valet av kateterstorlek beror också 
på viskositeten på sekretet. För mer ingående information se Vårdhandboken

Genomförande
Öppet sugsystem:

 Tillämpa basala hygienrutiner och ta vid behov på visir.
 Preoxygenera vid behov.
 Aktivera sugkällan och ställ in sugstyrkan.
 Koppla sugkatetern på sugslangen. Ta inte ut den kopplade sugkatetern ur förpackningen förrän 

sugningen skall påbörjas
OBS! Arbeta aseptiskt!

 Låt sugreglaget vara öppet när Du för ned katetern! Katetern förs ner tills patienten får en hostreflex. 
Om hostreflex saknas mäter man upp sugdjupet på sugkatetern och håller i katetern 
(tumme+pekfinger) vid det önskade sugdjupet. Sugdjupet bör då vara max 1 cm nedanför 
trakealtubens/kanylens spets.

 Aktivera suget och påbörja sugningen genom att med en roterande rörelse föra upp katetern. 
Kontrollera sekretets konsistens och färg. Sugtiden bör inte överskrida 15 sekunder. 

 Upprepa sugningen tills sekretet är borta. En ny steril sugkateter SKA tas för varje sugtillfälle. 
 Dra inte katetern upp och ned i luftvägarna.
 Efter avslutad sugning lossas katetern från sugslangen och kasseras.
 Rensug slangen med vatten. 
 Stäng av sugen och häng upp sugslangen.

Vid segt eller torrt slem:
1. Prova i första hand inhalation med NaCl 9mg/ml 4-5 ml x 4. 
2. Är inte inhalationer tillräckligt, rådgör med narkosläkare om ev. annan ordination. Det kan t.ex. vara 

aktuellt att instillera NaCl och/eller att bronkoskopera.
3. Aktiv befuktning är ett annat alternativ vid segt slem. Se IVA Aktiv befuktning vid invasiv ventelation: 

MR850 Fisher & paykel och IVA Aktiv befuktning med HME-booster.

 NaCl skall inte instilleras rutinmässigt som slemlösande. Befintlig forskning tyder på att 
instillation av NaCl ökar risken för VAP (=Ventilator Associerad Pneumoni). NaCl kan användas t.ex. 
om det går trögt att få ner sugkatetern. Max 2-5 ml sprutas ner. Ny spruta till NaCl tas då vid varje 
sugtillfälle. 

SLUTET SUGSYSTEM
Slutet sugsystem bör användas

 till alla patienter som respiratorbehandlas >2 dygn
 till infektionskänsliga patienter
 vid smittfarlig sjukdom

http://www.vardhandboken.se/
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=30976
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=30976
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=30976
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 om FiO2 >0,5 
 vid stora slemmängder 
 vid högt PEEP (>12cmH2O) 

Öppet sugsystem används till övriga patienter. 

Genomförande
Slutet sugsystem

 Eventuellt preoxygenera. Aktivera sugkällan som vid öppet system.

 För ner katetern tills patienten får en hostreflex. Vid avsaknad av hostreflex gäller 1-2 cm nedom 
tub/kanylspets (se öppet sugsystem).

 Sug minst 2 sek. före katetern dras upp. Sug hela vägen upp till svart markering. Obs: dra inte i 
plasten, utan dra i änden. Håll samtidigtett stadigt grepp om tub/trach.

 Efter avslutad sugning sköljs katetern igenom med NaCl 9mg/ml, 10ml. Se till att det då är stängt till 
pat. Ny spruta för varje spolningstillfälle.

 Stäng av sugen.

Dokumentation
Varje utförd sugning dokumenteras på observationsbladet. Sjuksköterskan dokumenterar även förändringar av 
utseende/konsistens på ev. sekret. 

Risker
Sugning i luftvägarna är en procedur som kan förorsaka allvarliga komplikationer om den inte utförs på rätt sätt. 

Allvarliga komplikationer kan vara:
Hypoxi:

 P.g.a. avbrott i ventilationen.
 Utlösande av obstruktivitet p.g.a. mekanisk stimulering.
 Avlägsnande av lungornas residualvolym och orsakandet av atelektaser.

Atelektaser: Atelektaser uppstår p.g.a. tryckminskning i alveolerna beroende på obstruktion av luftvägen eller 
utsugande av residualvolymen. Atelektaser kan kvarstå i timmar till flera dagar.

Hjärtarytmier: Hjärtarytmier kan utlösas av mekanisk stimuli och hypoxi. Hos prematurer, nyfödda och små 
barn är bradykardi oftast orsakat av hypoxi.

Slemhinneskador: Slemhinneskador sker huvudsakligen vid en kombination av för kraftig sugeffekt, felaktigt 
val av sugkateter samt dålig sugteknik. Vid dessa tillfällen kan man ta små ”biopsier” av slemhinnan. Patienten 
får en ökad pneumonirisk, som förlänger vårdtiden.

VAP: Ventilatorassocierad pneumoni se dokument:
IVA VAP-förebyggande omvårdnadsåtgärder

Dokumentet reviderat av Respirationsgruppen IVA

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=06189
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