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”Imaging wearing your inside on the outside”
British Lung Foundation

Lungorna är ett ”utomhus”organ…..

500 miljoner alveoler – typ en tennisplan möter omvärlden i 
varje andetag

Och exponeras för luft och föroreningar motsvarande en hel 
swimmingpool



•”Ventilera är att åstadkomma luftväxling i, vädra, lufta” Svenska 

Akademins ordlista, 1998

•Respiration är processen då gas utbytes mellan 
omgivningen och cellerna i kroppen 

”Breathing is the basic rhythm of life” Hippocrates



Ventilation är den mekaniska rörelsen av luft in och ut ur lungorna och för

ADEKVAT VENTILATION KRÄVS

• Fria luftvägar

• God elasticitet i lungvävnaden

• God rörlighet i bröstkorgen

• God stabilitet i bröstkorgen

• Fungerande muskulatur

Louise Lannefors, PhD, leg sjukgymnast















Andningscykeln



Volymer och kapaciteter
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FRC i liter vid olika positioner ”lägen”



1

3

2

30 40 50 60 70

FRC ryggliggande

FRC upprättstående

Ålder

Lungv

olym 

(liter)

Closing capacity (cc) - stängningsvolym





Ryggläge jämfört med magläge



Positiva effekter av mobilisering

• Ventilationen - höjer FRC

• Cirkulationen - minskar trombosrisk

• Muskelstyrkan och balansen förbättras

• Tarmmotoriken gynnas

• Huden – minskar risk för trycksår

• Njurar

• Ökat välbefinnande



Fria luftvägar

• KOL/Kronisk bronkit

• Astma

• Cystisk Fibros

• Postoperativ slemstagnation

• Atelektaser

• Bronkiektasier



God elasticitet
Emfysem Lungfibros





God rörlighet och stabilitet i bröstkorgen

• Skolios

• Hyperinflation ex vid KOL

• Revbensfrakturer

• Kotkompressioner



Fungerande muskulatur



Skapa bra förutsättningar för god ventilation 

•Smärtlindra

•Hydrera

•Positionera / lägesbehandling

•Mobilisera - olika nivåer - uppegående

•Djupandning!     Elisabeth Westerdahl avhandling från 2004.

•Sluten läppandning……

•Medicinera 

•Befukta



Bra position ger bra deposition

Kan ni förklara varför ni tror att det är så viktigt att vara i så upprätt 
ställning som möjligt när man skall andas in medicin?



Den mänskliga kroppen är ständigt under påverkan av 
gravitationen vilket har stor inverkan på syrgastransporten. 
Gravitationens inverkan på hjärta, lungor och perifer cirkulation 
är central för upprättandet av en god syrgastransport 
(Frownfelter & Dean, 2012).

MOBILISERING ÄR ALLTID EN FÖRSTA ÅTGÄRD


