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Sammanfattning 
Vid dysfagi är pneumoni en vanlig komplikation som ger ökade kostnader för vården, 
ett ökat lidande för patienter samt leder till fler dödsfall. Omvårdnadsåtgärder som 
minskar risken för pneumoni är därför av betydelse att identifiera. Syftet med denna 
litteraturstudie var att i vetenskapliga artiklar identifiera omvårdnadsåtgärder 
sjuksköterskan kan tillämpa som minskar risken för pneumoni vid dysfagi. I tio 
vetenskapliga artiklar utlästes sex kategorier via databearbetning. I resultatet 
identifierades att vinkeln på ryggen i sittande läge var viktigt att ta hänsyn till, 
användningen av vätskor med låg viskositet hade en förebyggande effekt och en 
intervention där hakan fälldes ner mot bröstet vid sväljning skyddade mot aspiration. 
Ytterligare forskning kan vara av intresse gällande omvårdnadsåtgärder vid pneumoni 
och den forskning som förekommer vid pneumoni i akutvården kan eventuellt ha 
effekt även på andra former av pneumoni. I NANDA hade en omvårdnadsdiagnos för 
risk för pneumoni varit till fördel för sjuksköterskeprofessionen då det hade 
underlättat införandet av omvårdnadsåtgärder. 
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Abstract 

Pneumonia is a common complication in correlation with dysphagia, it leads to 
increased healthcare costs, an increase in deaths and suffering for the patient. It is 
significant to identify nursing interventions that decrease the risk of pneumonia. The 
aim of this literature review was to identify nursing interventions in research articles 
which a nurse can implement to decrease the risk of pneumonia in correlation with 
dysphagia. Ten articles where reviewed and six categories were identified. It was 
found in the results that at an sitting position the angle of the back was important, 
using liquids with a low viscosity had a preventing effect and an intervention where 
the neck was flexed forward and the chin was placed to the chest gave protection 
against aspiration. It can be interesting to do further research about nursing 
interventions in correlation with pneumonia and the available research about 
pneumonia in an emergency care setting might also be useful in other forms of 
pneumonia. To facilitate the introduction of nursing interventions against pneumonia 
a nursing diagnosis for the risk for pneumonia in NANDA would be useful for the 
nursing profession.  
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Inledning 
Frekvensen av pneumoni i Sverige är cirka en person av hundra. Bland människor 
som är äldre än 65 år är incidensen att insjukna i pneumoni tre gånger så hög jämfört 
med personer som var yngre än 65 år (Larsson & Rundgren, 2010). Hos äldre 
människor var pneumoni en vanlig komplikation till följd av andra svåra sjukdomar 
och den främst förekommande orsaken till dödsfall efter cancer och 
hjärtkärlsjukdomar (ibid.). I en sammanställning från SKL från 2013 redovisas att den 
vanligaste förekommande skadan var vårdrelaterade infektioner (VRI) såsom 
pneumoni. Pneumoni är den fjärde vanligaste vårdrelaterade infektionen och den 
vanligaste dödsorsaken på sjukhus (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013). 
När en infektion bedöms som vårdrelaterad ska den uppkommit i samband med 
sjukvårdskontakt. En vårdskada bidrog enligt Socialstyrelsen (2008) till ytterligare 
sex vårddygn. En förlängd vårdtid på sex dagar resulterar i en kostnad på 48 000 
kronor, vilket innebär 8000 kronor per vårddygn (SKL, 2013). Kostnaderna per 
vårdtillfälle var högre för de patienter som drabbades av pneumoni (Wilson, 2012). I 
en studie som undersökte dödsorsaker efter stroke framkom att aspirationspneumoni 
var den mest förekommande dödsorsaken (Chang, Cheng, Lin, Chen, Lu & Kawachi, 
2013).  

En vanlig orsak till pneumoni är dysfagi i samband med stroke. I en studie av Wilson 
(2012) framkommer att patienter med stroke och dysfagi i större utsträckning fick 
pneumoni än de patienter utan dysfagi. Bland patienter med stroke och pneumoni var 
procenten dödsfall högre än bland patienter utan pneumoni med stroke (ibid.). Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patienten skyddas från att bli utsatt för 
vårdskador genom tillämpning av relevanta åtgärder i samband med patientens vård. 
För att relevanta omvårdnadsåtgärder ska bestämmas måste först en klar och tydlig 
omvårdnadsdiagnos ställas baserat på datainsamling från observationer och 
dokumentation (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell Ekstrand, 2013). Vården ska utvecklas 
i samråd med patienten (ibid.).  

Bakgrund 
Pneumoni vid dysfagi 
För att ange sväljningssvårigheter används begreppet dysfagi som en medicinsk term 
(Svensson, 2010). Dys- kommer från grekiskan och innebär en nedsatt funktion och 
fagein betyder äta. De patientgrupper som har en ökad risk för dysfagi är äldre 
patienter, de som insjuknat i hjärtkärlsjukdomar som stroke, neurologiska sjukdomar 
som Parkinsons sjukdom (PS) eller multipel skleros (MS) och patienter som fått 
skador mot hals och huvud efter bland annat olyckor eller våldsbrott. Det finns flera 
orsaker som påverkar patientens sväljningsförmåga vilket kan bero på 
koordinationsstörningar, nedsatt känsel, pares eller förändringar i anatomin (ibid.). 
Dysfagi kan manifesteras som hosta i samband med sväljning av vätska och föda 
(Westergren, 2009). Om en person med dysfagi drabbas av tyst aspiration, 
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framkommer inte tydliga tecken på felsväljning (ibid.). Då detta kan leda till 
pneumoni och andningsbesvär (Riksstroke, 2013) är det betydelsefullt att kunna 
identifiera dessa patienter för att sätta in preventiva åtgärder. För att identifiera 
dysfagi kan sväljningsförmågan testas med hjälp av bedömningsinstrumentet 
Standardised Bedside Swallowing Assessment (SSA). SSA är ett sväljningstest där 
förmågan att svälja vatten testas i olika steg utifrån ett bedömningsformulär 
(Westergren, 2012). Innan testet görs bör kontroll göras av medvetandegrad 
(Riksstroke, 2013). Riksstroke (2013) har gjort en sammanställning av i vilken grad 
Sveriges sjukhus använde sig av sväljningstester vid Stroke. Resultatet visade att över 
90 % av patienterna på 58 av 72 sjukhus genomgått sväljningstest om möjlighet 
fanns. På resterande 14 sjukhus hade mindre än 90 % av patienterna genomgått ett 
sväljningstest (ibid.). 

Pneumoni är en inflammation i lungorna (Scannapieco, Bush & Paju, 2003). 
Pneumoni kan uppkomma på grund av bland annat virus, bakterier eller 
svampinfektioner samt vid aspiration av sekret eller magsyra vid nedsatt 
gastroesofageal reflux (Ericson & Ericson, 2012). Pneumoni är en vanligt 
förekommande komplikation i efterförloppet av stroke (Ingman, Andersen, Hundborg, 
Svedsen & Johnsen, 2010). Vårdrelaterad pneumoni ökar graden av sjuklighet, bidrar 
till en längre sjukhusvistelse samt en lägre livskvalitet och ökar antalet dödsfall 
(Quinn, Baker, Cohen, Stewart, Lima & Parise, 2013). Tidig mobilisering, tidig 
bedömning av nutritionsstatus samt sväljningsförmågan har en förebyggande effekt på 
uppkomsten av pneumoni (Ingman et al., 2010). Pneumoni som uppkommer hos 
friska individer benämns som primär pneumoni och pneumoni som uppkommer till 
följd av sjukdom benämns som sekundär pneumoni (Ericson et al., 2012). Vid nedsatt 
bakterieförsvar i de nedre luftvägarna på grund av försämrad hostreflex och hostkraft, 
eller ökad aspirationstendens kan pneumoni uppstå om aspiration av bakterier från de 
övre luftvägarna sker till de nedre (Larsson & Rundgren, 2010). Aspirationspneumoni 
orsakas bland annat av bakterier som finns i munhålan (Scannapieco et al., 2003). Vid 
dålig mun- och tandstatus växer mer patogena mikroorganismer i munhålan och 
svalget och en försämrad mun- och tandstatus ökar risken för att insjukna i pneumoni. 
Adekvata åtgärder som munvård kan minska de patogena mikroorganismerna i 
munhålan och svalget samt minska risken för pneumoni (ibid.). Personal som 
genomgår en munvårdsutbildning kan i större utsträckning ge råd och hjälpa patienter 
som nekar munvård och har större kunskap om munvårdens betydelse. 
Munvårdsutbildning har en positiv effekt på den självskattade kunskapen hos personal 
inom vården (Paulsson, Söderfeldt, Fridlund & Nederfors, 2001). Ett instrument som 
kan användas för att identifiera patienter med nedsatt munhälsa är Revised Oral 
Assesment Guide (ROAG) (Andersson, Bjurbrant Birgersson & Wårdh, 2011). 
ROAG är ett klassificerat bedömningsinstrument som en sjuksköterska kan använda 
vid bedömning av nio områden gällande munhälsa. Vid en bedömning med ROAG 
kontrolleras läppar, röst, tandkött, tunga, tänder, proteser, munslemhinna, saliv samt 
sväljning med en skala mellan ett till tre (ibid.).  
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Betydelsen av omvårdnad 
Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker vars teori beskrev mellanmänskliga 
relationer mellan patient och sjuksköterska där relationen utvecklades och blev 
starkare med tiden (Alligood, 2014). Travelbee la vikt vid att se människan bakom 
rollen och att varje patient och sjuksköterska hade en egen personlighet och var en 
unik individ (Kirkevold, 2000). Enligt Joyce Travelbee upplever alla människor 
någon form av lidande under sitt liv. Lidandet kan uppstå via sjukdom, förlust av en 
kroppsdel, en närstående eller förmågan att ta hand om sig själv. I samband med 
lidandet kan individen gå miste om sin existentiella och känslomässiga integritet 
(ibid.). Sjuksköterskans uppgift enligt Joyce Travelbee är att hjälpa patienten att ta sig 
igenom eller försonas med sitt lidande (Alligood, 2014). Välbefinnande, Integritet, 
Prevention, Säkerhet (VIPS) är en modell som togs fram för att skapa en gemensam 
struktur som sjuksköterskor kan använda sig av för att dokumentera i patientjournaler 
(Ehnfors, Angermo, Berring, Ehrenberg, Lindhardt, Rotegard, Thorell Ekstrand, 
2006). I VIPS dokumenteras omvårdnadsprocessen på ett systematiskt sätt (Ehnfors et 
al., 2013). Modellen består av omvårdnadsåtgärderna medverkan, 
information/undervisning, stöd, miljöanpassning, skötsel, träning, 
observation/övervakning, specifik omvårdnad, läkemedelshantering och samordning 
(Ehnfors et al., 2006). Under varje omvårdnadsåtgärd har sjuksköterskan ansvar att 
specificera tillvägagångssättet genom att beskriva vad som ska utföras, när det ska 
utföras, hur det ska utföras, vem som ska utföra det och var det ska utföras (Ehnfors 
et al., 2013). Under omvårdnadsåtgärden skötsel antecknas bland annat om patienten 
behöver hjälp vid matning samt vilken kost patienten har (ibid.). Vid olika sjukdomar 
som demens, Parkinsons sjukdom och stroke kan svårigheter vid ätande förekomma. 
Svårigheterna kan manifesteras som problem att tugga, svårigheter vid sväljning, 
nedsatt motorik i matstrupen och ansamling eller hanteringsproblem av mat i 
munhålan (Ehnfors et al., 2013). Risk för aspiration definieras i North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA. [Herdman, 2013]) som en risk för att 
vätska, mat, slem eller saliv från mun och svalg eller mag-tarmkanalen kilas fast i 
luftvägarna med bland annat riskfaktorerna försämrad sväljning samt försvagad host- 
och kräkreflex. Dysfagi samt NANDA diagnosen impaired physical mobility (nedsatt 
rörlighet) är den främsta indikatorn till NANDA diagnosen risk for aspiration (risk 
för aspiration) (Frota Cavalcante, Leite de Araujo, Pessoa Moreira, Gomes Guedes, 
Venicios de Oliveira Lopes & Martins da Silva, 2013). I NANDA (2013) beskrivs 
omvårdnadsdiagnosen nedsatt rörlighet som en oförmåga att självständigt förflytta 
eller använda en eller flera kroppsdelar. En omvårdnadsdiagnos är en definition på ett 
potentiellt eller nuvarande tillstånd som berör hälsa eller livsprocessen (Florin, 2009).  
En omvårdnadsåtgärd är en åtgärd som innebär att en handling sker för att få en 
patient friskare eller för att förebygga ohälsa (Björkvell & Thorsell Ekstrand, 2009). 
Omvårdnadsåtgärderna genomförs för att uppnå de bestämda målen, vars syfte är att 
förbättra patientens välbefinnande. Sjuksköterskan har ansvaret för att ställa 
omvårdnadsdiagnoser och utföra oberoende omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 
själv kan ordinera och utföra utan påverkan från läkare (ibid.). Oberoende 
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omvårdnadsåtgärder bygger på kunskap om omvårdnad som sjuksköterskan besitter 
för att hjälpa och underlätta patientens livssituation (ibid.).  För att kunna anpassa 
omvårdnadsåtgärder behöver sjuksköterskan arbeta personcentrerat, vilket innebär att 
patienten placeras i centrum och vården utgår ifrån patientens behov (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010).  

Problemformulering 
Pneumoni är en vanlig komplikation till följd av dysfagi som är vanligt vid stroke, 
ålderdom, neurologiska sjukdomar som Parkinson sjukdom (PS) och multipel skleros 
(MS). Pneumoni vid dysfagi kan även förekomma efter traumatiska skador mot huvud 
eller hals. Dysfagi innebär att patienten får sväljsvårigheter och kan aspirera vätska 
eller föda samt bakterier från munhålan ner i lungorna. Pneumoni leder till ökade 
kostnader för sjukvården samt fler dödsfall. Det är ett vanligt förekommande fenomen 
och därför är det av vikt att identifiera preventiva omvårdnadsåtgärder som minskar 
risken för pneumoni i samband med dysfagi. 

Syfte 
Syftet var att identifiera omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa som 
minskar risken för pneumoni vid dysfagi. 

Metod 
Forsberg och Wengström (2013) lade grunden för litteraturstudien som baserades på 
vetenskapliga studier. De vetenskapliga riktlinjerna för examensarbete och skriftliga 
uppgifter inom omvårdnad från Högskolan i Halmstad (2014) användes som ett 
hjälpmedel för arbetets utformning.  

Datainsamling 
För att få en överblick över tillgänglig vetenskaplig litteratur gjordes en inledande 
fritextsökning med sökorden pneumonia prevention AND dysphagia. En 
fritextsökning innebär att en sökning görs utan några begränsningar (Karlsson, 2012). 
Databaserna som kom att användas till den inledande sökningen var CINAHL, som 
berör forskning relaterad till omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik och PubMed 
som utöver omvårdnad även publicerar forskning inom det medicinska området 
(Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012). I CINAHL gjordes sökningen utan 
några avgränsningar och gav 56 träffar varav två hämtades hem, granskades och 
användes i resultatet. I PubMed gjordes avgränsningen till de senaste fem åren och 
gav 92 träffar.  

Artikelsökning i CINAHL 

Efter den inledande sökningen lades nurs med trunkering (*) till i sökningarna i 
CINAHL för att undersöka mängden artiklar som fanns via den sökkombinationen. 
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Sökningen med nurs* gav 20 träffar. En sökning med sökorden pneumonia 
prevention AND nursing interventions med en avgränsning på fem år gjordes. 
Sökningen gav 26 träffar. Enligt Karlsson (2012) och Friberg (2012) används 
trunkering för att finna alla böjningar av ett ord. Vid sökningen på nurs* med 
trunkering inkluderades böjningar såsom nurse, nurses, nursing och nursing 
interventions.  

Sökorden som användes var aspiration (aspiration), pneumonia (pneumoni) och 
aspiration pneumonia prevention (aspirations pneumoni prevention) via 
återkommande ord som återfanns i en artikel som användes i inledningen. Sökorden 
nursing intervention (omvårdnadsåtgärder) nurs* 
(sjuksköterska/sjuksköterskor/omvårdnad) och dysphagia (dysfagi) valdes utifrån 
syftet. Alla sökord kombinerades på olika sätt i fritextsökningar med de booleska 
operatorerna AND och OR. AND används för att göra en anslutning mellan två 
sökord där båda sökorden ska förekomma i sökresultatet (Friberg, 2012; Karlsson, 
2012). OR används för att få en bredare sökning där databasen söker på båda 
sökorden samtidigt, där bara ett av sökorden behöver förekomma i sökresultatet 
(ibid.). Sökningarna utökades även med två år vilket gav ytterligare två resultatartiklar 
som var äldre än 2010. 
En sökning gjordes med CINAHL Heading som är ämnesord (Karlsson, 2012). Först 
gjordes en sökning på pneumonia prevention där ”pneumonia, aspiration” valdes som 
heading och pneumonia prevention gjordes till keyword (nyckelord). Sökningen 
gjordes med den booleska termen OR. Nurs* med trunkering lades till och sökningen 
begränsades till åren 2010-2015. Sökningen gav 84 träffar, 23 abstract lästes och en 
artikel användes i resultatet. 
I en resultatartikel nämndes en intervention som kallades chin down vilket innebär att 
patienten böjer huvudet ner mot bröstkorgen och halsen när patienten ska svälja. Via 
denna artikel gjordes en fritextsökning i CINAHL med sökorden chin down vilket gav 
nio träffar och två resultatartiklar. 
I de inledande sökningarna gjordes fritext sökningar för att få en uppfattning om 
förekomsten av dysfagi och pneumoni vid olika sjukdomar. I en av dessa sökningar i 
Kontroll av samtliga sökord gjordes i Nordstedts stora svensk-engelska ordbok (1993) 
och Medicinsk och farmaceutisk ordbok (2000). Sökordsöversikten redovisas i Bilaga 
A, tabell 1 och sökhistoriken redovisas i Bilaga B, tabell 2. 

Manuell sökning 

Enligt Karlsson (2012) kan sökningar göras i referenslistor i artiklar som valts ut från 
tidigare sökningar, en sådan sökning kallas för en manuell sökning. Genom en 
manuell sökning i en referenslista i en artikel framkom ytterligare en artikel från 2008 
som hämtades från PubMed.  
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Övriga artikelsökningar 

I CINAHL användes sökorden swallowing therapy AND stroke vilket gav 18 artiklar 
varav en artikel var relevant för syftet. Artikeln har inte funnits i sökningar som utgått 
ifrån syftet eftersom nyckelorden i artikeln var begränsade. Sökningen inkluderades 
eftersom interventionen var innovativ och har potential att användas i framtida 
omvårdnad. I sökningarna som gav resultatartiklar fanns totalt tre stycken dubbletter. 
Fritext sökningar gjordes även i Medline, PubMed och Academic Search Elite utifrån 
sökorden som användes vid sökningarna i CINAHL. Sökningarna gav inga nya 
resultatartiklar. 

Sökningarna som gav resultatartiklar resulterade i 290 träffar, samtliga titlar lästes. 
Sammanlagt lästes 89 abstrakt och ett första urval gjordes där 31 artiklar togs hem. 
Tillsammans lästes samtliga artiklar igenom och ett andra urval resulterade i 13 
artiklar som sparades för vidare granskning. Artikelgranskningar gjordes för att 
bedöma den vetenskapliga kvalitén. Artiklarna delades upp och hälften var 
granskades först enskilt. Därefter byttes artiklarna och kompletterades med ytterligare 
information. Sedan diskuterades samtliga artikelgranskningar tills en samsyn 
framkom. Artikelgranskningarna utgick ifrån begreppen intern validitet, extern 
validitet, reliabilitet samt mätinstruments valdilitet och reabilitet från Forsberg och 
Wengström (2013). Intern validitet beskriver hur trovärdigt resultatet är. Extern 
validitet kontrollerar i vilken grad resultatet kan tillämpas. Reliabilitet används för att 
kontrollera om mätmetoden kan ge samma resultat om den används vid flera tillfällen. 
Under mätinstrument skrivs mätinstrumentets validitet och reliabilitet (ibid.). Ett 
tredje urval genomfördes där 12 av 13 artiklar ansågs ha tillräcklig vetenskaplig 
kvalité och valdes till resultatet. I ett fjärde urval exkluderades ytterligare två artiklar 
då de inte svarade på syftet. Artikelgranskningar presenteras i Bilaga C, Tabell 3. 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som var publicerade de senaste sju åren, skrivna på engelska 
och deltagarna skulle vara över arton år. Sökningar gjordes med och utan abstrakt. 
Artiklarna skulle handla om omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan utföra för att 
förebygga pneumoni eller aspirationspneumoni i relation till dysfagi samt 
omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan utföra i samband med dysfagi som kan 
förebygga pneumoni utan att omvårdnadsåtgärden är uttalad i artikeln. Artiklarna 
skulle omfatta patientgrupper som hade en ökad risk för dysfagi så som 
strokepatienter, Parkinsons sjukdom, cancer, hjärnskador, infektioner i mun, 
matstrupe och svalg, kirurgi patienter, dementa samt äldre. 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna omfattade artiklar som berörde medicinska åtgärder, ventilator 
associerad pneumoni och intuberade patienter. Även review artiklar samt pilotstudier 
exkluderades. 
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Databearbetning 
Efter artikelgranskningen delades artiklarna in i sex kategorier utifrån deras innehåll. 
Samtliga artiklar lästes igenom enskilt utifrån syftet. Ett kodsystem skapades med 
olika färgpennor utifrån de sex kategorierna för att kunna urskilja eventuella likheter 
och skillnader i artiklarna. Efter att samtliga artiklar lästs enskilt diskuterades fynden 
och jämförelser gjordes gällande likheter och skillnader i artiklarna tills samsyn 
framkom. Artiklarnas resultat bearbetades och skrevs ner tillsammans utifrån syftet 
samt frågan ”Vad föreslår artikeln för omvårdnadsåtgärder för att förebygga 
pneumoni vid dysfagi?” vilket är i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). 
Efter att ha bearbetat och skrivit ner resultatet av artiklarna i de sex första 
kategorierna lästes det nedskrivna resultatet gemensamt för att finna likheter i texten. 
Resultatet diskuterades och två rubriker utifrån omvårdnadsåtgärder i VIPS 
identifierades som var observation/övervakning samt skötsel. 

Forskningsetiska överväganden 
I det inledande skedet bestämdes att endast etiskt godkända artiklar skulle ingå i 
studien. En studie får inte skada, såra eller utnyttja informanterna och svaga individer 
och det som undersöks ska vara betydelsefullt för samhället, professionen och de 
berörda individerna (Kjällström, 2012). Efter att ha granskat samtliga artiklar fanns 
etiskt godkännande i åtta av tio artiklar och skriftligt samtycke fanns i sex artiklar. En 
artikel hade fått skriftligt samtycke samt följde de etiska riktlinjerna. Enligt 
Kjällström (2012) är det viktigt att ta hänsyn till vilka deltagare som ingår i en studie 
samt att skriftligt samtycke har getts. Nyttan bör vägas mot riskerna vid forskning 
som inkluderar utsatta grupper (ibid.). Överväganden gjordes vid valet av artiklar som 
inkluderade utsatta informanter gällande risken för att informanterna utsatts för 
ytterligare lidande under forskningen i relation till nyttan som forskningen gav. 
Nyttan ansågs vara att interventionen kunde vara till hjälp för informanterna samt 
andra patientgrupper med liknande problematik. Efter diskussion beslutades att även 
de två artiklarna utan etiskt godkännande skulle redovisas i resultatet eftersom de tog 
hänsyn till informanterna, följde de etiska riktlinjerna samt hade skriftligt och 
informerat samtycke.  

Resultat 
Kategorierna som framkom under databearbetningen var munvård, chin down, 
vätskor, mobilisering, ismassage och screening. I resultatet presenteras identifierade 
omvårdnadsåtgärder under rubrikerna observation/övervakning samt skötsel utifrån 
omvårdnadsåtgärder enligt VIPS.  

Observation/Övervakning 
Barnes-Jewish Hospital Stroke Dysphagia screen (BJH-SDS) och Modified Nursing 
Dysphagia Screen (MNDS) är två bedömningsinstrument som en sjuksköterska kan 
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använda för att identifiera dysfagi hos informanter med stroke (Edmiaston, Tabor 
Connor, Steger-May & Ford, 2014; Titsworth, Abram, Fullerton, Hester, Guin, 
Waters & Mocco, 2013). Edmiaston et al. (2014) har i sin studie kontrollerat 
bedömningsinstrumentet BJH-SDS validitet. Bedömningen bestod av fem punkter där 
sjuksköterskan bedömde informantens medvetandegrad, eventuella förlamningar i 
ansikte, tunga eller gom samt tecken på aspiration vid intag av vatten. Om det fanns 
en avvikande punkt kontaktades en logoped och om det inte förekom några avvikelser 
fick informanten vanlig kost. BJH-SDS fann dysfagi och aspiration med en 
sensitivitet på 94 % respektive 95 % och en specificitet på 66 % respektive 50 %. 
Antalet fall av pneumoni var oförändrat efter implementeringen av BJH-SDS (ibid.). 
Med bedömningsinstrumentet MNDS bedömde sjuksköterskor informanternas 
medvetandegrad, eventuell dysartri och om patienten hostade, hade kvävningskänsla, 
gurglande andning, svårigheter vid sväljning av saliv eller hade eventuell historik av 
sväljningssvårigheter (Titsworth et al., 2013). Införandet resulterade i fler screenade 
stroke patienter med en procentuell ökning på 35 % per månad och varje månad 
tillkom 21 stycken logopedkonsultationer som var beställda av sjuksköterskor. 
Antalet vårdrelaterade fall av pneumoni sjönk från 7 % till 3 % efter införandet av 
MNDS (ibid.). 

Skötsel 
Personer med Parkinsons sjukdom (PS) upplevde chin down som en behaglig åtgärd 
vid sväljning av vätskor med hög viskositet (Logemann et al., 2008). Administrering 
av vätska med hög viskositet via kopp var den åtgärd som resulterade i minst 
aspiration jämfört med administrering av samma vätska med en tesked vid chin down 
(Fraser & Steele, 2012). Chin down med administrering av vätska via kopp skyddade 
luftvägarna på ett effektivt sätt och minskade risken för aspirering vid sväljning 
(ibid.). Det krävdes mindre muskelaktivitet och varje sväljning tog kortare tid 
(Sakuma & Kida, 2010). Chin down är en huvudposition som innebär att informanten 
fäller huvudet framåt och sätter hakan mot hals och bröstkorg vid sväljning (Sakuma 
et al., 2010; Logemann et al., 2008). Informanter utan sväljningssvårigheter upplevde 
denna huvudposition som en behaglig och enkel intervention i samband med sväljning 
av gelé jämfört med en huvudposition då huvudet var lutat bakåt vid sväljning 
(Sakuma et al., 2010). I en sittande position upplevdes ett ryggläge med en lutning av 
ryggen i 60 samt 90 grader som den mest behagliga kroppspositionen tillsammans 
med chin down vid sväljning av gelé. Informanterna ansåg även att det var enklare att 
svälja gelé i liggande ryggläge i 0 och 30 grader, samt i framåt lutande läge på 120 
grader jämfört med samma kroppspositioner med en huvudposition då huvudet var 
lutat bakåt. Kortast tid för en sväljning samt den minsta muskelaktiviteten förekom 
vid en sittande kroppsställning med 60 och 90 graders lutning av ryggen (ibid.). 

Bland en grupp informanter med PS och/eller demens gjordes en jämförelse av tre 
interventioner där vätska med en låg viskositet med en konsistens som liknar flytande 
honung gav minst aspiration bland deltagarna (Logemann et al., 2008). När vätskan 
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med låg viskositet gavs som första intervention var sannolikheten för aspiration hos 
testpersonerna mindre än om den gavs som sista intervention (ibid.). Administrering 
av vätska med låg viskositet resulterade i längre sjukhusvistelser relaterat till 
pneumoni bland informanter med PS och/eller demens (Robbins et al., 2008). 
Informanter med bland annat stroke, demens och neurologiska sjukdomar kunde 
svälja vätska med en låg viskositet som liknade nektar eller saftsoppa och vätska med 
en låg viskositet som liknade flytande honung lika bra (Leder, Judson, Sliwinski & 
Madson, 2013). Hos informanter med PS och/eller demens var förekomsten av 
pneumoni minst vid administrering av vätska med låg viskositet som liknar nektar 
eller saftsoppa (Robbins et al., 2008). Informanterna med demens bedömdes inte ha 
förmågan att värdera vilken intervention som var den mest behagliga därför 
tillfrågades endast informanterna med PS (Logemann et al., 2008). Informanterna 
med PS bedömde vätska med låg viskositet som liknade flytande honung som den 
minst tilltalande interventionen (ibid.). 

Ismassage hade en aktiverande effekt på sväljreflexen hos patienter med dysfagi och 
stroke (Nakamura & Fujishima, 2013). Vid ismassage användes en träpinne med en 
bomullstuss i ena änden som doppades i citronsaftkoncentrat och som frystes in. 
Pinnen användes sedan till att massera och gnugga tungans bakre del, tungans bas, 
gomseglet och den bakre svalgväggen. Massagen varade tio sekunder per gång och 
utfördes fyra gånger per informant (ibid.). Videofluoroscopic examination of 
swallowing (VFES) användes för att spela in och mäta responstiden vid en sväljning. 
En jämförelse gjordes mellan en interventionsgrupp som fick ismassage och en 
kontrollgrupp som inte fick ismassage. Responstiden vid en sväljning hos 
interventionsgruppen var kortare än hos kontrollgruppen och ismassage ledde till att 
informanterna svalde i större omfattning (ibid.).  

Munvård hade ett starkt samband med antalet dödsfall som var relaterade till 
pneumoni bland informanter med dysfagi (Bassim, Gibson, Ward, Papides & 
DeNucci, 2008). I studien fick en interventionsgrupp assistans vid munvård av en 
undersköterska som hade huvudsakligt ansvar. Munvården utfördes med 
tandborstning, antiseptisk munskölj och assistans vid rengöring av löständer. 
Interventionsgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som inte fick särskild assistans 
vid munvård. Huvudändan på sängen höjdes till minst 30 grader i liggande ställning 
hos samtliga patienter som hade risk för att aspirera i samband med munvård (ibid.). 
En riskanalys gjordes där demens, dysfagi, ökad ålder, behov av assistans vid ätande, 
munvård och hygien samt lägre poäng på testet Mini Mental State Examination 
(MMSE) framkom som riskfaktorer för att insjukna i pneumoni. Vid en första analys 
framkom att det var fler informanter i interventionsgruppen som var äldre, hade 
demens och hade lägre poäng på testet MMSE och hade behov av hjälp med munvård, 
hygien och matning än kontrollgruppen. I kontrollgruppen var det fler som hade 
Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) och var mindre rörliga jämfört med 
interventionsgruppen.  Efter interventionen genomfördes en jämförelse av de båda 
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grupperna där ingen skillnad framkom i antal dödsfall relaterade till pneumoni. 
Sambandet mellan antalet dödsfall förklarades via en avslutande riskanalys där 
munvård inkluderades i beräkningen. Riskanalysen visade att fler riskfaktorerna var 
signifikanta i kontrollgruppen och färre riskfaktorer var signifikanta i 
interventionsgruppen jämfört med tidigare. Det oförändrade antalet dödsfall tydde på 
att munvård hade en förebyggande effekt på antalet dödsfall som var relaterade till 
pneumoni (Bassim et al., 2008). 

Efter införandet av mobiliseringsprogrammet turn-mob i samband med omvårdnad 
fick hälften så många informanter i interventionsgruppen pneumoni jämfört med 
informanterna i kontrollgruppen (Cuesy, Sotomayor & Piña, 2010). En jämförelse 
mellan två patientgrupper med akut ischemisk stroke genomfördes där 
interventionsgruppen fick standard vård tillsammans med mobiliseringsprogrammet 
turn-mob och kontrollgruppen erhöll standard vård. Mobiliseringsprogrammet innebar 
att informanterna var sjätte timme fick hjälp att röra armar och ben i speciella rörelser. 
Varje rörelses yttersta gräns hölls kvar i tio sekunder och upprepades i tio sekvenser. 
Växelvis låg informanterna på vänster och höger sida med byten efter två timmar 
(ibid.). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att identifiera omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan 
utföra för att förebygga pneumoni vid dysfagi. Studien genomfördes för att identifiera 
redskap sjuksköterskor kan användas i omvårdnaden av patienter som har en ökad 
risk för att få pneumoni. Syftet anses vara besvarat med den valda metoden. På grund 
av tidsbrist var dokumentationen av sökningarna otillräcklig. Sökningarna upprepades 
i ett senare skede för att säkerställa studiens kvalité. Sökningarna samt 
resultatartiklarna visade sig stämma överens med tidigare dokumentation. I den 
inledande sökningen användes sökorden pneumonia prevention och dysphagia, det 
gav ett stort antal träffar men artiklarna berörde främst akutvård samt ventilator 
associerad pneumoni (VAP). Artiklarna motsvarade inte syftet och därför valdes att 
utöka sökningarna med två år samt fler sökord. Nya sökord påträffades i en artikel 
som användes i inledningen. I Nordstedts stora svensk-engelska ordbok (1993) och 
Medicinsk och farmaceutisk ordbok (2000) slogs samtliga sökord upp för att 
säkerställa korrekta översättningar av orden. Sökorden aspiration och aspiration 
pneumonia prevention valdes för att utöka möjligheterna att finna fler artiklar. 
Sökorden nursing intervention och nurs* valdes för att inkludera sjuksköterskan samt 
omvårdnad i sökningarna. Vid sökningar där nursing interventions eller nurs* 
användes förekom inte många artiklar som svarade på syftet. Ett överflöd av artiklar 
som svarade på syftet fanns inte, även fast ett flertal kombinerade sökningar gjordes. 
Något som kan ha påverkat kvalitén på datainsamlingen är brist på erfarenhet i 
utförandet av en litteraturstudie. Artikelsökningarna och användningen av databaser 
var svårt att hantera. CINAHL Headings användes vid en sökning och resterande 
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sökningar gjordes med fritext sökning. Om CINAHL Headings används vid samtliga 
sökningar kunde eventuellt fler relevanta artiklar påträffats. I sökningarna fanns ett 
större antal artiklar som rörde akutsjukvård samt VAP jämfört med pneumoni som 
förvärvats i hemsjukvården eller inom övrig slutenvård vilket tyder på att det finns 
mer forskning kring pneumoni relaterad till akutsjukvård.  

Vid samtliga sökningar framkom endast kvantitativa artiklar vilket kan bero på 
studiefrågan som berör konkreta omvårdnadsåtgärder och inte upplevelser av ett 
fenomen. Kvantitativa artiklar besvarar frågor genom att utforska, jämföra och 
identifiera samband mellan variabler (Bilhult & Gunnarsson, 2012; Forsberg & 
Wengström, 2013). Nackdelen med kvantitativa artiklar är att de ofta har svårtolkade 
tabeller och lite text jämfört med kvalitativa artiklar. Ofta saknas utförliga 
beskrivningar av de etiska övervägandena och studie design vilket kan vara en 
nackdel. Henricson (2012) påpekar att validiteten stärks om samma studiedesign har 
använts i de valda artiklarna. Det var inte möjligt att medvetet välja artiklar med 
samma studie design då det inte fanns tillräckligt många artiklar som svarade på syftet 
vilket resulterade i att de artiklar som fanns tillgängliga inkluderades. Artiklarna som 
inkluderades i resultatet valdes att granskas utifrån begreppen intern- och extern 
validitet, reliabilitet samt mätinstrumentets valdilitet och reabilitet som beskrivs av 
Forsberg och Wengström (2013). Denna granskningsmetod valdes för att den 
framhåller det som styrker och försvagar artikelns validitet och reliabilitet. 
Jämförelser gjordes mellan det som framkom under validitet, reliabilitet samt 
mätinstrumentets validitet och reliabilitet i artikelöversikterna med vad som bör 
finnas under ovan nämnda begrepp enligt Forsberg och Wengström (2013). Endast tre 
dubbletter fanns i sökningarna som gav resultatartiklar vilket kan ses som en svaghet. 
Sökningarna kan ha påverkat antalet dubbletter då de sökord som användes var 
varierande. Manuella sökningar valdes att göras i PubMed eftersom denna databas är 
uppbyggd på ett sätt som gör det smidigt att söka på artiklars titlar. De valda 
artiklarna belyste olika omvårdnadsåtgärder, något som var önskvärt för att besvara 
syftet. De artiklar med samma omvårdnadsåtgärder redovisade likartade slutsatser 
vilket ökar studiens validitet och reliabilitet. Artiklarna som valdes till resultatet 
ansågs uppfylla kraven för validitet, reliabilitet samt mätinstrumentets validitet och 
reliabilitet efter jämförelser. Ett flertal diskussioner har förts om förförståelse 
gällande omvårdnadsåtgärder för att ha ett öppet sinne vid sökningar och 
bearbetningen av artiklar samt vid skrivning av resultat. Diskussionerna om 
förförståelse stärker studiens reliabilitet. Etiskt godkännande krävs även då 
informanterna är friska eller personal. Studien med friska informanter inkluderades 
trots att etiskt godkännande saknades då de inte befann sig i en utsatt position, de 
utsattes inte för lidande och studien berörde en relevant omvårdnadsåtgärd. Artikeln 
med skriftligt samtycke och som följde de etiska riktlinjerna inkluderades då ett etiskt 
övervägande gjorts i studien och informanterna hade lämnat skriftligt samtycke. 
Interventionen som undersöktes ansågs vara innovativ och kunde vara till nytta för 
informanterna och andra patienter med dysfagi. En artikel som användes i resultatet 
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berörde inte dysfagi men valdes att inkluderas då den svarade på syftet. Valet att inte 
översätta artiklarna till Svenska gjordes på grund av god språkkunskap och att 
resultatdelen i kvantitativa artiklar inte är så omfattande. Ett svensk-engelskt lexikon 
användes vid behov. 

Resultatdiskussion 
I resultatet identifierades omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förhindra 
uppkomsten av pneumoni vid dysfagi. Majoriteten av resultatartiklarna kom från USA 
(6). Två artiklar kom från Japan, en från Mexico och en från Canada. Sverige är ett 
mångkulturellt land och eftersom studien berör omvårdnadsåtgärder och inte 
upplevelser kan resultaten från de olika länderna överföras även till svenska 
förhållanden. Majoriteten av artiklarna beskrev omvårdnadsåtgärderna chin down 
(Logemann et al., 2008; Sakuma et al., 2010; Fraser et al., 2012) samt viskositet på 
vätskans betydelse för uppkomsten av pneumoni hos informanter med dysfagi 
(Logemann et al., 2008; Robbins et al., 2008; Leder et al., 2013).  

Grupper med ökad risk för att få dysfagi är bland annat informanter med stroke, 
demens samt Parkinsons sjukdom (Ehnfors et al., 2013). Informanter med dysfagi har 
en ökad risk för att få pneumoni (Westergren et al., 2009). En höjd huvudända 
tillsammans med en huvudposition där hakan fälls ner mot bröstet beskrivs som en 
intervention som används vid omvårdnadsdiagnosen impaired swallowing (försämrad 
sväljningsförmåga) i Nursing Interventions Classifications (NIC. [Carpenito, 2013]). 
Detta kan jämföras med interventionen chin down, som var en huvudposition som 
skyddade luftvägarna på ett naturligt sätt vid aspirationsrisk hos informanter med 
Parkinsons sjukdom samt demens (Logemann et al., 2008). Bland friska informanter 
krävde chin-down mindre muskelaktivitet vid sväljning (Sakuma et al., 2010), vilket 
kan underlätta även för ovannämnda grupper. Vid omvårdnadsdiagnosen impaired 
swallowing rekommenderas i NIC användning av vätskor som är enkla att svälja, som 
vätskor med låg viskositet (Carpenito, 2013). Intag av vätska med låg viskositet som 
flytande honung gav minst aspiration men var den intervention som var minst 
tilltalande bland informanterna (Logemann et al., 2008). Användningen av vätskor 
med låg viskositet kan leda till ett mindre intag av vätska eftersom vätska med låg 
viskositet inte är tilltalande. Det styrks av Farrell och Petrik (2009) som framhäver att 
informanter som fick vätskor med låg viskositet drack mindre mellan måltiderna och 
hade en ökad risk för dehydrering.  

Ingman et al. (2010) och Ehrenfors et al. (2013) framhåller att lägesändringar är en 
omvårdnadsåtgärd som kan användas för att förebygga sänglägeskomplikationer. Att 
höja huvudändan med 30 grader samt tidig mobilisering minskar risken för aspiration 
(Ericson & Ericson, 2009) vilket även framkommer i Cuesy et al. (2010) som visade 
att mobiliseringsprogrammet turn-mob minskade förekomsten av pneumoni i 
samband med omvårdnad. Frota Cavalcante et al. (2013) framhåller att 
omvårdnadsdiagnosen impaired physical mobility (nedsatt rörlighet) i samband med 
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dysfagi var den mest betydelsefulla faktorn som ledde till omvårdnadsdiagnosen risk 
for aspiration (risk för aspiration). Vid intag av vätska ansågs ett ryggläge på 60 och 
90 grader i sittande position i samband med huvudpositionen chin down som den 
behagligaste kroppspositionen vid sväljning (Sakuma et al., 2010). Ett ryggläge på 60 
och 90 grader rekommenderas även i NIC vid sittande position på sängkanten eller i 
en stol (Carpenito, 2013). Det är av stor vikt för en sjuksköterska att ha kunskap om 
kroppspositioner som kan underlätta sväljningen. Kunskap om behagliga och 
praktiska kroppspositioner är viktigt både vid vård av informanter som har svårigheter 
vid sväljning men även för informanter utan sväljningsproblem då en bekväm 
sittställning underlättar och kan göra måltiden mer tilltalande.  

Det var av stor vikt att identifiera sväljningssvårigheter för att förhindra pneumoni 
(Ingman et al., 2010). För att bedöma sväljningsförmågan kunde en sjuksköterska 
använda bedömningsinstrumenten MNDS och BJH-SDS (Edmiaston et al., 2014; 
Titsworth et al., 2013). Bedömningsinstrumentet MNDS ledde till ett minskat antal 
fall av pneumoni och BJH-SDS upptäckte aspiration och dysfagi i en stor utsträckning 
(ibid.). Ett lågt antal bedömningar av sväljningsförmågan genomförs på sjukhus i 
Sverige enligt Riksstroke (2013). Ett bedömningsinstrument som en sjuksköterska 
kan använda kan öka följsamheten och ett större antal kan bli bedömda jämfört med 
om endast en logoped utför bedömningarna. Bedömningsinstrumentet ROAG 
bedömer munhälsan samt sväljningsförmågan, en kombination av ROAG och MNDS 
kan öka följsamheten samt antalet upptäckta fall av dysfagi eftersom MNDS även 
bedömer medvetandegrad och informantens allmäntillstånd.  

En försämrad munstatus ökade risken för pneumoni (Scannapieco et al., 2013), detta 
stärks av Farrell et al. (2009) som framhåller att bakterieväxt i munhålan utgör en risk 
för aspirationspneumoni. Munvård minskade förekomsten av mikroorganismer i 
munhålan som kan orsaka pneumoni vid aspiration (Bassim et al., 2008; Larsson et 
al., 2010).Vikten av god oral hygien för att förhindra aspiration av bakterier beskrivs 
även i NIC (Carpenito, 2013). En ökad kunskap hos vårdpersonal kan leda till att 
munvård utförs i större utsträckning. Enligt Paulsson et al. (2001) vet personalen mer 
om munvårdens betydelse efter en munvårdsutbildning. Personalen kan via Revised 
Oral Assesment Guide (ROAG) identifiera tecken på en försämrad munhälsa enligt 
Andersson et al. (2011) vilket kan ha en förebyggande effekt på pneumoni.  

Ismassage i mun och svalg hade en positiv inverkan på sväljningsreflexen hos 
informanter med stroke och dysfagi och gav en kortare responstid vid sväljning 
(Nakamura et al., 2013). Ismassage är en innovativ och enkel intervention som kan 
utföras av vårdpersonal samt är kostnadseffektiv. I NIC föreslås att informanten ska 
suga på tunna isbitar som en intervention för att förebygga aspiration vid 
omvårdnadsdiagnosen impaired swallowing (försämrad sväljningsförmåga) 
(Carpenito, 2013). Ismassage kan ha en liknande effekt som isbitar och kan även vara 
säkrare eftersom sjuksköterskan har större kontroll över interventionen då en 
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bomullstuss som är doppad i citronsaft och blivit frusen sitter fast på en träpinne och 
används istället för en isbit. Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori kan lidande 
uppstå i samband med sjukdom eller vid bristande förmåga att värna om sig själv 
(Kirkevold, 2000). Genom att använda en pinne med is vid ismassage kan lidandet vid 
sväljningssvårigheter minskas och ytterligare lidande kan undvikas.  

I NANDA (2013) förekommer omvårdnadsdiagnoser som kan kopplas till pneumoni. 
Dessa omvårdnadsdiagnoser är risk för aspiration med de relevanta riskfaktorerna 
försvagad host- och kräkreflex samt försämrad sväljning och risk för infektion med de 
relevanta riskfaktorerna otillräckligt primärt försvar samt kronisk sjukdom (ibid.). Det 
saknas en omvårdnadsdiagnos som tydligt diagnostiserar risk för pneumoni. Under 
sökordet skötsel i VIPS kan omvårdnadsåtgärder skrivas som kan underlätta egenvård 
samt förebygga sänglägeskomplikationer (Ehrenfors et al., 2013) såsom pneumoni. 
En majoritet av omvårdnadsåtgärderna som presenteras i denna litteraturstudie kan 
skrivas under sökordet skötsel.  

Pneumoni beskrevs av SKL (2013) som en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterad 
pneumoni bidrog till en lägre livskvalitet enligt Quinn et al. (2013) vilket kan ses som 
ett vårdlidande. Försvagad muskelkraft leder till nedsatt hostreflex samt hostkraft 
vilket i samband med nedsatt immunförsvar leder till pneumoni om aspiration av 
bakterier sker till lungorna (Larsson et al., 2010). Dysfagi ökar risken för pneumoni 
ytterligare (Riksstroke, 2013) Vid behandlingen av pneumoni används antibiotika 
(Ericson & Ericson, 2013) som är ett ämne vars effekt är att döda eller förhindra 
tillväxten av bakterier (Lindskog, 1997). I en handlingsplan från socialstyrelsen 
(2015) framkommer att om antibiotika används i stor utsträckning kan det leda till att 
bakterier blir resistenta och då inte påverkas av läkemedlet. Sjuksköterskan ska arbeta 
personcentrerat (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) och se varje individ (Kirkevold, 
2000) genom att anpassa omvårdnadsåtgärder efter patientens omvårdnadsbehov. 
Med tidig diagnostisering av riskfaktorer och tidig ordination av adekvata 
omvårdnadsåtgärder kan vårdrelaterade infektioner såsom pneumoni förebyggas och 
överkonsumtion av antibiotika kan minskas. Detta kan leda till ett minskat lidande för 
patienten vilket styrks av Socialstyrelsen (2015) som beskriver att antibiotika 
resistens samt vårdrelaterade infektioner ökar patienters lidande samt ger ökade 
kostnader för samhället. 

Konklusion och implikation 
För att förebygga pneumoni vid dysfagi framkom chin down som en effektiv och 
enkel intervention i samband med intag av vätskor med hög viskositet. Interventionen 
gav ett naturligt skydd av luftvägarna och resulterade i att informanterna aspirerade i 
en lägre grad. Bland informanter som jämförde ett flertal interventioner ansågs chin 
down som den mest behagliga interventionen. Informanter ansåg även att chin down i 
samband med ett ryggläge på 60 samt 90 grader kändes som den mest angenäma 
interventionen vid sväljning av gelé. Vid användning av vätskor med låg viskositet 
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gav vätska med en viskositet som flytande honung minst aspiration, denna 
intervention var även minst omtyckt och ansågs vara minst tilltalande hos 
informanterna. Informanter som fick pneumoni efter intag av vätska med viskositet 
som flytande honung stannade på sjukhus längre. En nyskapande intervention som 
framkom var is massage. Informanterna som fick is massage i mun och svalg visade 
på ett större antal sväljningar och hade en kortare responstid vid varje sväljning. 

Ismassage som en omvårdnadsåtgärd bör utvecklas ytterligare för att eventuellt kunna 
implementeras som standard åtgärd i NIC samt i vården i framtiden. En komplikation 
som kan öka förekomsten av pneumoni hos patienter som fått hjärnskador, har 
neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller äldre är dysfagi och därför 
finns ett behov av ytterligare forskning rörande omvårdnadsåtgärder i dessa 
patientgrupper. Något som kan vara av vikt att forska mer om är om förebyggande 
omvårdnadsåtgärder som forskats på i relation till VAP kan ha effekt på andra former 
av pneumoni såsom aspirations och vårdrelaterad pneumoni. En omvårdnadsdiagnos i 
NANDA för risk för pneumoni hade varit önskvärt då detta hade underlättat 
identifieringen av riskfaktorer för pneumoni samt underlättat ett tidigt införande av 
omvårdnadsåtgärder.  
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord CINAHL 

Förebyggande av 
pneumoni 

Pneumonia prevention 

Förebyggande av 
aspirations pneumoni  

Aspiration pneumonia 
prevention 

Aspiration  Aspiration 

Pneumoni Pneumonia 

Dysfagi Dysphagia 

Sväljningsterapi Swallowing therapy 

Omvårdnadsåtgärder Nursing intervention 

Sjuksköterska, 
sjuksköterskor, 
omvårdnad 

Nurs* 

Slaganfall Stroke 

Haka ner Chin down 

 



BILAGA B  

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-23 CINAHL 

Swallowing therapy AND stroke 
 
Limits; Abstract available, English, 
All adults, 2010-2014 19 2 1 1 

2015-03-11 CINAHL 

Chin down  
 
Limits; Abstract available, English, 
2009-2015 11 4 2 2 

2015-03-09 CINAHL 

Dysphagia AND aspiration 
 
Limits; Abstract available, English, 
All adults, 2010-2014 90 36 3 2 

2015-03-09 CINAHL 

Aspiration pneumonia prevention 
 
Limits; Abstract available, English, 
All adults, 2008-2014  28 8 1  1 

2015-03-09 
Manuell 
sökning 

Bassim et al., 2008. Modification 
of the risk of mortality from 
pneumonia with oral hygiene care. 1 1 1 1 

2015-03-07 CINAHL 

(MH “Pneumonia, Aspiration”) 
OR “Pneumonia prevention” AND 
Nurs* 
 
Limits; 2010-2015 86 23 1 1 

2015-03-06 CINAHL 
Pneumonia prevention AND 
Dysphagia 56 16 2 2 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Bassim, C. W., Gibson, G., Ward, T., Paphides, B. M., & DeNucci, D. (2008). Modification of the risk of 
mortality from pneumonia with oral hygiene care. The American Geriatrics Society, 56(9). 1601-1607. doi: 
10.1111/j.1532-5415.2008.01825.x   

Land  
Databas 

USA  
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan införandet av en anställd som skulle ha hand om munvårds-
hjälpmedel och riskfaktorerna för dödlighet efter pneumoni bland de boende på ett vård- och omsorgsboende 
och testa hypotesen att denna vård skulle ha effekt på dödligheten relaterad till pneumoni på boendet.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Retrospektiv- Registerstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval. Det var 143 boende på fyra avdelningar på ett vård- och omsorgsboende i Florida 
deltog i studien. Alla informanter utom en var män. Avdelning 1 var en demensavdelning, avdelning 2 var en 
avdelning för personer som inte kan gå och på avdelning 3 och 4 fanns långtids rehabilitering. Eftersom 
avdelning 2 och 4 inte hade någon undersköterska som gav munvård delades avdelningarna upp under 
interventionen. Avdelning ett och 3 blev interventionsgrupper och avdelning 2 och 4 blev kontrollgrupp.  

Datainsamling Datainsamlingen ägde rum under en dag i september 2005. En tandläkare som var godkänd av Veterans 
Affairs Medical Center (VAMC) gick igenom deltagarnas journaler och fastställde om riskfaktorer för NHAP 
(nursinghome-associated pneumonia) fanns. 

Dataanalys För att analysera skillnader mellan grupperna användes student t-test eller Fisher exact test. För att testa 
sambanden mellan riskfaktorerna för pneumoni och dödsfall relaterat till pneumoni användes enkel logistisk 
regression. För att testa sambandet mellan de boende på en avdelning med en munvårds undersköterska efter 
anpassning utifrån risk faktorerna för pneumoni användes multipel logistisk regression. Signifikant p-värde 
var p</=0.05. 

Bortfall Internt bortfall på två stycken journalen som inte var tillgängliga. 

Slutsats Informanterna som fick munvård hade fler riskfaktorer för att få pneumoni samt en ökad risk för dödsfall 
relaterade till pneumoni. Det fanns ingen signifikant skillnad i antal dödsfall relaterade till pneumoni mellan 
grupper. Eftersom det inte finns någon skillnad mellan grupperna tyder det på att munvård med en ansvarig 
sköterska minskade risken för pneumoni och dödsfall relaterade till pneumoni.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Intern validitet: Syftet och hypotesen gällande att munvård kan minska risken för pneumoni är väl besvarat 
men svårt att tyda i resultatet. Testerna som använts vid dataanalysen är beprövade. Tydliga tabeller finns 
över resultatet. Selektions bias diskuteras vilket stärker validiteten. Ett godkännande har getts från University 
of Florida Health Science Center och University of Arkansas Medical Center. Det framkommer dock inte om 
deltagarna lämnat sitt godkännande. Förförståelse diskuteras inte men eventuella intressekonflikter är 
granskade av chefredaktör. Författarna är specialister på dental kirurgi (doctor of dental surgery).  
 
Extern validitet: Resultatet kan generaliseras till en liknande befolkningsgrupp, äldre som bor hemma och 
på vårdboende. Eftersom urvalet diskuteras väl påverkar inte urvalet den externa validiteten. Det hade dock 
ökat den externa validiteten om urvalet hade varit slumpmässigt. 
 
Reliabilitet: Mätningen kan upprepas med liknande resultat. Mätningarna är inte gjorda av en av författarna 
utan av en utomstående tandläkare vilket hindrar dem från att påverka resultatet. Författarna är 
specialisttandläkare i grunden vilket ger dem en bra förförståelse i ämnet, de har stärkt reliabiliteten genom 
att överlåta mätningarna till en utomstående tandläkare.  
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Mätningens validitet och reliabilitet stärks eftersom det är en 
tandläkare som gått igenom journalerna samt att munvårds undersköterskan som fyllt i journalerna gjort detta 
via en formell tandhygien mall var tredje dag efter att ha utfört munvård och undersökt informanterna. 
Dataanalysen är utförd med valida analysmetoder.  

 



BILAGA C  

Artikel 2 

Referens Cuesy, P. G., Sotomayor, P. L., Piña, J. O. T. (2010). Reduction in the incidence of poststroke nosocomial 
pneumonia by using the ”turn-mob” program. Journal of stroke and cerebrovascular disease, 19(1), 23-28. 
doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2009.02.009  

Land  
Databas 

Mexico 
CINAHL 

Syfte Syftet var att kontrollera hypotesen att ett vändning- och mobiliseringsprogram turn-mob skulle minska 
risken för att informanter med akut ischemisk stroke (AIS) skulle utveckla vårdrelaterad pneumoni. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT)  

Urval Slumpmässigt urval av informanter. Inklusionskriterierna var informanter som hade AIS, var 55 till 90 år, 
vara män eller kvinnor, insjuknat i stroke för första gången de senaste 48 timmarna.  Exklusionskriterierna 
var att informanterna inte skulle vara mekaniskt ventilerade, inte vara hemodynamisk instabil som krävde 
intensivvård, vara psykomotoriskt agiterad eller visa tecken på övre eller nedre luftvägsinfektion inom 48 
timmar efter informanterna blivit inlagda på sjukhuset, då kom de att exkluderas. AIS berör alla informanter 
där det förekommer akut neurologiskt förändring som varar mer än 12 timmar och som diagnostiserats som 
vaskulär med datortomografi (CT). I studien ingick 223 informanter, 121 kvinnor och 102 män. 

Datainsamling Datainsamling pågick mellan mars 2006 till januari 2007 och inkluderade två universitet sjukhus. 
Informanterna randomiserades i två grupper, en grupp på 111 informanter som fick interventionen och en 
grupp på 112 informanter som inte fick någon intervention. Interventionen som gruppen behandlades turn-
mob program samt erhölls standardvård vid stroke och gruppen utan intervention fick vanlig standardvård. 
Turn-mob programmet hade utvecklats av en läkare som arbetar med rehabilitering. Informanterna i båda 
grupperna följdes upp under hela sjukhusvistelsen och via telefon 14 dagar efter hemkomst. Om 
informanterna utvecklade pneumoni fick de komma in på en klinisk bedömning. Pneumoni diagnostiserades 
med röntgen. Informanterna har gett sitt informerade samtycke och studien är etiskt godkänd. 

Dataanalys Beskrivande statistik har de använd, medelvärde och standardavvikelse (SD) till åldern, procent har även 
används till samtliga variabler förutom åldern. Student- t test användes till åldern. Chi-square test har 
används till övriga variabler. P-värdet bestämdes till 0,05 med en konfidensintervall på 95 %. 

Bortfall Internt bortfall på två stycken. 

Slutsats Det var 44 informanter som fick vårdrelaterad pneumoni, 14 stycken som fick interventionen och 30 som inte 
fick den, en signifikant skillnad. Det visar att använda sig av ett turn-mob program kan minska risken för 
vårdrelaterad pneumoni. Det kan även vara lönsamt att testa turn-mob program på andra grupper. Författarna 
anser att det är viktigt att börja med passiv mobilisering inom 48 timmar efter ankomst. Det är även ett 
kostnadseffektivt sätt för att minska komplikationer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Det som är positivt med denna studie är att det är en RCT, som har högt bevisvärde med 
slumpmässigt urval. Det minskar risken för systematiska fel. Syftet är besvarat med rätt val av metod. 
Metoddelen och analysen är välskriven, rätt analysmetod. Bortfall redovisas. Tabeller finns som redovisar 
resultatet. Studien är etiskt godkänd och informerat skriftlig samtycke finns. Det är välskrivet vilka 
interventioner som de båda grupperna får. Det framgår inte om powerberäkning är gjord. 
 
Extern validitet: Slumpmässigt urval förekommer och båda grupperna skiljer sig inte åt, vilket är positivt 
och ökar den externa validiteten. Författarna diskuterar att resultatet kan överföras till andra grupper samt de 
jämför sina resultat med andra studier. 
 
Reliabilitet: Det går att utläsa författarnas utbildning, dock är det svårare att få grepp om bakgrund och 
erfarenheter men det kan dras slutsatsen att de har kunskap om ämnet. Medbedömare saknas. 
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Skalorna som används för att bedöma infromanternas tillstånd 
är kända sedan tidigare och anses ha god validitet och reliabilitet. Dock framgår det inte om turn-mob 
programmet som utvecklades av en läkare är testat innan det började användas vilket sänker validiteten och 
reliabiliteten. Det som är positivt är att programmet som ett appendix i artikelns slut. 

 



BILAGA C  

Artikel 3 

Referens Edmiaston, J., Tabor- Connor, L., Steger- May, K., & Ford, A. L. (2014). A simple bedside stroke dysphagia 
screen, validated against videofluoroscopy, detects dysphagia and aspiration with high sensitivity. Journal of 
Stroke and Cerebrovascular diseases, 23(4), 712-716. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2013.06.030 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Första syftet: Validera Barnes- Jewish Hopital Stroke Dysphagia Screen (BJH-SDS) mot golden standard 
Videofluoroscopic Swallowing Study (VFSS) för att upptäcka dysfagi och aspiration. Andra syftet: Utvärdera 
förekomsten av pneumoni under perioden BJH- SDS infördes på strokeenheten för att bedöma 
patientsäkerheten under tiden som BJH- SDS infördes. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Icke- experimentell: Prospektiv och retrospektiv tvärsnitt studie. 

Urval Icke slumpmässigt, systematiskt kvoturval. 225 inskrivna akuta strokepatienter från Barnes- Jewish Hospital. 
Inklusionskriterier; diagnosen stroke och >18 år. Exklusionskriterier; informanter med minskad medvetande-
grad, oförmåga att sitta upprätt och graviditet. En powerberäkning genomfördes. Förekomsten av dysfagi 
skulle vara 35 % och minst 225 personer skulle inkluderas i studien för att undvika ett snedfördelat resultat. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick mellan januari 2009 och juni 2010 på Barnes- Jewish Hospital i Washington. En 
sjuksköterska genomförde BJH- SDS och noterade resultat i journalen. Kontroll gjordes av en logoped med 
videofluoroscopic swallow study (VFSS) 0-8 timmar efter BJH-SDS och spelades in och granskades av en 
röntgenläkare. De använde Dysphagia Outcomes Severity Scale (DOSS) för att finna dysfagi och New 
Zealand Index of Multidisciplinary Evaluation of Swallowing (NZIMES) för att finna aspiration. En retro-
spektiv analys gjordes på informanter som fått stroke mellan jan 2006 och december 2010.  Data av 
diagnosen pneumoni från strokepatienter insamlades under 2006 och 2010. För att säkra representativiteten 
jämfördes informanterna med alla strokepatienter som kommit till BJH mellan januari 2009 och juni 2010. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes där medelvärdet, standardavvikselse samt procent förekommer. Medelvärdet 
jämförde åldern och procent jämförde kön och nationalitet. Wilcoxon test med National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS) bedömde strokens svårighetsgrad. Chi- square test jämförde kön, nationalitet och 
förekomsten av pneumoni. Chocrane- Armite test och Spearman correlation användes för att se samband 
mellan åren informanterna var inlagda och övriga variabler. ANOVA användes för ålder, hur länge 
patienterna vistades på sjukhuset och vilka år de varit inlagda. Student t-test jämförde gruppernas medelålder. 

Bortfall Internt bortfall två stycken. 

Slutsats BJH- SDS hade en sensitivitet på 94 % för dysfagi och 95 % för aspiration och sensivitet på 66 % för dysfagi 
och 50 % för aspiration. BJH-SDS ledde inte till komplikationer såsom pneumoni.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Studien är etiskt godkänd och har fått skriftlig samtycke, framkommer inte vilken 
information som getts. Urval är ok beskrivet. Metoddelen och dataanalysen är svårläst och nya saker tas upp 
utan att de nämnts tidigare, svårt att få en klar bild av det som studeras. Informanterna är inte slumpmässigt 
utvalda. Saknar beskrivning av student t-test och Wilcoxon test i analysdelen. Bortfall redovisas. 
 
Extern validitet: Generaliserbarheten av BJH-SDS till liknande stroke enheter där sjuksköterskor kan 
genomföra bedömningen diskuteras. Det har inte använt slumpmässigt urval. Det har gjorts en jämförelse 
med stroke populationen som var inlagd mellan januari 2009 och juni 2010 för att kontrollera 
representativitet 
 
Reliabilitet: Kan läsa sig till att författarna har kunskap om det som studerad och även utbildning. I texten 
framkommer ingen beskrivning av kunskap eller erfarenheter. Medbedömare finns. 
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Dysphagia Outcomes Severity Scale (DOSS) och VFSS har 
hög reliabilitet. BJD- SDS har hög interbedömarreliabilitet och test-retest reliabilitet Sjuksköterskor gjorde 
bedömningarna med BJH-SDS, en logoped genomförde VFSS och en röntgenläkare granskade filmerna från 
VFSS. New Zealand Index of Multidisciplinary Evaluation of Swallowing (NZIMES) beskrivs inte ha hög 
interbedömarreliabilitet något som kan vara en svaghet. 
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Artikel 4 

 

Referens Fraser, S., & Steele, C. M. (2012). The effect of chin down position on penetration-aspiration in adults with 
dysphagia. Canadian journal of speech-language pathology and audiology, 36(2), 142-148.   

Land  
Databas 

Canada 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka om en bred användning av chin down (haka ner) manövern är att rekommendera och 
effektivt i en generell akut patient grupp för att hantera aspirationsrisken. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt, systematiskt kvot urval. 42 vuxna informanter från akutvård och 
rehabiliteringsavdelningar med en medelålder på 73 år som visat tecken på aspiration av tunna vätskor via 
VFSS och som gett sitt godkännande. 16 informanter hade stroke som primär diagnos och 26 informanter 
valdes från den generella medicin programmet. Informnaterna från det medicinska programmet hade 
diagnoserna multipel skleros, KOL, njursjukdom, frakturer, hjärtsvikt, diabetes, sepsis, Wilsons sjukdom 
samt gastrointestinala sjukdomar. Exklusionskriterierna var frånvaro vid tidigare test av chin down manövern 
med videofluoroskopi, tidigare känd cancer i hals eller huvud, befintlig trakeostomi, oförmåga att följa 
instruktioner gällande huvudposition och begränsad förmåga att ändra läge på nacken eller att sitta rakt. 

Datainsamling Undersökningen gjordes via standardiserade VFSS protokollav en logoped där informanterna fick svälja 
flytande vätska från en tesked samt från ett glas med huvudet lutande framåt med hakan neråt med blicken 
mot knäna och med huvudet i en neutral position. Testet dokumenterade via videofluoroskopi. 

Dataanalys Videoklippen delades upp i sekvenser och tre erfarna logopeder graderade djupet av luftvägspenetration med 
Penetration-Aspiration Scale enskilt. För att jämföra frekvensen av de olika graderna av luftvägspenetration i 
de två huvudpositionerna och bolus storlekarna användes Chi-square analys. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Användning av chin down manövern visade signifikant resultat där luftvägsinvasion vid teskedsadministrerad 
bolus var värst och bolus administrerad via kopp gav bäst resultat.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internvaliditet: Syftet är väl besvarat. Forskarna var logopeder men gjorde inte undersökningarna och 
jämförelserna själva vilket höjer validiteten. Datainsamlingen samt dataanalysen är väl beskriven och 
dataanalysen är gjord med chi-square test vilket styrker validiteten. Studien har blivit godkänd av 
institutionella granskningsrådet på sjukhuset och skriftligt informerat samtycke är gett av informanterna. 
Tydliga tabeller visar resultatet.  
 
Extern validitet: Tack vare den breda grupp som undersökts kan resultatet generaliseras i viss mån om 
hänsyn tas till de enskilda informanternas behov och upplevelser. Icke slumpmässigt urval används. 
 
Reliabilitet: Mätningarna samt informanterna är väl beskrivna vilket gör att mätningen förmodligen går att 
upprepas med liknande resultat. Författarna var logopeder men stärkte reliabiliteten genom att låta en logoped 
som var anställd på sjukhuset utföra undersökningarna. De använde sig även av tre andra logopeder för att 
analysera resultaten.  
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: VFSS och videofluoroskopi är kända och validerade 
instrument. 
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Artikel 5 

Referens Leder, S. B., Judson, B. L., Sliwinski, E., &Madson, L. (2012). Promoting safe swallowing when puree is 
swallowed without aspiration but thin liquid is aspirated: Nectar is enough. Dysphagia, 2013(28), 58-62. doi: 
10.1007/s00455-012-9412-2   

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att bestämma om nektarliknande och honungsliknande vätskor kunde sväljas utan aspiration av en 
grupp informanter som kunde svälja vätskor som hade en låg viskositet med en konsistens som puré utan att 
aspirera men som aspirerade när de svalde vätskor med en hög viskositet. 
Hypotesen: Var att det både nektar- och honungsliknande vätskor skulle kunna sväljas utan aspiration. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärsnittstudie.  

Urval Icke-slumpmässigt konsekutivt urval. 84 inneliggande informanter hänvisades till en logoped för att genomgå 
ett dysfagi test. 30 kvinnor och 54 män. Medelåldern var 74 år för kvinnor och 68 år för män. 
Inklusionskriterier; informanternas status skulle vara medicinskt, kirurgiskt och neurologiskt stabil när tester 
genomfördes och 24 timmar efter testet samt att det fanns dokumentation att informanterna kunde svälja 
puré-konsistens utan att aspirera, men hade faryngal dysfagi och aspirerade när de svalde vätskor med hög 
viskositet. 

Datainsamling Innan Fiberopticendoscopic evaluation of swallowing (FEES) utfördes, testades informanter med ”90 ml 
vattensväljnings protokoll ". Alla informanter fick ett standard protokoll av FEES. Informanter fick sedan 
svälja olika kombinationer av olika förtjockade vätskor. Sväljningarna spelades in för att kunna granskas. Om 
det inte förekom hosta, ökad kroppstemperatur eller tecken och symptom från övre luftvägarna upp till 24 
timmar efter testet ansågs det positivt. Informanter följdes upp under 24 timmar för kontroll av förmåga att 
dricka nektar- och honungliknande dryck samt mängden föda. Sjuksköterskor var blinda för syftet. Vätskorna 
viskositet kontrollerades tre gången med Rapid ViscoTM Analyser (RVA) innan testet påbörjades. 
Datainsamling pågick mellan mars 2010 och maj 2011 och gjordes på ett större universitet sjukhus. 

Dataanalys Beskrivande statistik används, medelvärdet och standardavvikelse (SD) och variationsvidden samt procent 
har används. Medelvärdet och SD användes för att mäta viskositeten. Variationsvidden användes för att testa 
viskositeten med en guide från American Dietetic Association (ADA). 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Informanterna kunde dricka både nektar- och honungstjock vätska om kostråd följdes, nektartjock ansågs 
tillräcklig. Den gruppen med dysfagi kunde svälja puré utan att aspirera men aspirerade vid intag av 
tunnflytande vätskor, det indikerar att ytterligare tester inte behövdes göras. De beskriver att en snabb 
bedömning av dysfagi ger en god överblick av informanternas sväljningsförmåga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Deras resultat svarar mot syftet och metoddelen är tydligt beskriven förutom dataanalysen. 
Dock kan tabellerna ge en beskrivning av den beskrivande statistiken. Finns tabeller som ger läsaren en 
överskådlighet. Studien är etiskt godkänd dock framkommer det inte vilken information informanterna har 
fått eller om skriftligt samtycke finns. 
 
Extern validitet: Författarna diskuterar att resultatet är generaliserbart eftersom studien är prospektiv, ett 
konsekutivt urval användes, flera olika grupper deltog samt att olika mätmetoder användes. Författarna 
föreslår att ytterligare forskning om detta behövs som inkluderar en större grupp och en längre 
uppföljningsperiod. Gruppen är inte randomiserad. 
 
Reliabilitet: Författarnas bakgrund eller tidigare kunskap är inte beskriven dock kan det ana en förförståelse 
om ämnet. Författarna har själva utför studien med hjälp av vårdpersonal som inte visste syftet med studien. 
Medbedömare och deltagarkontroll saknas. 
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Författarna diskuterar att FEES reliabilitet testades av 
logopeden och en otolaryngologist de kom fram till att mätinstrumentet mäter det som ska mätas. Vätskorna 
viskositet som ingick i studien bedömdes med RVA tre gånger innan tester började. 
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Artikel 6 

Referens Logemann, J. A., Gensler, G., Robbins, J., Lindblad, A. S., Brandt, D., Hind, J. A., ... Gardner Miller, P. J. 
(2008). A randomized study of three interventions for aspiration of thin liquids in patients with dementia or 
Parkinson’s disease. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 51. 173-183.  

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera hur effektiva tre vanliga strategier för att förhindra aspiration hos 
geriatriska patienter med demens och/eller Parkinsons sjukdom som hade dysfagi var. Dessa strategier var 
nektartjock vätska, honungtjock vätska och kroppshållning med chin down (haka ner mot bröstkorgen). 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad studie 

Urval Slumpmässigt systematiskt kvoturval. 711 deltagare i åldrarna 50-95 år. Alla informanter hade antingen 
progressiv demens eller Parkinsons sjukdom eller båda. Exklusionskriterier; informanter som tidigare rökt 
eller missbrukat alkohol, haft cancer i huvud eller hals, haft insulinbehandlad diabetes i mer än 20 år eller om 
de som hade en neurologisk sjukdom. Informanterna med Parkinsons fick inte ha gjort ändringar i sina 
mediciner de senaste sex månaderna, inte ha haft pneumoni de senaste sex veckorna och kunna delta i alla 
interventioner. 

Datainsamling Tre interventioner utfördes i randomiserad ordning. Alla informanter fick göra alla interventioner. Vid chin 
down interventionen fick informanterna böja huvudet framåt och sätta hakan mot bröstkorgen eller halsen, en 
del fick hjälp via ett lätt tryck på huvudet. Vid chin down fick informanterna inta vätska via sked och kopp. 
Vid nektar- och honungstjock vätska fick informanterna även inta vätska via sked och kopp. Informanter med 
Parkinsons sjukdom och utan demens fick gradera sin upplevelse efter varje intervention. Bedford Alzheimer 
Nursing Severity Scale användes för att utvärdera informanter med demens och en neurolog använde Hoehn 
and Yahr scale för att utvärdera informanter med Parkinsons sjukdom utöver en sväljningsbedömning. 

Dataanalys McNemans test användes för att jämföra förekomsten av aspiration under varje åtgärd medan VFSS utfördes. 
Förekomsten av aspiration under varje utgärd kom att utvärderas var för sig under VFSS. En modellbaserad 
analys användes för att testa stringensen från resultatet. En logistisk regression användes till VFSS för att 
identifiera riskfaktorer som kunde relatera till aspiration. Gastrostomi, demens eller Parkinsons sjukdom var 
medicinska variabler som bedömdes med Bedford Alzheimers Nursing Severity Scale och Hoehn och Yahr 
scale. P-värdet bestämdes till <0,05. Oddsratio och konfidensintervall på 95 % användes för att finna 
samband. Beskrivande statistik användes till antalet informanter och sjukdom. 

Bortfall Internt bortfall på 31 stycken. 

Slutsats 49 % aspirerade på alla sorters dryck och 25 % aspirerade inte på någon av dryckerna. Det var signifikant fler 
informanter som aspirerade vid användandet av tunn vätska trots chin down jämfört med nektar eller 
honungstjock dricka. Signifikant fler informanter aspirerade på nektar tjock vätska jämfört med honungstjock 
vätska. Chin down interventionen upplevdes som bekvämast av gruppen med Parkinsons sjukdom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet besvaras ed rätt val av metod och resultatet redovisas i tabeller. Randomiserade 
interventioner stärker validiteten. Datainsamlingen och dataanalys var tydliga och bra beskrivna, vilket 
stärker den interna validiteten. Studien är etiskt godkänd och skriftligt samtycke finns från samtliga 
informanter. Bortfall redovisas. 
 
Extern validitet: Resultatet går att generaliseras till liknande grupper, men det är viktigt att ta hänsyn till den 
enskilda informanten och dennes upplevelser.  
 
Reliabilitet: Resultatet skulle inte kunna ge samma resultat två gånger eftersom grupperna förändras över tid. 
Författarnas bakgrund och erfarenhet är inte beskriven, men det kan utläsas att författarna har kunskap om 
ämnet som studeras. Författarnas utbildning kan utläsas via deras titlar.  
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Mätinstrumenten VFSS som använts har god validitet och 
reliabilitet. 
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Artikel 7 

Referens Nakamura, T., & Fujishima, I. (2013). Usefulness of ice-massage in triggering the swallow reflex. Journal of 
stroke and cerebrovascular diseases, 22(4), 378-382. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2011.09.016 

Land  
Databas 

Japan 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka nyttan av ismassage för att framkalla sväljningsreflexen i patienter med dysfagi, 
stroke och cerebrovaskulär sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Crossover/Okontrollerad experimentell studie utan jämförelse kohort 

Urval 24 deltagare, 19 män och fem kvinnor med en medelålder på 72 år. Icke slumpmässigt systematiskt 
kvoturval. Samtliga informanter skulle ha dysfagi som orsakats av cerebrovaskulär sjukdom eller stroke. 
Informanter som inte kunde följa instruktioner och de som hade en mycket sänkt medvetandegrad 
exkluderades. Informanter med mild medvetandesänkning inkluderades. Innan studien gjordes en 
sväljbedömning med 3 ml vatten och videofluoroscopi. Informanterna kontrollerades med Glascow Coma 
Scale. 

Datainsamling Datainsamlingen är utförd mellan oktober och november 2010. Skriftligt samtycke gavs från informanter 
eller deras familjer. De etiska riktlinjerna följdes vid alla tester. Ismassage utfördes med en tio cm lång pinne 
med en vatten impregnerad och frusen 1,5 cm tjock bommulstuss längst ut. Massagen varade tio sekunder 
och innebar att tungans bakre del, tungans bas, gomseglet och den bakre svalg väggen gnuggas med is 
pinnen. Testerna filmades via Videofluoroskopic examination of swallowing (VFES). Varje informant blev 
slumpmässigt tilldelad en av två möjliga interventionskombinationer. Varje set mätte fyra sväljningar, 
varannan med och varannan utan is. Endast de som kunde slutföra alla fyra sväljningar inkluderades i 
resultatet.  

Dataanalys Paired t-test användes för att analysera om latensen med och utan ismassage är signifikant. Wilcoxon rank 
sum test användes för att räkna ut signifikansen gällande antal sväljningsresponser med och utan is massage. 
P=0.05. 

Bortfall Internt bortfall på tio st. 

Slutsats Ismassage framkallade ett signifikant högre antal sväljningar jämfört med utan ismassage. Av de 14 
informanter som var kvar var tre kvinnor och resten män.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet är väl besvarat med rätt metod. Datainsamlingen och dataanalysen beskrivs väl. 
Resultatet stärks med tabeller. Urvalet är bra beskrivet men få informanter. Slumpmässigt urval är inte 
använt. Skriftligt samtycke av informanter eller deras familjer är erhållet och de har följt de etiska 
riktlinjerna. Internt bortfall redovisas.  
 
Extern validitet: Författarna jämför sitt resultat med andra studier. Generaliserbarheten diskuteras inte. Få 
deltagare påverkar den externa validiteten negativt.  
 
Reliabilitet: Reproducerbarheten diskuteras, metoden är väl använd i Japan. Datainsamlingen och 
dataanalysen är gjord av författarna. Författarnas utbildning ger en förmodad förförståelse om ämnet som 
studerats.  
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Framgår inte om is massage är reliabilitets- och validitetstestat 
dock är Glascow Coma Scale och VFES tillförlitliga. 
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Artikel 8 

Referens Robbins, J., Gensler, G., Hind, J., Logemann, J. A., Lindblad, A. S., Brandt, D., ... Miller Gardner, P. J. 
(2008). Comparison of two interventions for liquid aspiration on pneumonia incidence. Annals of internal 
medicine, 147(7), 509-518. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att jämföra effekten av positionen chin down och vätskor med låg viskositet som nektartjock- och 
honungstjock vätska på förekomsten av pneumoni bland informanter med demens eller Parkinsons sjukdom 
under tre månader. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad studie med två interventioner 

Urval Obundet slumpmässigt urval. En powerberäkning gjordes, 515 informanter deltog, 60 informanter för lite. 70 
% var män. Inklusionskriterierna; informanter med Demens, Parkinsons sjukdom, ålder 50-95 år samt 
aspiration vid intag av 3 ml tunn vätska från tesked eller kopp. Exklusionskriterierna; tobaksanvändning de 
senaste året, alkoholmissbruk, tidigare cancer i huvud eller hals/nacke, insulinbehandlad diabetes de senaste 
>20 åren, nasogastrisk sond, andra neurologiska sjukdomar eller förekomsten av pneumoni de senaste sex 
veckorna. 

Datainsamling Informanterna blev slumpmässigt tilldelade en interventionsgrupp, chin-down eller vätskor. Informanterna 
som blev tilldelade interventionen vätskor blev slumpmässigt indelade i antingen en grupp med honungstjock 
eller nektartjock dryck. Sväljningen mättes med videofluoroskopi. Datainsamlingen pågick under 9 juni 1998 
till 16 september 2005 samt en uppföljning efter varje intervention efter tre månader.  

Dataanalys Interim safety analys användes till en övervakningsplan. 8 interim analyser genomfördes som utvärderades av 
z-statistik. För att jämföra förekomsten av pneumoni och dödsfall mellan interventionerna användes O’Brien-
Flemings multipletesting procedure och Pococks group sequential method, båda hade ett alfa värde på 0,025. 
B-värde användes för att bevaka data. Kaplan-Meier life table method beräknade frekvensen av pneumoni 
eller dödsfall. Cox modell utforskade sambandet mellan interventionerna. Fischer exact test jämförde 
biverkningsfrekvensen. All statistisk data gjordes med SAS software 8.2.  

Bortfall Internt bortfall på 227 stycken.  

Slutsats Informanterna som fick honungstjock vätska stannade på sjukhuset längst relaterat till pneumoni. 
Förekomsten av pneumoni var mindre i chin down gruppen än i gruppen med vätskor med låg viskositet och 
förekomsten av pneumoni var lägre bland informanterna som fick nektartjock vätska jämfört med 
honungstjock vätska. Feber- och urinvägsinfektionsfrekvensen samt antalet informanter som var dehydrerade 
var högre i gruppen som fick vätskor med låg viskositet jämfört med chin down.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet är besvarat men nollhypotesen kunde inte förkastas. Etiskt godkännande och 
informerat samtycke finns. Randomiserat urval användes vilket stärker validiteten. Urval och 
datainsamlingen är väl beskrivna. Dataanalysen är väl beskriven men svår utläst. Tabeller används för att 
presentera resultatet. Bortfall redovisas. Powerberäkning används. Rätt analysmetod används. Metaanalys 
underlättar tolkning av resultatet.  
 
Extern validitet: Bra med slumpmässigt urval dock fylldes inte kvoten enligt powerberäkningen. Går att 
generaliseras.  
 
Reliabilitet: Medbedömare fanns vid utförandet av interventionerna. En bedömnings kommitté diskuterade 
patienternas säkerhet och resultaten av studien. Författarnas utbildning kan utläsas, svårare är det med 
erfarenhet och bakgrund.  
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Videofluoroskopi användes för att konstatera aspiration. 
Röntgen av bröstkorgen användes för att konstatera pneumoni.  
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Artikel 9 

Referens Sakuma, T., & Kida, I. (2010).  Relationship between ease of swallowing and deglutitionrelated muscle 
activity in various postures. Journal of oral rehabilitation, 2010(37), 583-589. doi: 10.1111/j.1365-
2842.2010.02084.x 

Land  
Databas 

Japan 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka relationen mellan svårighetsgraden vid sväljning och muskelaktiviteten vid sväljning 
vid olika kropps- och huvudpositioner via elektromyografi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Experimentell tvärsnittstudie utan kontrollgrupp. 

Urval Systematiskt, icke slumpmässigt kvot urval. Nio informanter i åldrarna 19-28 år, sex män och tre kvinnor. 
Alla informanter var friska utan kända sjukdomar i mun, svalg och hals och ingen av deltagarna hade tidigare 
genomgått kirurgiska ingrepp. Ingen av informanter hade tal eller sväljningsproblem. 

Datainsamling Informanter ombads svälja tio gram gelé medan de positionerades i vinklarna 120, 90, 60, 30 och 0 grader 
från golvet. I varje sittposition testades sväljningsförmågan med huvudet framåt- och bakåtlutat (chin down 
och chin up). Varje sväljning testades med elektromyografi. 

Dataanalys Beskrivande statistik. Icke parametrisk metod för att analysera homo- och heterogeniteten gällande 
kroppsvinklarna.  Steel-Dwass och Tukey-Kramer användes för att identifiera skillnader i grupperna. Mann-
Whitney test och Spearmans correlationcoefficient användes i resultat analysen. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Att använda chin down var bäst för sväljningsförmågan vid alla kroppspositioner förutom vid 60 grader där 
ingen signifikant skillnad framkom. Det fanns en signifikant skillnad mellan de olika kroppsställningarna i 
relation till huvudpositionerna chin down och chin up. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intern validitet: Syftet är väl besvarat. Inga etiska överväganden redovisas. Informanter var friska och 
kunde ge informerat skriftligt samtycke vilket kan ha påverkat bristen på etiskt godkännande.  
Datainsamlingen och dataanalys är väl beskrivet och är reproducerbart. Validitet stärks via tillförlitliga 
analysinstrument och tydliga tabeller. Lågt antal deltagare sänker validiteten. Förförståelse diskuteras och 
jämförelser görs med tidigare studier. 
 
Extern validitet: Systematiskt, icke slumpmässigt kvot urval vilket sänker den externa validiteten. Går inte 
att generalisera men resultatet kan användas om anpassning till situationen sker.  
 
Reliabilitet: Undersökningen går att reproduceras och liknande resultat kan fås. I diskussionen jämförs 
resultatet med liknande studier. Datainsamling och dataanalys är genomförd av författarna. Utomstående 
sammanställde tabeller. 
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: Mätinstrumentet elektromyografi samt instrumenten Steel-
Dwass, Tukey-Kramer,  Mann-Whitney test och Spearmans correlationcoefficient  som användes vid 
dataanalys visar god reliabilitet samt validitet. 
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Artikel 10 

Referens Titsworth, W. L., Abram, J., Fullerton, A., Hester, J., Guin, G., Waters, M. F., & Mocco, J. (2013). 
Prospective quality intiative to maximize dysphagia screening reduces hospital acquired pneumonia 
prevalence in patients with stroke. Stroke, 2013(44), 3154-3160. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.000204 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Hypotesen var att två nivåer av en dysfagiscreening följt av en formell sväljningsbedömning av logoped 
kunde förbättra hinder så som  försenad bedömning av logoped vilket innebar att patienten inte fick någon 
mat per os > 24 timmar samt att många patienter fick mat eller vätska per os innan logopedbedömning var 
utförd. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv single-center interrupted time series trial 

Urval Icke slumpmässigt urval. Informanter med en diagnos av stroke som inkom till avdelningen 31 månader före 
interventionen (n= 1686) och 11 månader efter interventionen infördes (n= 648)  inkluderades. Totalt 2334 
informanter på 42 månader inkluderades. Exklusionskriterierna var om symptomen försvann vid ankomst, 
var medvetande sänkt och klarade inte att genomgå dysfagi bedömning eller var under 18 år. 1251 kvinnor 
och 1083 män med en medelålder på 63 år. 

Datainsamling Akutmottagningens dysfagi screening ändrades genom att ta bort munbedömningen och ett nytt 
bedömningsinstrument skapades: Modified nursing dysphagia screen (MNDS). Ändringarna gjordes 
tillsammans med Department of Speech, Language och Hearing sciences. Personalen utbildades och det 
bestämdes att informanterna inte skulle få någonting per os innan de blivit testade med MNDS. Om 
informanten uppvisade tecken som stämde in på MNDS kontaktades logoped. Datainsamling ägde rum 
mellan januari 2008 till juni 2011. 

Dataanalys Pearson product moment correlation användes till att bedöma sambandet mellan antalen i procent som blivit 
screenade för dysfagi och förekomsten av pneumoni. En logiskt regressions model gjordes att mäta pneumoni 
som utfall. Hosmer-Lemeshow test användes för att kontrollera hur väl den valda modellen passade. Det 
genomfördes tre analyser, den första berörde informanter som inte blivit screenade, andra analysen berörde 
informanter som hade blivit screenade med MNDS, Mann Assesment of Swallowing Ability (MASA) eller 
av logoped och jämfördes med de som inte hade blivit screenade oavsett tidpunkt. Tredje analysen berörde 
informanter som hade blivit screenade med MNDS och jämfördes med alla informanter som hade blivit 
screenade med de andra instrumenten. P- värde sattes till <0,05. För att få vara med och stanna i modellen 
krävdes ett p-värde på =/< 0,3. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Före interventionen visade det sig att endast 20 % av informanterna bedömdes innan de fick lov att äta. Efter 
att MNDS hade implementerats till verksamheten steg antalet procent screenade informanter från 39 % till 74 
% under några månader. Innan MNDS implementerades hade sjukhuset i genomsnitt lägre än genomsnittet. 
Efter att MNDS hade införts fanns en signifikant minskning gällande pneumoni. Av det totala antalet 
logopedbedömningar som gjordes initierades 11 % av sjuksköterskor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet besvaras genom metoden. Datainsamling och databearbetning är utförligt beskriven 
men svår begriplig. Studien har fått etiskt godkännande. Icke slumpmässigt urval har använts, vilket sänker 
validiteten. Resultatet presenteras i tabeller. Bortfall redovisas inte. Rätt analysmetod är vald.  
 
Extern validitet: Bra fördelning mellan män och kvinnor. Val av single-center sänker den externa 
validiteten. Författarna diskuterar att randomiserat urval vore oetiskt på grund av att riktlinjerna 
rekommenderar dysfagi screening av alla med stroke. Artikelns författare diskuterar att MNDS kan tillämpas 
i liknande situationer och som ett komplement till en logoped bedömning. 
 
Reliabilitet: Författarnas bakgrund är inte beskriven och inte erfarenheter. Författarnas utbildning framgår.  
 
Mätinstrumentets validitet och reliabilitet: MNDS har inte blivit validitets testat men Akutmottagningens 
dysfagi screening som är grunden för MNDS är validitets testat. 
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