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En god ventilation kräver:

• Fria luftvägar

• God elasticitet i lungvävnaden

• God rörlighet i bröstkorgen

• God stabilitet i bröstkorgen

• Fungerande muskulatur

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





Fria luftvägar

• KOL/Kronisk bronkit

• Astma

• Cystisk Fibros

• Postoperativ slemstagnation

• Atelektaser

• Bronkiektasier

• Pneumonier (BOOP, COP)



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?



Slemmobiliserande-

andningsgymnastik

Vanlig ordination är 3 varv och avsluta hela processen med ett par 
stora andetag, eventuellt med PEP-ventil /mask

Lossa: Lungvolymhöjande aktiviteterEvakuera: Hosta och spotta

Lösa: Inhalation

Flytta: Huffa 3-4 ggr

Skapa bra förutsättningar



Svensk modern slemmobiliserande 
andningsgymnastik

Kombinerar flera metoder i en bestämd ordning 
efter ett teoretiskt resonemang och klinisk 
bedömning

Skapa först bra förutsättningar

1. Inhalation av luftrörsvidgande, slemlösande

2. Öppna avstängda luftvägar, ”luft bakom slemmet”

3. Lossa/mobilisera slem från mindre luftvägar  

4. Transportera till stora luftvägar/evakuera, 
hosta/huffa

» 1-2 gånger dagligen 20-30 minuter

» Ofta i kombinerat med fysisk aktivitet /träning

» Avsluta med eventuell inhalationsantibiotika

1 Inhalation

2 (Inhalation), 
djupa 
inandningar,
PEP i FRC-
höjande syfte, 
maximala 
tidalvolymer, 
fysisk aktivitet, 

4 Mellan 
och stora 
huffar
/hosta

3. (Inhalation), oscillerande PEP,
huffstege - ´minihuffar, modifierad AD, 



Andningsträning

• Djupandning

• PEP-ventil /motståndsandning för
tillfällig ökning av volymen (FRC) luft i 
lungorna
• Luftvägen spänns ut av omkringliggande vävnad som drar i 

den

• Möjligen öppnas annars stängda luftvägar via kollaterala 
kanaler för att få ”luft bakom slemmet”

• PEP-ventil /motståndsandning för att
reducera hyperinflation (ökade 
tidalvolymer)

• Motverkar bronkkonstriktion/ tidig dynamisk kompression
vid obstruktivitet

• Flyttar EPP mer centralt vid obstruktivitet

• Sluten läppandning vid KOL
• Kan användas kontinuerligt under aktivitet





» https://consalus.se/produkt/pepaid/

» https://www.boehringer-ingelheim.se/om-
oss/om-foretaget

» https://www.apoteket.se/produkt/ba-tube-1-
st-101420/ 180SEK

https://consalus.se/produkt/pepaid/
https://www.boehringer-ingelheim.se/om-oss/om-foretaget
https://www.apoteket.se/produkt/ba-tube-1-st-101420/


Andningsrelaterade åtgärder

• Lägesändringar
• Mobilisering
• Djupandning
• Sluten läppandning

• Slemmobilisering inklusive PEP
• Andningsträning

• Inhalationer
• Syrgas
• Optiflow
• CPAP/NIV
• Optimal smärtlindring
• Nutrition



Faktorer som påverkar val av teknik

» Sjukdomen och dess svårighetsgrad

» Motivation

» Patientens mål

» Fysioterapeutens mål

» Patientens ålder

» Patientens förmåga att lära sig

» Fysioterapeutens kunskap och förmåga

» Energiåtgång

» Tillgång till utrustning och kostnader

» Kombination av tekniker 



Behövs syrgas?

» Varför har patienten dålig syresättning? Kan 
positionering, slemevakuering eller Non 
Invasiv Ventilation (NIV) förbättra?

» Vilket saturationsmål är rimligt? Läkare.

» Uppföljning och utvärdering. Arteriell blodgas?



Normal blodgas
Mätvärde Intervall Enhet

aB-pH 

(vätejonskoncentrationen)

7,35 – 7,45 pH

aB-PCO2

(koldioxidtension)

4,6 – 6,0 kPa

aB-pO2 (oxygengastension) <50 år 10,0 –

13,0

>50 år 8,0 – 13,0

kPa

aB- BE(st) – Base Excess

Ecv basöverskott

+/- 3 mmol/l

aB-Standardbikarbonat 22-27 mmol/l

aB-So2 (oxygenmättnad) >95 %

Homeostas är kroppens förmåga att hålla sig stabilt omkring

ett visst tillstånd trots förändringar i miljön.



Syresättning
saturationen i förhållande till oxygentension



Saturation

Syremättnad (oximetri) Syretension (blodgas)

25% 2,5 kPa Absolut överlevnadsgräns!

70% 5,0 kPa Risk för akuta hypoxiska 

skador, bör inte accepteras mer 

än några timmar.

80% 6,0 kPa Kan accepteras ”över natten”, 

beror dock på 

omständigheterna.

88-90% 7,5-8,0 kPa Målvärde före hemgång, 

annars risk för kroniska 

hypoxiska skador.

Referens: Lungsjukdomar  Slutenvård. Internetmedicin.se 
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Bra på Utbildningsportalen:

» Gasflaskor- 2,5 liter

» Gasflaska- Viproxal

» Säker hantering av patienter med 
syrgasbehandling



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


