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IVA VAP-förebyggande omvårdnads 
åtgärder

VAP står för Ventilator Associerad Pneumoni. Grundorsaken är att den naturliga 
skyddsbarriären som finns i luftvägarna är bruten p.g.a. intubering/tracheostomi. 
Till riskpatient räknas de som vårdas >48 timmar i ventilator. 

Det finns många sätt att minska VAP-incidensen, några är evidensbaserade och 
andra bygger mer på sunt förnuft.

VAP förbyggande åtgärder

*Följsamhet till basala hygienrutiner. Hygienregler på IVA 

*Adekvat munvård. Munvårdsrutin för intuberad/tracheotomerad patient

*Sugning i nedre luftvägar med öppet/ slutet sugsystem. 
Sugrutiner i nedre luftvägar på vuxna

* Adekvat kufftryck. Munvårdsrutin för intuberad/tracheotomerad patient

* Subglottisaspiration. Tub/Trachealkanyl med sugkanal.

Munvårdsrutin för intuberad/tracheotomerad patient

*Höjd huvudända 30 -45 grader. 
Munvårdsrutin för intuberad/tracheostomerad patient

Sugrutiner i nedre luftvägar på vuxna

Sondmatningsrutiner på IVA

*Tunna matningssonder. Sondmatningsrutiner på IVA 

*Lungprotektiv ventilation. Respiratorbehandling på IVA
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*Ulcusprofylax. Ulcusprofylax.

Sondmatningsrutiner på IVA

*Optimal vakenhetsgrad. Smärtlindring och sedering på IVA

Respiratorbehandling på IVA

Kriterier för VAP:

1. Invasiv respiratorbeh = 48 timmar

2. Infiltrat på lungorna (rtg el CT), nytt eller progredierande

Verifierad VAP:         Suspekt VAP:

3. Pos odling (en av följande): 3. kliniska tecken (båda två)

a) skyddad borste med växt = 103 CRP = 100

b) kvantitativ trachealodling med växt = 106 temp = 38,5

c) BAL med växt = 104

 (KNS, enterococcer, Candida exkluderas)

Positiv odling eller kliniska tecken skall infalla inom 48 timmar före eller efter 
lunginfiltratet.

Dokumentet författat av Per Lindqvist leg. sjuksköterska IVA 

Wivi-Anne Charling leg. sjuksköterska IVA
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