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Sammanfattning 

Vid akut respiratorisk svikt är vård av patient i bukläge en potentiellt kostnadseffektiv 
åtgärd för att öka syresättning och lungcompliance. Det är dock en riskfylld åtgärd som 
kräver multipla omvårdnadsåtgärder. Syftet med den här uppsatsen var att beskriva 
specialistsjuksköterskan inom intensivvårds erfarenheter av att vårda patient som 
ventilatorbehandlas i bukläge. Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ design. 
Intervjun genomfördes i fokusgrupp med fyra deltagare. Materialet analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys och två kategorier utkristalliserades, strategier för kontroll 
och etisk reflektion. Under kategorin strategier för kontroll fann studenterna tre 
underkategorier, förberedelser, teamarbete, och omvårdnadsåtgärder. Dessa tre 
underkategorier använde specialistsjuksköterskan som strategier för att uppleva 
kontroll över situationen. Under kategorin etisk reflektion fann studenterna två 
underkategorier, vårdnivå och resultat av behandling. Dessa underkategorier beskriver 
erfarenheter av diskussioner kring beslut om att vårda patient i bukläge. Denna 
uppsats belyser vikten av evidensbaserade riktlinjer, välfungerande teamarbete och 
delaktighet i etiska diskussioner och kan ha betydelse i utvecklingsarbete på 
intensivvårdsavdelningar. 
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Abstract 

In acute respiratory failure care of the patient in prone position is a potentially cost-

effective measure to increase oxygenation and lungcompliance. However, it is a 

risky measure that requires multiple nursing interventions. The purpose of this 

paper was to describe experiences of intensive care nurses caring for patients in 

ventilator placed in prone position. A qualitative design was used. The interview 

was conducted as a focus group with four participants. The material was analyzed 

using qualitative content analysis and two categories emerged, strategies for 

control and ethical reflection. Under the categorie strategies for control the 

students found three subcategories, preparations, teamwork and nursing 

interventions. These three subcategories were essential to a specialist nurse to feel 

in control of the situation. Under the categorie ethical reflection the students found 

two subcategories, level of care and results of treatment. These subcategories 

describe the experiences of ethical reflections about the decision to care for the 

patient in the prone position. This paper highlights the importance of evidence-

based guidelines, effective teamwork and involvement in ethical discussions. The 

essay is believed to be significant in the development of care in the intensive care 

units. 
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Inledning 

Vid akut respiratorisk svikt krävs flera omfattande vårdinterventioner. En potentiellt 

kostnadseffektiv åtgärd för att öka syresättning och lungcompliance är att vända 

patienten i bukläge (Dirkes, Dickinson, Havey & O’Brien, 2011).). För patienter som 

vårdas inom intensivvård och redan är kritiskt sjuka kan det dock vara en riskfylld 

metod (Ball, Adams, Boyce & Robinson, 2001; Dirkes et al., 2011). I Sverige år 2012 

vårdades patienter i bukläge sammanlagt ca 200 vårddygn, under 2013 fördubblades 

antalet vårddygn (Svenska Intensivvårdsregistret, 2014).  Beslut om vård i bukläge är 

en läkarordination men många omvårdnadsbehov uppstår, vilka kräver adekvata 

åtgärder och systematisk utvärdering (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & 

Öhlén, 2013). Patientsäkerhet är centralt i sjuksköterskans profession och att förutse 

och förebygga komplikationer bör vara väl integrerat i det dagliga arbetet med 

kritiskt sjuka patienter (Benner, Hooper, Kyriakidis & Stannard, 2013). I 

specialistsjuksköterskans kärnkompetens beskrivs att vården skall utformas med 

hänsyn till patientens säkerhet, vilket blir centralt när en patient vårdas i bukläge 

med de risker det innebär (Svensk förening för anestesi och intensivvård, [SFAI] 

2009). För att tillgodose patientsäkerheten bör omvårdnaden bedrivas utifrån 

evidensbaserade riktlinjer. Patienter på intensivvårdsavdelning skall kunna erbjudas 

optimal behandling utifrån tillstånd och utvärdering av aktuell behandling skall ske 

kontinuerligt under hela dygnet. 

Bakgrund 

Akut respiratorisk svikt (ARF) innebär att andningen sviktar till den grad att 

intensivvård krävs (Ferguson et al., 2012). ARF kan delas in i tillstånd med generell 

inflammatorisk process i lungan samt i övriga tillstånd då ventilatorbehandling är 

akut indicerad. De tillstånd då en inflammatorisk process är aktiv i lungorna kallas för 

acute respiratory distress syndrome (ARDS). Det har länge saknats en klar definition 

av ARDS och 2012 kom en definition där man använder sig av ett 

bedömningsinstrument, ”lung injury severity score” för att definiera syndromet. I 

kriterierna ingår att det ska vara ett akut insjuknande inom en vecka efter den 

utlösande sjukdomsorsaken, hypoxemi, ödem som inte kan förklaras av hjärtsvikt 

eller övervätskning, radiologiska förändringar i lungorna samt försämrad minutvolym 

och compliance. Syndromet delas upp i tre kategorier enligt mild, moderat eller svår 

och dödligheten vid svår ARDS är hög (ibid). Bukläge är en viktig del av behandlingen 

då den genom olika mekanismer ökar syresättningen hos patienter med ARDS (Ball 

et al., 2001). Genom att i ett tidigt skede inleda vård av patienten i bukläge kan 

dödligheten för patienter med ARDS minska (Guérin et al., 2013). 
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Bukläge innebär att systematiskt vända patienten med buken neråt. Bukläget ger en 

möjlighet för lungorna att expandera då de i ryggläge påverkas av tryck från 

närliggande organ och vävnad. Bukläget ger positiva effekter på både perfusion och 

ventilation. Det ökar genomblödningen i lungorna samt minskar kompression av 

lungan och ger en jämnare ventilation genom jämnare fördelning av pleuratryck och 

transpulmonellt tryck (Gattinoni et al., 2010). Detta anses bero på att lungans form 

är bättre anpassad till thorax då patient ligger i bukläge. Att placera patient med 

tillstånd av ARDS och hypoxemi i bukläge kan hjälpa till att öka PaO2 i blodet (Dirkes 

et al., 2012; Wright & Flynn, 2011). Studier visar (Dirkes et al., 2012; Rowe, 2004) att 

PEEP och FiO2 kan sänkas med bibehållen eller ökad PaO2. Detta är värdefullt då det 

har visats att administrering av höga doser syrgas är toxiskt. Höga trycknivåer kan 

vara skadligt då det kan översträcka alveoler och bidra till rupturer och så kallad 

ventilatorassocierad lungskada (Dirkes et al., 2012; Galiatsou et al., 2006). Ofta 

svarar patienten med förbättrad syresättning redan inom en eller ett par timmar vid 

förändring till vård i bukläge (Dirkes et al., 2012; Rowe, 2004). Det kan variera hur 

många dygn patienten vårdas i bukläge men rekommendationen är att patienten ska 

vårdas under minst 20 timmar per dygn i bukläge för att uppnå bäst resultat 

(Abroug, Ouanes-Besbes, Elatrous & Brochard, 2008).  

Vård av patient i bukläge innebär en begränsad överblick av patientens kropp 

(McCormick & Blackwood, 2001; Wright & Flynn, 2011; Chadwick, 2010). 

Vändningsmomentet innebär en risk att livsuppehållande utrustning så som 

endotrachealtub rubbas ur sitt läge. Andra risker och komplikationer som kan uppstå 

är ödem, trycksår, kontrakturer, nervskador, dislokalisering av venösa och arteriella 

infarter samt risk för aspiration i samband med enteral nutrition. I vissa fall kan 

hemodynamiska instabiliteter uppträda i samband med vändningen, patienten kan 

då bli bradykard och hypoton (Chadwick, 2010). Vid oväntade akuta situationer 

såsom hjärtstillestånd har sjuksköterskor uttryckt en rädsla för att inte kunna vända 

tillbaka patienten till ryggläge (McCormick & Blackwood, 2001).  

Det är viktigt att göra en noggrann bedömning av patientens tillstånd innan beslut 

om vård av patient i bukläge tas (Dirkes et al., 2011; Rowe, 2004). Potentiella 

exklusionskriterier för att ligga i bukläge kan vara bukoperation, graviditet, trauma, 

spinal instabilitet, akut hemodynamisk instabilitet, skallskador och kraftig övervikt. 

Vård av patient i bukläge kräver erfaren personal och välfungerande teamarbete. 

Denna kombination tros kunna sänka komplikationsrisken vid vård i bukläge (Guérin 

et al., 2013). 

En vanlig komplikation är trycksår, trycksår är vanligast på mun, läppar, knän och 

öron och kan förebyggas med avlastande sängar och madrasser samt frekventa 

vändningar av huvudet. Redan etablerade sår bör läggas om ordentligt inför 
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vändningen då det finns en risk att såret kan spricka under vändningen (Chadwick, 

2010).  Ansiktssvullnad, framförallt kring ögon, kan även uppstå som en komplikation 

av bukläge och ventilatorbehandling. Svullnad i och kring ögon kan leda till att det 

blir svårt att sluta ögonen och därmed en ökad risk för skador på hornhinnan vilket 

på sikt kan leda till allvarliga synskador (Alansari, Hijazi & Maghrabi, 2013). Ögonvård 

blir därmed en viktig omvårdnadsåtgärd. 

Kontrakturer och nervskador bör förebyggas genom mobilisering av extremiteter 

även då patienten ligger i bukläge (Chadwick, 2010). Om behovet finns skall även 

multidisciplinär expertis, så som t.ex. paramedicin delta i vården (SFAI, 2009). 

Sjukgymnaster kan med fördel engageras i vändningsprocessen då de har god 

kunskap om positionering (McCormick & Blackwood, 2001; Ball et al., 2001).     

För att förebygga eventuell dislokalisering av arteriella och venösa infarter samt 

endotrachealtub bör kompetent och tillräcklig bemanning finnas tillgänglig vid 

vändningstillfället (Chadwick, 2010). Det kan även vara bra att stanna upp en stund 

innan vändningen och metodiskt planera vem som har ansvar för vad. 

Om patienten har enteral nutrition via sond skall sondnäringen stängas av och 

aspirering ske före vändning (Rowe, 2004). Detta för att undvika att patient aspirerar 

maginnehåll. 

För att undvika hemodynamisk instabilitet bör det kontrolleras att patienten inte är 

undervätskad och vätskor och inotropa läkemedel bör finnas lättillgängligt inför 

vändningen (Chadwick, 2010).  

Det är sjuksköterskans ansvar att arbeta evidensbaserat, det vill säga att integrera ny 

kunskap och forskning i vården och att i kombination med sin erfarenhet utforma en 

god vård för patienten (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2011). Evidensbaserat 

arbete kan beskrivas som en process då det är väsentligt att systematiskt söka, 

granska, tillämpa och utvärdera ny kunskap. För att utveckla ett evidensbaserat 

arbetssätt bör en vårdrelaterad frågeställning finnas. Med frågeställningen som 

utgångspunkt kan sökandet efter ny kunskap och forskning påbörjas. För att 

forskningen skall kunna tillämpas av vårdpersonal och vara lättillgänglig är det en 

fördel om arbetet kan sammanställas till kliniska riktlinjer (ibid.). För att 

implementera evidens i vården krävs en lärande kultur med hög 

förändringsbenägenhet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Det är även 

viktigt att ledarskapet är inspirerande och uppmuntrande till utveckling av vården, 

samt att det finns forskningskompetenta medarbetare som kan hjälpa till att 

omsätta evidens i praktik. 
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Lokal rutin för hur vändning till- och vård i bukläge bör utföras finns på den 

intensivvårdsavdelning i Västra Sverige där vi genomförde vår studie (Region 

Halland, 2013). Den lokala rutinen består av bakgrund till varför bukläge utförs, 

förberedelser, material, genomförande samt omvårdnadskontroller. Exempel på 

förberedelser som skall genomföras är bedömning av nödvändiga läkemedel inför 

vändning, trycksårssprofylax, preoxygenering, kontroll av fixeringar samt 

avstängning av sondmat och aspiration av magsäcksinnehåll. Under genomförande 

finns beskrivet att narkosläkare eller ansvarig specialistsjuksköterska står vid 

huvudet och ansvarar för endotrachealtub samt hur många personer som krävs vid 

patientens sida. Vändningen beskrivs därefter steg för steg. Omvårdnadskontroller 

som skall utföras då patienten är placerad i bukläge syftar till att förhindra 

trycksskador, svullnader samt dislokalisation av endotrachelatub och övriga infarter. 

Den lokala rutinen finns beskriven i bilaga A.  

Att vända och vårda en patient i bukläge är en riskfylld process som ställer höga krav 

på den vårdgivande personalen. Det krävs noggrann bedömning, praktiska 

förberedelser och handlingsberedskap. Då vård av patient i bukläge är relativt 

ovanligt är det av vikt att göra en studie där specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård intervjuas kring deras kliniska erfarenheter av vård av patienter i 

bukläge. 

Syfte 

Beskriva specialistsjuksköterskan inom intensivvårds erfarenheter av att vårda 

patienter som ventilatorbehandlas i bukläge. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ design för att på bästa sätt kunna belysa 

kunskap och erfarenhet kring det berörda ämnet (Henricsson & Billhult, 2012). 

Kvalitativ design är lämpligt att använda sig av då studien syftar till att beskriva 

förståelse, upplevelser och insikt kring det valda ämnet. Data samlades in genom 

intervju i fokusgrupp med fyra deltagare (Wibeck, 2010). Fokusgrupper kan vara 

givande för att undersöka hur människor handlar och varför de handlar som de gör, 

samt för att få deltagarna att delge varandra sina erfarenheter. Fokusgrupper ger 

möjlighet att genom interaktionen i gruppen, gå till djupet i ett ämne och ge en bred 

förståelse för hur olika människor upplever ämnet. Intervjumaterialet analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Urval 

Urvalet genomfördes strategiskt. Personalen vid den valda arbetsplatsen 

informerades vid ett sjuksköterskemöte och deltagare fick frivilligt anmäla sitt 

intresse av att delta i fokusgruppsintervjun. Inklusionskriterier för att delta i 

fokusgruppen var att vara yrkesverksam specialistsjuksköterska inom intensivvård på 

en Intensivvårdsavdelning i västra Sverige samt ha erfarenhet av att vårda patient i 

bukläge vid två eller flera tillfällen. Då vård av patient i bukläge är ovanligt på 

avdelningen sattes en lägre gräns vad gäller erfarenhet för att kunna inkludera 

informanter.  

De specialistsjuksköterskor som anmälde sitt intresse och deltog vid fokusgruppen 

hade varierande arbetslivserfarenhet. Båda kön var representerade. 

Datainsamling 

Initialt anmälde tre specialistsjuksköterskor inom intensivvård sitt deltagande. Vid 

tillfället för intervjun anmälde sig ytterligare en specialistsjuksköterska som tagit del 

av informationen via mail. Fyra informanter bedömdes tillräckligt för att genomföra 

fokusgruppintervju. 

Metoden testades vid undervisningstillfälle mot kurskamrater då vi saknar tidigare 

erfarenheter av att intervjua i fokusgrupp. 

En fokusgruppsintervju bygger på en diskussion kring ett ämne med ett mindre antal 

deltagare (Wibeck, 2010). Vid intervjun deltog en av oss som moderator som styrde 

interaktionen i gruppen samt klargjorde syftet och redogjorde för ramarna kring 

diskussionen. En av oss var observatör och förde anteckningar och skötte inspelning 

av intervjun. För att främja ett bra resultat i fokusgruppen försökte moderator och 

observatör hålla sig neutrala och utanför samtalet. Fokusgruppsintervjun 

genomfördes semistrukturerat, det vill säga med viss styrning av diskussionen då det 

var viktigt att resultatet svarade mot syftet. Deltagarna fick ta del av 

stimulusmaterial (bilaga B) i form av ett patientfall som beskrev en patient som blev 

ordinerad vård i bukläge. Patientfallet skrevs av studenterna. Stimulusmaterialet 

användes för att väcka frågor och diskussion i gruppen (ibid). Intervjun inleddes med 

frågan ”hur tänker ni kring patientfallet?”.  

Fokusgruppsintervjun varade i ca 35 minuter och utfördes i ett konferensrum i 

sjukhusets lokaler, men utanför informanternas arbetsplats för att skapa en ostörd 

miljö. Intervjun spelades in som en ljudfil. 
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Databearbetning 

Materialet från ljudfilen transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). I analysen lades fokus på 

att beskriva variationer och identifiera skillnader och likheter i erfarenheter. Den 

transkriberade texten sågs som analysenhet och ur texten kunde meningsenheter 

tas fram. En meningsenhet är de delar av texten som genom sitt innehåll och sitt 

sammanhang hör ihop.  Meningsenheterna kondenserades för att göra texten mer 

lätthanterlig. Den kondenserade texten abstraherades och försågs med koder, en 

kort beskrivning av innehållet. Koderna försågs med kategorier och de koder som 

hade liknande innehåll placerades under samma kategori (tabell 1).  

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad enhet, kod, 

underkategori och kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och sen får man ju se 

också efter 

patienten, det kanske 

är en 87-årig patient, 

är det värt att göra 

det? 

Övervägande 

relaterat till 

patientens ålder 

Olika 

förutsättningar 

Vårdnivå Etisk reflektion 

… vara på sin vakt är 

vi ju alltid men… att 

det är ett kritiskt 

moment, så att man 

får liksom vara skärpt 

och tänka inom sig, 

vad kan hända? 

Vara skärpt vid 

kritiskt moment och 

tänka på vad som kan 

hända 

Fokusera på 

uppgiften 

Förberedelse Strategier för 

kontroll 

Etik 

En diskussion i fokusgrupp kan vara etiskt tilltalande då deltagarna till stor del själva 

styr innehållet i diskussionen och i mindre grad är styrda att svara på specifika frågor 

(Wibeck, 2010). Detta kan leda till en mindre risk att deltagarna säger något som de i 

efterhand kan ångra.  En etisk nackdel med fokusgrupp är att deltagarna aldrig kan 

erbjudas total anonymitet då de intervjuas i grupp. Inför intervjun i fokusgruppen 

fick deltagarna information om att inte sprida det som sagts under intervjun vidare. 

Informerat samtycke är viktigt för att bevara den personliga integriteten och ta 

hänsyn till autonomin hos deltagarna i studien (Helgesson, 2006).  Därför är det 
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viktigt att deltagarna själv tar beslut om att delta samt har vetskap om att de när 

som helt kan välja att avbryta sitt deltagande. Det fanns en risk att deltagarna i 

samband med intervjun kunde påminnas om svåra situationer då det handlade om 

kritiskt sjuka patienter som vårdats i bukläge. Det informerade samtycket syftar till 

att deltagaren själv får ta ställning till risk för skada och risk för integritetsintrång i 

samband med studien. Informerat samtycke inhämtades från verksamhetschef innan 

intervjun genomfördes. Vid intervjutillfället fick även informanterna ta del av och 

underteckna ett informerat samtycke. 

Intervjuerna spelades in på en ljudfil och det transkriberade materialet behandlades 

konfidentiellt och förvarades inlåst i skåp. Materialet förstördes efter examination. 

En etikansökan skickades till den lokala etikprövningsnämnden på Högskolan i 

Halmstad och godkändes enligt diarienummer DI 2014/561. 

Resultat 

Efter bearbetning av intervjumaterialet framkom två kategorier med tre respektive 

två underkategorier som var relevanta för resultatet.  

 Strategier för kontroll 

- Förberedelse 

- Teamarbete 

- Omvårdnadsåtgärder 

 

 Etisk reflektion 

- Vårdnivå 

- Resultat av behandling 

Strategier för kontroll 

Det framkom av informanterna att behovet av kontroll var centralt i samband med 

vändning till- och omvårdnad av patient i bukläge. För att skapa kontroll över 

situationen krävdes ett helhetstänkande med förberedelser utifrån kännedom om 

risker och omvårdnadsåtgärder samt ett välfungerande teamarbete. 

Förberedelser  

När patienten var placerad i bukläge upplevde informanterna att det var svårt att 

säkra endotrakealtub och trakeostomi och därmed den fria luftvägen. Åtgärder 

vidtogs för att skapa kontroll över situationen. 
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”Ja, det är ju det här mycket också att man ska komma åt och man ska se och man 

ska suga och allting sitter kvar och fixeringarna ska vara ordentligt gjorda innan man 

vänder naturligtvis också.. så att man inte riskerar någonting..” 

Informanterna upplevde att vård av patient i bukläge var ganska sällsynt 

förekommande på avdelningen och detta kunde skapa en osäkerhet inför 

situationen. Genom att studera riktlinjen i förväg gavs en känsla av kontroll i 

arbetsgruppen och därmed kännedom om hur proceduren skulle gå till ”steg-för-

steg”. 

”Ta in mycket material, titta på filmen... gör i ordning så mycket som möjligt innan.” 

”Alltså vi har ju en väldigt bra rutin för bukläge. Tycker jag. Alltså den är ju väldigt 

lätt att följa.” 

Informanterna var överens om att vård av patient i bukläge var en komplicerad och 

riskfylld åtgärd. Det gällde att vara både mentalt och praktiskt förberedd för vad som 

skulle kunna uppstå i samband med vändning av patient till bukläge.  

”...vara på sin vakt är vi ju alltid men... att det är ett kritiskt moment, så att man får 

liksom vara skärpt och tänka inom sig, vad kan hända?” 

Inför vändning av patienten till bukläge upplevdes i regel trygghet och en ökad 

känsla av kontroll om allt var praktiskt förberett med material som skulle kunna 

behövas.  

Det framkom att informanterna upplevde att det fanns många risker med vändning 

och vård av patient i bukläge. Riskerna var av olika karaktär, de kunde vara direkt 

livshotande och de kunde vara mindre allvarliga men ändå skapa lidande för 

patienten. Cirkulatorisk instabilitet sågs som en allvarlig risk vid framförallt vändning 

av patienten. Informanterna betonade att det var viktigt att patientens cirkulation 

var optimerad inför vändningen. 

”Sen ha koll på respirationen och cirkulationen just efter vändning. För det kan. 

Cirkulatoriskt så kan man ju krasha om man inte är helt upp.. ehh, har stabil volym.” 

Risken för trycksår och hudskador upplevdes som påtaglig då patienten låg i samma 

ställning under en lång tid. Informanterna ansåg att det var viktigt att göra små 

lägesjusteringar av patienten ofta. 

Omvårdnadsåtgärder 

Under intervjun framkom det att alla patienter har olika behov. Patienterna kan se 

olika ut anatomiskt och då krävdes individuell anpassning. Det gick inte alltid att följa 
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riktlinjen helt utan ibland fick ytterligare hjälpmedel användas och positionering av 

patienten fick anpassas. Exempelvis patienter med ”stor buk” och förändrad anatomi 

i ryggen kunde utgöra svårigheter när de skulle läggas i bukläge. 

”…det är svårt att säga, kanske innan patienten ligger i bukläge också, man får hålla 

på och trixa lite…” 

Beroende på patientens tillstånd kunde de vara placerade i bukläge under olika lång 

tid. Om patienten tolererade behandlingen väl kunde de ligga i upp till ett dygn i 

bukläge.  Bedömning av hur patienten tolererade placeringen bukläge fick göras 

kontinuerligt. 

Information till patienten gavs oavsett sederingsgrad för att förbereda patienten på 

vad som skulle hända inför vändningen till bukläge. Informanterna uttryckte även att 

information till anhöriga innan vändning av patienten var viktigt. De ansåg att 

anhöriga har rätt att veta att vändningen är ett kritiskt moment och att patienten är 

allvarligt sjuk när ordination om vård i bukläge ges. 

”…det är ett kritiskt läge och prata med anhöriga först så att de vet varför vi gör det, 

så här innan vi gör det.” 

Informanterna ansåg att det var viktigt att anhöriga var förberedda på mötet med 

patienten i bukläge när de kom in på salen. Patienten kunde se annorlunda ut dels 

beroende på positionen de var placerade i och dels beroende på exempelvis 

svullnader som kunde uppstå.  

Teamarbete 

Med tanke på de risker som kan uppstå i samband med vård av patient i bukläge 

framkom det att genom att ha ett välfungerande teamarbete kunde känslan av 

kontroll styrkas enligt informanterna. Genom att ha tillräckligt med personal på plats 

kunde risker undvikas. I ett välfungerande teamarbete ingick att planera för när 

proceduren skulle ske. 

”För de patienterna är ju så pass dåliga då så måste vi ju veta att vi, vi kan ju inte 

bara, ah men vi har fem minuter på oss nu, nu kör vi, utan vi måste vara personaltätt 

för att kunna göra det…” 

Tydlig arbetsfördelning i teamet ansågs vara en förutsättning för att kunna 

genomföra vändning av patienten. Alla var tvungna att veta sin uppgift och arbetet 

skulle ske lugnt och metodiskt. En medarbetare utsågs till att ha kontroll över 

patientens luftväg och den personen skulle sedan leda övriga gruppen. 
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”En som är ansvarig för huvudet, att det är den som räknar in och säger till när vi ska 

vända” 

”Ja, att man gör det lugnt. Att man inte… någon tillåts stressa upp stämningen utan 

att det är en som styr och ställer...” 

En tydlig arbetsfördelning inför och vid vändning av patient till bukläge upplevdes 

kunna förhindra konflikter och därmed att viktig behandling blev framskjuten. 

”Och en bestämmer, annars har jag varit med om att det blivit konflikter, och folk 

lägger sig i och det drar ut på tiden och… Det är ju ingen fördel direkt.”  

Vändning av patienten till bukläge kräver mer personal och informanterna uttryckte 

en svårighet i att inte vara i vägen men att samtidigt vara en tillgänglig resurs. 

Kommunikation och tillit till sina medarbetare var centralt för att känna trygghet och 

kontroll i teamarbetet.  

”Men sen ska vi ju inte vara fler när det väl är gjort så att säga… inne på rummet” 

Hela arbetsgruppen var tvungna att vara medvetna om att en patient vårdades i 

bukläge för att skapa förutsättning för snabb hjälp vid en akut situation. Ibland fick 

även personal från andra enheter vara i beredskap för att hjälpa till vid tidpunkter på 

dygnet då personalstyrkan var reducerad. 

”ja, det gäller ju verkligen att planera alltså, då kan det ju vara att man behöver 

vända tillbaka en sån patient snabbt liksom då får ju operation och så hjälpa till…” 

 

Etisk reflektion 

Under intervjun var det tydligt att etiska diskussioner förekom i samband med vård 

av patient i bukläge. De patienter som vårdades var ofta allvarligt sjuka och beslut 

kring den fortsatta vården krävde kontinuerliga diskussioner kring vårdnivå och 

förväntade resultat av insatser 

Vårdnivå 

Informanterna beskrev vändning av patient till bukläge som en sista utväg när en 

patients respiration sviktade och sedvanlig ventilatorbehandling inte var tillräcklig. 

Det framkom att de upplevde att det inte fanns någon stark evidens för att vända 

patienten till bukläge i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen. 

”Det är ju liksom sista utvägen på något sätt… När inget annat funkar” 
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Utifrån de risker som framkommit beskrev informanterna att ett övervägande kring 

vårdnivå fick göras i samband med att beslutet om vändning av patient till bukläge 

togs. De positiva förväntningarna av behandlingen fick överväga de komplikationer 

behandlingen kunde ge. 

”Hade vi inte gjort det (bukläge) så hade han kanske inte överlevt. Och då får man ta 

brännmärkena, eh dom såren.” 

Informanterna tyckte även att patientens ålder kunde ha betydelse för effekt av 

behandlingen och därmed beslutet om vård i bukläge. Under intervjun framkom det 

att en yngre patient sannolikt skulle ha större nytta av behandlingen. 

Komplikationerna för en äldre patient kanske skulle överväga fördelarna med 

behandlingen. 

”Och sen får man ju se också efter patienten, det kanske är en 87-årig patient är det 

värt att göra det?” 

Resultat av behandling 

Trots de komplikationer och risker som beskrivits upplevde informanterna att vård 

av patient i bukläge i de flesta fall gett positiva resultat för patienten.  

”Men resultatet är ju oftast övervägande bra, jag tror inte jag varit med om någon 

gång när man har behövt vända tillbaka för att det inte funkat.” 

Fysiologiska förbättringar hos patienten, som sammanfallna alveoler som ”öppnats 

upp” och påtagligt bättre syresättning beskrevs av flera av informanterna. Oavsett 

senare förlopp av sjukdomen delgav informanterna en bild av att vård av patient i 

bukläge gav en temporär förbättring och ingen upplevde att någon patient blivit akut 

instabil i samband med vändningen. 

”… det häftigaste är ju vilken skillnad man ser direkt!” 

”Det har oftast haft en effekt för stunden i alla fall även om det inte blivit ett bättre 

förlopp” 

Informanterna beskrev en glädje i att få återkoppling från patienter som tillfrisknat. 

De berättade om erfarenheter av en patient som legat i bukläge på avdelningen och 

senare kommit tillbaka och hälsat på.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva specialistsjuksköterskan inom 

intensivvårds erfarenheter av att vårda patienter som ventilatorbehandlas i bukläge. 

Alla informanter hade erfarenhet av att vårda patienter i bukläge vid minst tre 

tillfällen. De hade varierande erfarenhet av att arbeta som specialistsjuksköterska, 

vilket ses som en styrka och ökar resultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004). Tre deltagare var kvinnor och en man. Det ses även som en styrka att båda 

kön var representerade vid intervjutillfället.  

Studenterna hade viss relation till informanterna då verksamhetsförlagd utbildning 

skett på deras arbetsplats. Detta kan ha påverkat resultatet till viss del men kan 

också ha bidragit till en mer öppen stämning vid intervjutillfället (Wibeck, 2010). 

Intervjun genomfördes i en lokal på sjukhuset men utanför informanternas 

arbetsplats. Lokalen var något stor för att genomföra fokusgruppsintervju men 

rummet avdelades för skapa närhet i gruppen. 

Fokusgruppen inleddes med kort presentation av studien och valet av metod. 

Därefter fick deltagarna ta del av stimulusmaterial (bilaga B) som kortfattat beskrev 

ett patientfall där patienten ordinerades bukläge. Intervjun inleddes med en öppen 

fråga. Diskussionen var sedan fri och moderatorn ställde bara enstaka följdfrågor för 

att hålla diskussionen igång. Moderatorn kunde vara passiv under större delen av 

intervjun. I inledningen av intervjun var inte alla lika aktiva i diskussionen, detta 

jämnades dock ut och mot slutet av intervjun kändes det som att alla i gruppen hade 

fått komma till tals. Fokusgruppen bestod av fyra informanter vilket kan anses vara 

ett lämpligt deltagarantal. Rekommendationer menar att det ideala antalet i en 

fokusgrupp är fyra till sex deltagare (Wibeck, 2010). Fler deltagare kan leda till att 

subgrupper uppstår och det personliga engagemanget minskar. I en liten grupp 

(mindre än fyra deltagare) kan spänningar mellan deltagarna uppstå och fokus kan 

skifta från ämnet till gruppdynamiken.  

För att få fram innebörden av specialistsjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

patienter som ventilatorbehandlas i bukläge valdes kvalitativ innehållsanalys som 

metod för att tolka materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys kan variationer beskrivas och likheter identifieras i det 

inhämtade materialet. Materialet kodas och delas in i kategorier, därefter kan ibland 

övergripande teman urskiljas. Vid analysen framkom två tydliga kategorier, 

strategier för kontroll och etisk reflektion, som svarade väl till syftet. Under kategori 

etisk reflektion framkom underkategorin resultat av behandling. Motiveringen till 
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detta var att resultatet av behandlingen ofta var en faktor i diskussioner kring beslut 

om vård av patient i bukläge. Resultatet av behandlingen var enligt informanterna 

ofta positivt. Erfarenheter av positiva resultat av behandlingen kan vara ett underlag 

i den etiska reflektionen kring beslut om vård av patient i bukläge. Resultatet av 

behandlingen blir därmed en del i motiveringen till beslut om nästa vårdnivå. 

Intervjun spelades in som en ljudfil vilket var en fördel då materialet kunde avlyssnas 

igen för att uppfatta nyanseringar vilket i sin tur underlättade för att se samband 

under analysen av materialet. 

Resultatets trovärdighet styrks av att handledaren varit involverad i analysprocessen 

och tagit del av materialet samt varit överens med studenterna kring koder och 

kategorisering (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatets pålitlighet främjas av att det bygger på informanternas upplevelser och 

berättelser men är giltigt endast för de som deltog vid fokusgruppen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Resultatet är inte överförbart på en större grupp då erfarenheter är 

individuella. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom två kategorier, strategier förkontroll och etisk reflektion. 

Begreppet kontroll används för att beskriva vad som krävs av och vilka strategier 

specialistsjuksköterskan använder för att skapa kontroll över situationen i samband 

med vård av patienter i bukläge. I begreppet kontroll ingår förberedelser, 

teamarbete samt omvårdnadsåtgärder.   

Intensivvård av svårt sjuka patienter kräver mental och emotionell närvaro där 

snabba beslut och handling är en viktig del för att säkra vården kring patienten 

(Benner et al., 2013). För att uppnå detta krävs en kombination av erfarenhet och 

evidensbaserad kunskap. I enlighet med detta framkom att framförhållning och 

förberedelser för eventuella situationer som kan uppstå i samband med vård av 

patient i bukläge var viktigt för att specialistsjuksköterskan skulle uppleva kontroll 

över situationen. Förberedelser och noggrann bedömning har tidigare beskrivits som 

en förutsättning inför vård av patient i bukläge (Dirkes et al., 2011; Rowe 2004). 

Erfarenhet av att vårda patient i bukläge har diskuterats ha betydelse för graden av 

komplikationer (Guérin et al., 2013). I intervjun samt i Svenska Intensivvårdsregistret 

(2014) framkom det att vård av patient i bukläge är relativt ovanligt, vilket gör det 

svårt att uppnå en hög grad av erfarenhet på en avdelning. Erfarenhet av att vårda 

svårt sjuka och instabila patienter i allmänhet kan ha betydelse för hantering och 

förebyggande av risker i samband med vård av patient i bukläge. Informanterna 
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beskrev även att teoretisk kunskap och stöd i evidensbaserade riktlinjer kunde ge 

ökad känsla av kontroll då erfarenheten var bristande. Då det framkom i intervjun 

att den lokala rutinen användes vid vård av patient i bukläge kan det antas att 

implementering av evidens (SSF, 2014) vid den här situationen varit framgångsrik. 

Omvårdnadsåtgärder för patient som vårdas i bukläge beskrivs i forskning och syftar 

till att minska risk för komplikationer som trycksår, kontrakturer, nervskador och 

ödem (Alansari et al.,2013; Ball et al., 2001; Chadwick, 2010; McCormick & 

Blackwood, 2001; Rowe, 2004). Detta beskrivs till viss del av informanterna samt i 

den lokala rutinen som finns på den intensivvårdsavdelning i västra Sverige där 

studien genomfördes, men med störst fokus på hudskador och ödem.  

För att arbeta evidensbaserat utifrån en riktlinje krävs det att kunskap inom valt 

område utvärderas och kritiskt granskas. Ny forskning publiceras kontinuerligt och i 

takt med att forskningsläget förändras måste även riktlinjer utvecklas (SSF, 2014). 

Den lokala rutinen på den avdelning där studien genomfördes stämmer väl överens 

med det aktuella forskningsläget. I resultatet framkom dock att vård av patient i 

bukläge används som en sista åtgärd när patient inte svarat på övrig behandling. 

Detta stämmer inte överens med nyligen publicerad forskning där man kunnat se att 

tidig vändning av patient till bukläge ger ökad överlevnad för patienten (Guérin et 

al., 2013). Genom att diskutera den evidens som finns och relatera den till aktuell 

forskning kan förståelsen för valet att använda sig av vård i bukläge öka samt leda till 

förbättringsarbeten lokalt. 

Informanterna beskrev att information till patienterna var viktigt oavsett 

sederingsgrad. Information och kommunikation med sederad patient kan minska 

stress och ge stöd till patienten och bör vara en prioriterad omvårdnadsåtgärd (Alsad 

& Ahmad, 2005). Verbal kommunikation kan dock vara nedprioriterat när patienten 

är sederad möjligen på grund av att specialistsjuksköterskan inte uppfattar att 

patienten ger någon respons. 

Under intervjun framkom det att information till närstående var en viktig 

omvårnadsåtgärd inför vändning av patient till bukläge. Informanterna ville 

informera de närstående om risker med vård av patient i bukläge samt skapa en 

trygghet för de närstående i att patienten erhöll adekvat behandling i förhållande till 

sjukdomsbild. Närstående till kritiskt sjuka patienter befinner sig en stressande och 

osäker situation (Ågård & Harder, 2007). Kontinuerlig information, stöd och 

bekräftelse kan hjälpa närstående att hantera oro och ovisshet. 

I resultatet framkom det att ett välfungerande teamarbete var en förutsättning för 

att specialistsjuksköterskan skulle känna kontroll över situationen då patienten 

skulle placeras i bukläge. I den lokala rutinen beskrivs inte teamarbetet som en del i 

utförandet. Teamarbete är dock centralt i det dagliga arbetet på en 
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intensivvårdsavdelning. Specialistsjuksköterskor såväl som andra professioner inom 

vården är beroende av varandras kunskap om patienten för att skapa goda 

förutsättningar för vården (Benner et al., 2013). För att delge varandra kunskap om 

patienten och situationen krävs välfungerande samarbete i teamet. För att undvika 

att en kritisk situation uppstår i samband med placering av patient i bukläge och 

fortsatt vård av patient i bukläge krävs, utifrån det som framkom i intervjun, 

resursplanering, tydligt ledarskap, god kommunikation, tillit i arbetsgruppen samt ett 

metodiskt arbetssätt. Detta stämmer väl överens med principer för att förhindra 

brister och negativa konsekvenser av brister inom anestesti- & intensivvårdsmedicin, 

de så kallade CRM-principerna (Rall & Dieckmann, 2005). I CRM-principerna betonas 

exempelvis vikten av effektiv kommunikation, mobilisering av resurser, tydligt 

ledarskap och välfungerande teamarbete. Ett välfungerande teamarbete är viktigt 

för patientens säkerhet och för att uppnå målet med behandlingen, det är även 

viktigt för att uppnå en god arbetsmiljö (Benner et al., 2013; Reader, Flin, Mearns & 

Cuthbertson, 2009).  

Etiska beslut inom intensivvården stöds på etiska principer formulerade i 

Socialstyrelsens allmänna råd om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling 

(Socialstyrelsen, 2011). En av de principer som beskrivs är principen att inte skada, i 

vilken det beskrivs att de biverkningar som kan uppstå i samband med behandling 

får accepteras då nyttan av behandlingen överväger. Dessa reflektioner framkom 

även i intervjun då informanterna diskuterade fördelar och risker med behandlingen. 

I godhetsprincipen beskrivs det att vården strävar efter att bota patientens sjukdom 

men i de fall då det inte går ska det strävas efter att lindra lidande. Tankar som 

knyter an till godhetsprincipen framkom då informanterna diskuterade att 

komplikationerna kunde överväga nyttan av behandlingen i vissa fall. Etiska 

diskussioner förekommer ofta inom intensivvården och specialistsjuksköterskor kan 

spela en viktig roll i samtal om vårdnivå (Ulrich & Grady, 2013). 

Specialistsjuksköterskans helhetsbild då hen ofta är den som spenderar mest tid hos 

patient och anhöriga kan bidra med viktiga synpunkter i diskussionen kring den 

fortsatta vården av patienten. 

Konklusion 

Syftet med uppsatsen var att belysa specialistsjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patient som ventilatorbehandlas i bukläge. Resultatet sammanställdes i två 

kategorier, strategier för kontroll och etisk reflektion.  Vård av patient i bukläge är en 

riskfylld behandling som kräver noggranna förberedelser, multipla 

omvårdnadsåtgärder och ett välfungerande teamarbete för att skapa kontroll över 

situationen. Det är en fördel om praktiska förberedelser och omvårdnadsåtgärder 
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finns beskrivna i evidensbaserade riktlinjer. Välfungerande teamarbete bygger på 

god kommunikation, tydligt ledarskap och metodiskt arbetssätt. Etisk reflektion 

förekommer i samband med beslut om vård av patient i bukläge eftersom 

behandlingen kan innebära betydelsefulla risker och komplikationer. Vikten av 

evidensbaserad omvårdnad, välfungerande teamarbete och delaktighet i etiska 

diskussioner betonas i uppsatsen och bör vara en del i utvecklingsarbetet på 

intensivvårdsavdelningar.
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Bilaga A : Lokal rutin: Bukläge 

 

Lokal rutin: Bukläge 

En patient som är aktuell för bukvändning har en grav påverkan på sina lungor i form av 

ARDS (akute respiratory distress syndrome) där den respiratoriska svikten karaktäriseras av 

hypoxi och otillräckligt gasutbyte relaterat till bilaterala infiltrat och eventuella lungödem. 

Dessa patienter svarar dåligt på rekrytering eller ökade PEEP-nivåer.  

ARDS kan uppkomma genom direkt skada vilket inkluderar bland annat pneumoni, aspiration 

av maginnehåll, inhalationsskada och fettemboli. Indirekta skador på lungorna kan vara 

sepsis, massiv blodtransfusion, chock, brännskada, drogöverdos och akut pankreatit.  

Den dorsala lungdelen utgör över 50 % av lungskadan vid ARDS, vilket resulterar i en 

signifikant reducering av funktionella alveoler och därmed reduktion av funktionell residual 

kapacitet. 

Bukläge kan förbättra gasutbytet i lungorna genom att större delar av lungorna får mer 

blodtillförsel och samtidigt öppnar upp områden med atelektaser.   

Mekanisk ventilation i respirator skiljer sig från spontan andning. Under mekanisk ventilation 

med positivt tryck sker gasutbytet i lungdelen med minst resistans, till den ventrala delen, i 

ryggläge. Det uppkommer mer tryck på lungorna och pleura i ryggläge än i bukläge. Hjärtat 

ger en viss kompression på lungorna, framförallt vänstra lungan. Det abdominella trycket 

påverkar också lungorna. I ryggläge pressar gravitationen ner diafragma så att diafragma 

skjuts upp i bröstkorgen och reducerar lungexpansionen. I bukläge förblir buken avslappnad 

och diafragma får plats att expandera, vilket leder till en lungfunktion som vid stående 

position. I ryggläge är de ventrala lungdelarnas rörelser större vilket gör att de dorsala 

delarna komprimeras och får mindre rörelse mot bröstväggen. Rörelserna i bukläge är mer 

synkroniserade, vilket liknar ett mer naturligt tillstånd. ARDS patienter har ofta högt 

inspiratoriskt tryck och reducerad compliance vilket vid högt tryck kan leda till barotrauma. 

 

Syfte 

Syftet är att förbättra patientens syresättning genom ett utökat ventilationsområde och ökad 

blodtillförsel till lungorna. 

 

Kontraindikationer 



 

 

 

Det finns tillstånd hos patienten som kan utgöra ett hinder för att utföra en bukvändning. 

Varje patient bör bedömas individuellt av ansvarig narkosläkare om han/hon kan tänkas få en 

positiv respons av proceduren. 

Tillstånd som kan vara kontraindicerade: 

Instabilt intrakraniellt tryck, hemodynamisk instabilitet, spinal instabilitet, instabila frakturer, 

abdominell kirurgi, kompartment syndrom, graviditet.  

 Förberedelser 

  Medicinsk bedömning avseende eventuellt behov av extra läkemedel inför vändning. 
Exempelvis: sederande, smärtlindrande eller muskelrelaxerande när hosta eller aktiva 
rörelser kan osäkra trachealtub eller trachealkanyl.  

 Kontrollera trachealtuben/kanylens läge. Fixera bättre vid behov.  

 Fäst 1-2 Allevyn Adhesive 17,5 x 17,5cm på varje vrist i tryckavlastande syfte. Fäst 1-
2 Tegaderm Foam Adhesive Knän 19 x 22,2cm på varje knä. Patienter som väger 
mindre än 45kg klarar sig med ett förband per lokalisation ovan. Patienter som väger 
mer än 45kg kräver dubbla förband per lokalisation för att uppnå fullgod 
tryckavlastning. Förbanden sätts då ovanpå varandra. 

 Ge patienten preoxynering innan vändningen. 

 Var förberedd på sekretmobilisation under vändningen.  

 Kontrollera att alla infarter (PVK,CVK,CDK, artärnål ) och slangar är väl fixerade. 
Koppla bort eventuella infusioner som inte är nödvändiga under själva vändningen.  

 Stäng av eventuell pågående sondnäring inför vändningen. Aspirera ut det som finns i 
magsäcken. 

 Urinkateter och slang placeras mellan patientens ben, behållaren placeras vid 
fotgaveln.  

 Kontrollera att respiratorslangarna är tillräckligt långa för hela vändningsmomentet.  

 Ta av patientskjorta och underbyxor. 

 Bestäm åt vilket håll patienten ska vändas så att högst prioriterade infarter, katetrar, 
drän, skador etc, hamnar uppåt under vändningen.  

Material 

 2 lakan 

 1 underlägg 

 5 EKG elektroder 

 2 stora kuddar 

 3-4 små kuddar 

 Huvudkudde som används vid ryggkirurgi (hämtas på C-op) 
 2-4 Allevyn Adhesive 17,5 x 17,5 cm (ref. nr: 66000045) 
 2-4 Tegaderm Foam Adhesive Knän 19 x 22,2 cm (ref. nr: 90616) 
 2-4 Allevyn Adhesive 17,5 x 17,5 cm (ref. nr: 66000045) på vardera höftbenet 

 

Genomförande 



 

 

 

Vändning från ryggläge till bukläge 

1. Narkosläkare eller ansvarig sjuksköterska, står bakom huvudändan och håller 
patientens huvud och trachealtub/kanyl genom hela vändningen samt anger takten. 

2. Placera patienten så högt upp i sängen som möjligt för rätt arbetsställning för 
personen som ansvarar för huvud/trach/tub. 

3. Två personer står vid patientens ena sida och två personer vid patientens andra sida. 
4. En person sköter kuddarna. 
5. Kontrollera att patienten är planenligt sederad, smärtlindrad och i enstaka fall 

muskelrelaxerad.  
6. Lägg in en mindre del av de extra lakanen, under det befintliga på den sida åt vilken 

patienten skall vändas. Detta kommer efter vändningen att ersätta det gamla lakanet.  
7. Ta bort EKG-elektroderna. Behåll kontinuerlig saturationsmätning under hela 

vändningen. 
8. Dra med hjälp av lakanet patienten långt ut till kanten, åt det håll ni ej skall vända mot. 
9. Lägg ett underlägg på lakanet där huvudet kommer att ligga. 
10. Placera patientens arm (den som kommer att hamna under kroppen), med handflatan 

vänd uppåt, långt in under ryggen/höften. Detta är ett påfrestande ytterläge för 
axelleden, tänk på att göra det precis innan själva vändningen. 

11. Vänd patienten försiktigt i den takt personen ansvarig för trachealtub/kanyl anger, och 
drag fram det nya lakanet.  

12. Lyft patienten rakt upp, (lyft i patienten, ej i lakanet) och lägg en kudde under bäckenet 
och därefter en kudde under thorax på plats under patienten. Det är viktigt att 
thoraxkudden placeras så att tryck inte uppstår mot halsen. Känn efter att pung och 
penis ligger neråt och fria från hårt tryck. 

13. Lägg ner patienten på kuddarna och justera vid behov.  
14. Vänd en arm i taget med stöd runt axelns framsida till nytt läge. 
15. Placera huvudkudden så att patienten får ett jämnt fördelat stöd mellan haka, panna 

och båda kinderna. Trachealtuben och sonden skall föras ut genom öppningen på 
kudden. Känn efter att ögonen och nästippen är helt fria från direkt tryck.  

16. Fäst EKG-elektroderna på ryggsidan och anslut kablarna. 
17. Ta bort sängens fotända. 
18. Dra patienten och kuddarna neråt med hjälp av lakanet så att fötterna kan vinklas över 

madrasskanten och  
19. Alla bör stanna kvar för eventuell slutjustering av läget. Vid behov av förändring är det 

bäst att lyfta rakt upp för att undvika dragning/skuvning i huden. 
20. Placera en liten kudde under var överarm och eventuellt en under var hand/handled. 

Armarna lagras i svag nedåtlutning med endast lätt flekterade armbågar för att uppnå 
viloläge i axlarna. 

21. Stanna vid sängen för att registrera parametrar för respiration och cirkulation. 
22. Kontrollera patienten enligt checklista för omvårdnadskontroller.  

 

Film som visar hur bukvändning går till 

http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/bukvandning 

 



 

 

 

Omvårdnadskontroller 

Tryckskador förhindras bland annat genom tryckavlastning. Detta sker dels genom att trycka 

ned madrassen/kudden under speciellt utsatta kroppsdelar eller genom att lyfta/lätta lite på 

detsamma. 

Detta görs en gång i timmen med 

 Huvud 

 Axlar 

 Bäckenet vid höftbenskammarna 

 Pungen hos män 

 Knän 

 Fötter 
 

Ansiktet ska inspekteras minst en gång per arbetspass. När patienten ligger i bukläge 

förekommer oftast svullnad i ansiktet. Se till att patientens ögonlock är stängda, ej tejpade.  

Inspektionen av ansiktet fodrar två personer. 

En lyfter försiktigt på huvudet. Den andra tar bort kudden och inspekterar med ficklampa och 

suger rent runt mun och näsa. Kontrollera att trachealtuben fortfarande är väl fixerad. 

Byt underlägg under huvudkudden. 
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Bilaga B : Stimulusmaterial 

 

Man, 67 år, vårdas på intensivvårdsavdelningen p.g.a. pneumoni och sepsis. Har sedan tidigare KOL 

och angina pectoris. Patienten är oralt intuberad och vårdas med kontrollerad ventilation. Han har 

senaste dygnet krävt allt högre inställningar avseende tryck och syrgastillförsel och trots detta haft 

svårigheter att saturera sig. Sedering och inotropi pågår i CVK och patienten har även en artärnål för 

monitorering av blodtryck. Patienten är nu cirkulatoriskt stabil. Enteral nutrition pågår. En 

lungröntgen görs och visar på kraftig försämring, på ronden beslutas om vändning till bukläge.   



 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Evelina Helgesson och Johanna Holm


