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Útdráttur 

Öndunarvélatengd lungnabólga er algengasta orsök spítalasýkinga á gjörgæsludeildum 

og geta ýmsir alvarlegir fylgikvillar fylgt henni. Hún lengir dvöl sjúklinga á spítala, eykur 

kostnað og er talin auka dánartíðni.  

Tilgangur verkefnisins var að skoða tíðni öndunarvélatengdrar lungnabólgu, ásamt að 

skoða áhættu- og fyrirbyggjandi þætti. Tíðni öndunarvélatengdrar lungnabólgu var rannsökuð 

á gjörgæsludeildum Landspítala á þriggja mánaða tímabili, frá 1. nóvember 2012 til 1. 

febrúar 2013. Alls voru 58 þátttakendur sem uppfylltu þátttökuskilyrði í rannsóknina, það er 

að hafa verið með barkarennu í 48 klukkustundir eða lengur. Stuðst var við 

greiningarskilmerki sem stofnunin Centers for Disease Control and Prevention hefur sett 

fram, en þau tengjast íferð/þéttingu á lungnamynd, fjölda hvítra blóðkorna, slímmyndun frá 

öndunarfærum og líkamshita sjúklinga. 

Niðurstöður sýna að tíðni öndunarvélatengdrar lungnabólgu er 8,6% (n=5). 

Áhættuþættir eru fjölmargir og tengjast margir innbyrðis. Fyrirbyggjandi aðgerðir eru 

árangursríkastar ef stuðst er við svokallaðar knippisaðferðir, sem er safn af besta verklagi sem 

hefur sýnt að leiði til betri útkomu sjúklinga. 

 Samanborið við sambærilega rannsókn sem framkvæmd var á Landspítala árið 2007 er 

tíðni öndunarvélatengdrar lungnabólgu 0,9% lægri í þessari rannsókn. Draga má þá ályktun 

að starfsfólk gjörgæsludeilda Landspítala sé meðvitað um áhættu- og fyrirbyggjandi þætti 

öndunarvélatengdrar lungnabólgu. 

Lykilorð: Öndunarvélatengd lungnabólga, gjörgæsludeild, spítalatengdar sýkingar, 

fyrirbygging, áhættuþættir. 
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Abstract 

Ventilator-associated pneumonia is the most common cause of hospital-acquired 

infections in the intensive care unit and it can be accompanied by many serious 

complications. It can extend the patients´ stay in the hospital, increase cost and is believed to 

increase the mortality rate. 

The purpose of the project was to determine the frequency of ventilator-associated 

pneumonia as well as determining the risk factors and preventative measures. The frequency 

of ventilator-associated pneumonia was investigated in the intensive care units in Landspitali 

University Hospital over a 3 months’ period, from the 1st of November 2012 until the 1st of 

February 2013. In total there were 58 participants who met the participation criteria for the 

study, that is, they had an endotracheal tube for 48 hours or longer. The author used the 

diagnostic criteria that the Centers for Disease Control and Prevention have set forth but they 

relate to an infiltration/condensation on a pulmonary radiograph, quantity of white blood 

cells, respiratory mucus secretion and patients´ temperature. 

The results show that the frequency of ventilator-associated pneumonia is 8,6% (n=5). 

The risk factors are numerous and many are interlinked. Preventive measures are most 

effective if so called bundle methods are used, which are a collection of the best practices that 

has been shown to lead to a better outcome for patients.  

Compared to a comparable study that was conducted at Landspítali University Hospital 

in the year 2007, the frequency of ventilator-associated pneumonia is 0,9% less in this study. 

One can deduce that the staff of the intensive care units at Landspitali University Hospital is 

cognisant of the risk factors and the preventive measures for ventilator-associated pneumonia. 

Key words: Ventilator-associated pneumonia, intensive care unit, hospital related infections, 

preventions, riskfactors. 
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Inngangur 

Öndunarvélatengd lungnabólga (ventilator-associated pneumonia) er algeng orsök 

spítalasýkingar og henni fylgja ýmsir alvarlegir fylgikvillar fyrir sjúklinga, auk þess sem hún 

eykur kostnað fyrir spítala. Spítalasýking (hospital-acquired infection) er skilgreind sem 

sýking sem sjúklingar fá á meðan þeir þiggja meðferð á spítala (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2013a). Sýkingin má ekki hafa verið til staðar við innlögn og yfirleitt eru 

sýkingar sem koma upp eftir meira en 48 klukkustunda dvöl á spítala, taldar vera 

spítalatengdar (Ducel, Fabry og Nicolle, 2002). Spítalasýking er talin vera algengasta orsök 

dauðsfalla sem hægt hefði verið að fyrirbyggja (Klevens o.fl., 2007). Sýkingar sem eru 

tilkomnar vegna heilbrigðisstarfsfólks eða einstaklinga sem heimsækja spítala, falla einnig 

undir skilgreiningu á spítalatengdum sýkingum (Ducel o.fl., 2002). 

Samkvæmt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2013b) er 

öndunarvélatengd lungnabólga (ÖL) skilgreind sem lungnabólga sem sjúklingar fá, sem hafa 

verið barkaþræddir og fengið öndunaraðstoð í að minnsta kosti 48 klukkustundir. Í þessu 

verkefni er hugtakið skammstafað ÖL. ÖL er algengasta orsök sýkinga á gjörgæsludeildum 

og eru áhættuþættir margir fyrir henni (Chastre og Fagon, 2002; Hortal o.fl., 2009; Safdar, 

Dezfulian, Collard og Saint, 2005). Sýkingin tengist auknum kostnaði og meiri líkur eru á 

verri útkomu þeirra sjúklinga sem fá ÖL miðað við þá sem ekki sýkjast (Eber, Laxminarayan, 

Perencevich og Malani, 2010; Gallagher, 2012; Rello o.fl., 2002). Einnig hefur komið í ljós 

að lengd dvalar á spítala eykst verulega hjá sjúklingum sem fá ÖL (Gallagher, 2012). 

Sýnt hefur verið fram á að mikilvægt sé að huga að fyrirbyggingu ÖL vegna þess 

hversu mikil áhrif sýkingin hefur á kostnað, lengd dvalar á spítala og hvernig hún íþyngir 

heilbrigðisþjónustu og sjúklingum (Hortal o.fl., 2009; Restrepo o.fl., 2010). Engin ein 
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fyrirbyggjandi aðgerð kemur í veg fyrir þennan algenga fylgikvilla öndunarvélaaðstoðar, en 

til þess að fyrirbyggja vandamálið er talið best að nota svokallaða knippisaðferð (Bouadma, 

Wolff og Lucet, 2012). Gagnreynd umönnunarknippi (evidence-based bundles) eru aðferðir 

til að bæta umönnun og horfur sjúklinga. Gagnreyndu verklagi er hópað saman í knippi og 

þegar það er framkvæmt þannig, eykur það horfur sjúklinga til muna. Yfirleitt eru þrjár til 

fimm aðgerðir til fyrirbyggingar í hverju knippi (Institute for Healthcare Improvement, 

2013).  

Tíðni ÖL hefur verið rannsökuð, líkt og í þessari rannsókn, einungis einu sinni áður á 

Landspítala og var það gert fyrir sex árum (Theódór Skúli Sigurðsson, 2007). Eftirfarandi 

rannsókn var framkvæmd meðal annars í þeim tilgangi að bera saman niðurstöður milli 

rannsókna. Erfitt er að fá nákvæmar upplýsingar um faraldsfræði ÖL en helsta ástæða þess er 

vegna mismunandi greiningaraðferða sem stuðst er við í rannsóknum (Chastre og Fagon, 

2002). Tilgangur með rannsókninni var að skoða tíðni ÖL á gjörgæsludeildum Landspítala á 

þriggja mánaða tímabili. Farið var eftir skilgreiningu Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) á ÖL og þeir sjúklingar skoðaðir sem féllu undir hana. CDC (2013b) 

styðst við lungnamyndir, klínísk merki og rannsóknarniðurstöður, sem greiningaskilmerki 

fyrir ÖL. Greiningaskilmerki sem CDC hafa sett fram voru höfð til hliðsjónar en farið var 

nákvæmlega eftir greininga-skilmerkjum sem notast var við í fyrri rannsókn á tíðni ÖL 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2013b; Theódór Skúli Sigurðsson, 2007).  
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Eftirfarandi greiningarskilmerki voru notuð: 

Varð að vera til staðar: 

1) Ný/breytt þétting eða íferð á lungnamynd. 

Tvö af þremur þessara skilmerkja: 

2) Hækkun/lækkun á hvítum blóðkornum. 

3) Breytt/aukin slímmyndun í barka. 

4) Hiti ≥38,3 °C. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

Hver er tíðni ÖL á gjörgæsludeildum Landspítala? 

Hverjir eru helstu áhættuþættir ÖL? 

Er er hægt að fyrirbyggja ÖL? 
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Skilgreining hugtaka 

Öndunarvélatengd lungnabólga (ventilator-associated pneumonia): Lungnabólga sem 

kemur upp hjá sjúklingi sem hefur verið barkaþræddur og verið í öndunarvél í að minnsta 

kosti 48 klukkustundir áður en einkenni um lungnabólgu uppgötvast. Rekja má lungnabólgu 

til gjörgæsludeildar, ef hún þróast innan 48 klukkustunda eftir útskrift af gjörgæsludeild 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2013b). 

Spítalasýking (hospital-acquired infection): Sýking er talin vera spítalasýking ef öll 

greiningarskilmerkisýkingar (infection critera), sem Centers for Disease Control and 

Prevention/National Healthcare Safety Network (CDC/NHSN) (2013a) hafa sett fram, eru til 

staðar saman á eða eftir þriðja dag sem legið er á spítala. Greiningarskilmerkin þurfa að vera 

enn til staðar á eða eftir þriðja dag ef þau koma fram á öðrum degi í spítalalegu (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013b).  

Spítalatengd lungnabólga (hospital-acquired pneumonia): Lungnabólga, sem ekki var 

til staðar við innlögn, en kemur að minnsta kosti 48 klukkustundum eftir að sjúklingur leggst 

inn á spítala (The American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America, 2005). 

Hægt er að greina lungnabólgu með því að skoða klínísk einkenni og út frá 

rannsóknarniðurstöðum (Centers for Disease Control and Prevention, 2013b).  

Öndunarvél (ventilator): Tæki til að stýra eða hjálpa til við öndun í gegnum 

barkarennu sem liggur um munn (endotracheal tube) eða beint í barka (tracheostomy) 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2013b). 
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Fræðileg Samantekt 

Faraldsfræði öndunarvélatengdrar lungnabólgu 

Spítalasýking er  fylgikvilli sem kemur upp hjá sjúklingum sem leggjast inn á spítala en 

hún veldur viðbrögðum við sýklum eða eitri þeirra, staðbundið eða kerfislægt. Sýkingavaldar 

geta komið frá sjúklingi sjálfum annars vegar og hins vegar frá hlutum eða manneskjum sem 

sjúklingur kemst í snertingu við, þar með talið frá heilbrigðisstarfsfólki (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2013a). Spítalasýking er einn algengasti kvillinn sem fylgir því að 

leggjast inn á spítala og er spítalatengd lungnabólga um 25% allra spítalasýkinga á gjörgæslu-

deildum (Eber o.fl., 2010; Vallés o.fl., 2007). Talið er að lungnabólga sé um 15% allra 

spítalasýkinga í heild sinni (Tablan, Anderson, Besser, Bridges og Hajjeh, 2004). Í rannsókn, 

sem gerð var á spítalasýkingum á gjörgæsludeild Landspítala árið 1996, kom í ljós að tíðni 

sýkinga var 39%. Tíðni sýkinga, sem hægt var að rekja til gjörgæsludeilda, var 61% en 23% 

heildarsýkinga voru aðrar spítalasýkingar og 19% sýkingar utan spítala. Þannig fengu 24% 

sjúklinga sýkingu sem hægt var að rekja til gjörgæsludeildarinnar. Lungnabólga og 

þvagfærasýking voru algengustu sýkingarnar eða um 30%. Einnig kom í ljós að þeir sem 

fengu sýkingu lágu marktækt lengur á spítala (Alma D. Möller, Sigurður Guðmundsson, 

Kristín Gunnarsdóttir og Ólafur Þ. Jónsson, 1996).  

Samkvæmt Esteban og félögum (2002) þarfnast um þriðjungur gjörgæslusjúklinga víða 

um heim öndunarvélameðferðar í 5,9 daga að meðaltali. Rannsóknir benda til þess að 8-28% 

allra sjúklinga sem liggja í öndunarvél fái ÖL (Chastre og Fagon, 2002). Árið 2007 var gerð 

gæðarannsókn á gjörgæsludeildum Landspítala. Sú rannsókn stóð yfir í sex mánuði þar sem 

könnuð var tíðni ÖL og samhliða voru verklagsreglur um viðfangsefnið innleiddar. Megin 

markmið rannsóknarinnar var að innleiða verklagsreglur um meðferð sjúklinga í öndunarvél, 
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að vekja starfsfólk gjörgæsludeilda Landspítala til vitundar um að bæta sýkingavarnir, ásamt 

því að draga úr tíðni ÖL. Sjúklingar, sem lágu lengur en 48 klukkustundir í öndunarvél, voru 

skoðaðir og notast var við greiningarskilmerki frá Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). Alls voru 95 sjúklingar skoðaðir og af þeim greindust níu sjúklingar með 

ÖL, sem gerir tíðnina 9,5%. Alls 12% sjúklinga greindust með ÖL á gjörgæsludeild í 

Fossvogi, en 6,7% á Hringbraut (Theódór Skúli Sigurðsson, 2007). Framsæ rannsókn 

Tejerina og félaga (2006) sem gerð var á 2897 sjúklingum, leiddi til þeirrar niðurstöðu að 

tíðni ÖL var 15% í 20 mismunandi löndum. 

Aukin áhætta er að sjúklingar deyi á spítala ef þeir fá sýkingar. Þær eru aðal orsök 

aukinnar dánartíðni gjörgæslusjúklinga, ásamt því að gera sjúkdómsástand (morbidity) þeirra 

verra. ÖL er talin algengust allra spítalasýkinga hjá gjörgæslusjúklingum (Vincent o.fl., 

2009). Talið er að áhættan á að fá ÖL þrefaldist og allt upp í að það sé 21-falt líklegra þegar 

sjúklingar eru barkaþræddir (Chastre og Fagon, 2002). Áhersla rannsakenda sem skoða 

spítalatengda lungnabólgu, hefur verið á ÖL síðastliðna tvo áratugi vegna þessarar miklu 

áhættu (Tablan o.fl., 2004). Greint hefur verið frá því að dánartíðni af völdum ÖL sé há eða 

frá 24-50% og í sumum tilvikum hátt upp í 76%, þar sem sérstakar aðstæður eru til staðar og 

sérstakir sýklar koma við sögu. Aðrar algengari sýkingar, svo sem húð- og þvagfærasýkingar, 

hafa 1-4% dánartíðni (Chastre og Fagon, 2002). Samantekt sem Safdar, Dezfulian, Collard og 

Saint (2005) gerðu, benti til þess að líkurnar tvöfaldast á að sjúklingar með ÖL deyi á 

gjörgæsludeildum ef miðað er við gjörgæslusjúklinga sem fá hana ekki. Einnig kom í ljós að 

10-20% sjúklinga sem dvöldu lengur en 48 klukkustundir í öndunarvél, þróuðu með sér ÖL 

og henni fylgdi marktækt lengri dvöl á gjörgæsludeild. Meðallengd gjörgæsludvalar var 6,1 

dagar en lengri dvöl hafði svo í för með sér umtalsvert aukinn kostnað. Rannsókn Rello og 

félaga (2002) leiddi í ljós að tíðni ÖL var 9,3%. Úrtakið í rannsókninni var 9080 sjúklingar 

sem uppfylltu skilyrði sem sett voru. Þeir sjúklingar voru bornir saman við 2243 aðra 
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sjúklinga sem voru í samanburðarhópi og án ÖL og í ljós kom að ekki fannst munur á 

dánartíðni milli þessara hópa. Hins vegar sýndi rannsóknin fram á að sjúklingar með ÖL voru 

marktækt lengur í öndunarvél, dvöldu lengur á gjörgæsludeild og á öðrum deildum spítalans, 

líkt og aðrar rannsóknir hafa sýnt (Eber o.fl., 2010; Rello o.fl., 2002; Restrepo o.fl., 2010; 

Safdar o.fl., 2005). Þá sýndi rannsóknin fram á að mikill viðbótar kostnaður fylgdi hverjum 

sjúklingi sem þróaði með sér ÖL (Rello o.fl., 2002). Í íslenskri rannsókn um tíðni ÖL virtist 

hún ekki valda hærri dánartíðni en mögulega skekkti úrtaksstærðin niðurstöðurnar (Theódór 

Skúli Sigurðsson, 2007). Samkvæmt safngreiningu (meta-analysis), þar sem 44 rannsóknir 

uppfylltu viðmið höfunda og innihélt samtals 24186 sjúklinga, tengdist hún aukinni 

dánartíðni (Agrafiotis, Siempos, Ntaidou og Falagas, 2011). Einnig var gerð framsæ 

langtímarannsókn á tengslum dánartíðni við ÖL og var úrtakið 135 sjúklingar sem höfðu 

sýkst og fengið ÖL. Þeir voru bornir saman við 135 aðra sjúklinga, sem voru í 

samanburðarhóp og voru án ÖL. Dánartíðni var hærri hjá sjúklingum með ÖL, miðað við 

samanburðarhópinn, eða 41% á móti 14%. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að spítalatengd 

lungnabólga væri stór áhættuþáttur fyrir dauða hjá fullorðnum sjúklingum í öndunarvél 

(Bercault og Boulain, 2001). Hins vegar sýndi rannsókn Tejerina og félaga (2006), þar sem 

úrtakið var 2897 sjúklingar, að ekki væri aukin dánartíðni hjá sjúklingum með ÖL en aftur á 

móti lengdi ÖL dvalartíma í öndunarvél og á gjörgæsludeild (Eber o.fl., 2010; Rello o.fl., 

2002; Restrepo o.fl., 2010; Safdar o.fl., 2005).  

Skoðað hefur verið hvort tímasetning upphafs ÖL hafi áhrif á dánartíðni. Snemmkomin 

lungnabólga er skilgreind sem lungnabólga sem vart verður við fyrstu fjóra daga spítalalegu. 

Þá er síðbúin lungnabólga þegar einkenna verður vart á fimmta degi eða síðar í spítalalegu 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2013b). Niðurstaða í framsærri rannsókn, sem 

birt var árið 2007, var að síðbúin ÖL tengdist frekar aukinni dánartíðni á gjörgæsludeild þrátt 

fyrir viðeigandi sýklalyfjagjöf (Vallés o.fl., 2007). Algengara er að fá snemmkomna ÖL 
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heldur en síðbúna og er miðgildi á upphafi einkenna dagur fjögur í öndunarvél. Þá dvelja 

sjúklingar mun styttra í öndunarvél ef þeir fá snemmkomna ÖL (12 dagar á móti 20 dagar) 

(Tejerina o.fl., 2006).  

Dánartíðni sem hægt er að rekja til ÖL er í raun óljós en nokkrar rannsóknir hafa greint 

frá að hún sé 16-76% sem svipar til áðurnefnds hlutfalls (Chastre og Fagon, 2002; Safdar 

o.fl., 2005). Nákvæmni greiningar ÖL er lykilþáttur í rannsóknum sem skoða dánartíðni sem 

hægt er að rekja til fylgikvillans (Timsit, Zahar og Chevret, 2011). Samkvæmt Chastre og 

Fagon (2002), sem hafa verið leiðandi í rannsóknum á ÖL, er talið að það vanti staðlaða 

greiningu og gæti það verið ástæðan fyrir mismunandi niðurstöðum. Þannig er erfitt að fá 

nákvæmar upplýsingar um faraldsfræði ÖL. Erfitt er að þróa rétta greiningaraðferð. Helsta 

hindrunin sem tengist því er að það vantar próf eða íhlutun sem hægt er að grípa til svo hægt 

sé að ákvarða eða útiloka greiningu með áreiðanlegum hætti (Zilberberg og Shorr, 2010). 

Lifun sjúklinga, sem tengdir eru öndunarvél, er ekki einungis háð þeim þáttum sem eru 

til staðar við upphaf öndunaraðstoðar, heldur einnig háð þeim fylgikvillum sem fylgt geta og 

meðferð á sjúklingi á gjörgæsludeild (Esteban o.fl., 2002). Vallés og félagar (2007) greindu 

frá því að sjúklingar með ÖL dvöldu lengur í öndunarvél eða 25 ± 20 daga, samanborið við 

aðra sjúklinga þar sem lengd dvalar var 11 ± 9 dagar. Einnig dvöldu þeir lengur á 

gjörgæsludeild og á spítalanum í heild heldur en þeir sjúklingar sem komust hjá því böli sem 

ÖL er. Einnig tengdist sýkingin auknum sjúkrahúskostnaði og allt þetta undirstrikar þörfina 

fyrir sérstakar aðgerðir til fyrirbyggingar (Restrepo o.fl., 2010; Vallés o.fl., 2007).  

Tíðni ÖL hefur verið notuð sem viðmið varðandi gæði hjúkrunar milli stofnana 

(Sundar, Nielsen og Sperry, 2012). Upplýsingar um algengi, áhættuþætti, útkomur og 

tegundir baktería eru mikilvægar til að viðhalda og auka vitund um áhrif sem slíkur fylgikvilli 

hefur. Það hjálpar til við þróun á alþjóðlegum leiðbeiningum til eflingar á greiningu og 

meðferð (Vincent o.fl., 2009). 
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Áhættuþættir öndunarvélatengdrar lungnabólgu 

Gerð hefur verið grein fyrir mörgum áhættuþáttum fyrir ÖL (Weinstein, Bonten, Kollef 

og Hall, 2004). Sjúklingar sem leggjast inn á gjörgæsludeild eru í meiri hættu en aðrir 

sjúklingar á að fá lungnabólgu og eru barkaþræðing og öndunaraðstoð taldir tveir stærstu 

áhættuþættirnir fyrir ÖL (Chastre og Fagon, 2002). Lengd dvalar á gjörgæsludeild eykur 

áhættu á að fá sýkingu (Vincent o.fl., 2009) og tíðni lungnabólgu margfaldast hjá þeim sem 

eru barkaþræddir (Leasure, Stirlen og Lu, 2012). Lengd öndunarvélameðferðar eykur einnig 

áhættu á ÖL (Drakulovis o.fl., 1999). Talið er að áhættan aukist um 1% hvern dag sem 

sjúklingur þarfnast meðferðar í öndunarvél (Leasure o.fl., 2012). Áhættuþættir fyrir ÖL eru 

því mismunandi og breytast jafnvel með tímanum (Chastre og Fagon, 2002). Ásamt ÖL eru 

sjúklingar sem tengdir eru við öndunarvél í hættu á að fá ýmsa alvarlega fylgikvilla svo sem 

bláæðablóðtappa (venous thromboembolism) og magablæðingu vegna álags (stress-induced 

gastrointestinal bleeding) svo eitthvað sé nefnt (Institute for Healthcare Improvement, 2012).  

Talið er að einna stærstu áhættuþættir ÖL séu ásvelging, minnkuð meðvitund, aldur yfir 

70 ár og krónískur lungnasjúkdómur (Majumdar og Padiglione, 2012). Tejerina og félagar 

(2006) greindu frá því að undirliggjandi sjúkdómar og fylgikvillar sem upp geta komið séu í 

tengslum við þróun lungnabólgu hjá sjúklingum sem liggja í öndunarvél. Niðurstöður þeirra 

sýndu að undirliggjandi lungnasjúkdómar eru stór áhættuþáttur fyrir ÖL. Samkvæmt 

rannsókn þeirra voru algengustu áhættuþættir fyrir ÖL, sem leiddu til öndunarvélaraðstoðar, 

brátt andnauðarheilkenni (acute respiratory distress syndrome, ARDS) og lungnaþemba 

(Chronic obstructive pulmonary disease, COPD), ásamt ásvelgingu á magainnihaldi og 

sýklasótt (sepsis). Geta til að verja öndunarveg er skert þegar einstaklingar eru barkaþræddir 

og er það meðal annars ástæðan fyrir því að ásvelging á magainnihaldi er stór áhættuþáttur 

fyrir ÖL (Institute for Healthcare Improvement, 2012). 
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Magaslanga (nasogastric tube) er ekki áhættuþáttur fyrir ÖL en hún getur gert það að 

verkum að auknar líkur séu á ásvelgingu og þar af leiðandi ÖL. Einnig eykur magaslanga 

mögulega bakteríuvöxt í munnkoki (oropharyngeal colonization) sem og uppsöfnun 

munnkoksseytis (oropharyngeal secretion) og áhættu á auknu bakflæði. Ásvelging er einn 

helsti fylgikvilli næringargjafar í magaslöngu (enteral nutrition) (Chastre og Fagon, 2002). 

Sýnt hefur verið fram á að sjúklingar í öndunarvél, sem byrja að fá næringu í maga snemma, 

eru í meiri áhættu á að fá ÖL. Samtals 150 sjúklingum var skipt niður í rannsóknarhóp þar 

sem sjúklingar í öndunarvél byrjuðu að fá næringu í magaslöngu á degi eitt á gjörgæsludeild 

og samanburðarhóp sem fékk næringu á degi fimm. Í ljós kom að 18,6% munur var á tíðni 

ÖL þar sem byrjað var að næra snemma á móti seinna. Tíðnin var mun hærri hjá þeim sem 

fengu næringuna á degi eitt (Ibrahim o.fl., 2002). Ekki hefur verið sýnt fram á að mjóar 

magaslöngur (small-bore nasogastric tubes) minnki bakflæði úr maga og upp í vélinda eða 

minnki líkur á ásvelgingu (microaspiration) (Chastre og Fagon, 2002).  

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt tengsl við hátt pH gildi í maga og landnám (colonisation) 

baktería. Meiri líkur eru á því að bakteríur nái að fjölga sér og leiði til ofvaxtar þeirra ef pH 

gildi magasafa fer yfir fjóra (Torres o.fl., 1996). Talið er að magaverndandi lyf lækki tíðni 

lungnabólgu betur en lyf sem hlutleysa sýru eða hamla seytun á sýru, svo sem H2-hemlar, en 

þeir hækka pH gildi magans sem gerir það að verkum að umhverfið verður lífvænlegra fyrir 

bakteríur (Chastre og Fagon, 2002; Huang, Cao, Liao, Wu og Gao, 2010; Urden, Stacy og 

Lough, 2012). 

Útafliggjandi staða hjá sjúklingum í öndunarvél og með næringu í magaslöngu í 

gegnum nef er einnig áhættuþáttur fyrir ásvelgingu magainnihalds og þar af leiðandi ÖL 

(Chastre og Fagon, 2002). Rannsókn Drakulovic og félaga (1999) sýndi að útafliggjandi 

legustelling (supine position) hjá sjúklingum, sem fá næringu um meltingarveg (enteral 
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nutrition), er áhættuþáttur fyrir því að fá ÖL. Tíðni lungnabólgu var 18% hærri hjá þeim 

sjúklingum sem lágu í útafliggjandi stellingu. Niðurstöður sýndu 78% minnkun áhættu á að fá 

ÖL með því að hafa sjúklinga liggjandi með 45° halla undir höfði. Einnig er 

meðvitundarskerðing áhættuþáttur fyrir ÖL, en rannsóknin sýndi fram á að ef sjúklingur fékk 

færri en 9 stig á meðvitundarstigskvarðanum GCS (Glasgow Coma Scale), þá jukust líkurnar 

á sýkingu. Lýsandi langtímarannsókn Grap og félaga (2005) leiddi í ljós að tíðni ÖL jókst hjá 

þeim sjúklingum sem lágu með minna en 30° halla undir höfði fyrsta daginn sem barkarenna 

var til staðar. Höfundar drógu þá ályktun að fyrstu klukkustundirnar sem sjúklingar eru 

barkaþræddir skipta hvað mestu máli varðandi hækkað höfðalag og fyrir áhættuna á því að 

þróa með sér ÖL. Hins vegar er á þessum tíma líklegast að sjúklingar þurfi að liggja flatir 

vegna óstöðugs ástands eða vegna íhluta sem þarfnast, svo sem barkarennu og 

miðbláæðalegg. Þá sýndi slembirannsókn, þar sem borin var saman útafliggjandi staða 

sjúklings og hálfliggjandi staða (semirecumbent position) í tengslum við áhættu á ÖL, svo 

afgerandi niðurstöður að rannsóknin var stöðvuð þar sem sjúklingar í hálfliggjandi stöðu 

sýndu mun lægri tíðni. Dregin var sú ályktun að höfuðstaða sjúklings í útafliggjandi stöðu 

fyrsta sólarhringinn í öndunarvél væri áhættuþáttur fyrir ÖL (Chastre og Fagon, 2002).  

Barkarenna (endotracheal tube) og barkarenna sem liggur beint inn í barka 

(tracheostomy) eru áhættuþættir fyrir ÖL (Van Hooser, 2002). Á öðrum enda barkarennunnar 

er blaðra (cuff) sem blásin er upp. Mikilvægt er að hafa réttan þrýsting í blöðrunni á 

barkarennunni til að koma í veg fyrir ÖL, því munnseyti getur safnast fyrir ofan blöðruna og 

lekið ofan í barka (Chastre og Fagon, 2002). Einnig geta aðrir kvillar komið upp í tengslum 

við þessa blöðru. Sem dæmi má nefna ef blöðruþrýstingur (cuff pressure) er of mikill þá getur 

það valdið blóðþurrð í barka og skaðað hann (Urden o.fl., 2012). Sýnt hefur verið fram á með 

framsærri slembistýrðri rannsókn að samfelld stjórn á þrýstingi í blöðru tengist marktækt 

lægri tíðni á ásvelgingu magainnihalds hjá gjörgæslusjúklingum. Notaður var þrýstimælir 
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(pneumatic device) til að stýra blöðruþrýstingnum hjá rannsóknarhópnum en þrýstingur 

blöðru var oftar milli 20 til 30 cm H2O í rannsóknarhópnum heldur en í samanburðarhópnum 

sem fékk venjulegt eftirlit. Talið er að ákjósanlegast sé að halda þrýstingi við 20 til 30 cm 

H2O (Nseir o.fl., 2011). 

Endurtekin barkaþræðing er stór áhættuþáttur og getur aukið dánartíðni (Chastre og 

Fagon, 2002; Esteban o.fl., 2007; Torres o.fl., 1995). Rannsóknir hafa sýnt að ÖL komi mun 

oftar fram hjá þeim sjúklingum sem þurfa á endurtekinni barkaþræðingu að halda (Chastre og 

Fagon, 2002). Fjörutíu sjúklingar, sem þurfti endurtekið að barkaþræða, voru skoðaðir í 

rannsókn sem Torres og félagar gerðu (1995). Alls 47% þeirra þróuðu með sér lungnabólgu 

eftir endurtekna barkaþræðingu miðað við 10% þeirra sem ekki þurfti að barkaþræða aftur. 

Einnig náðu þeir að sýna fram á að endurtekin barkaþræðing leiddi til lengri dvalar á 

gjörgæsludeild og dánartíðni var einnig hærri í þeim hópi. Rannsókn Lassence og félaga 

(2002), þar sem 750 sjúklingar voru skoðaðir, sýndi að áhætta stafar af ef barkarenna er 

fjarlægð óvart (accidental extubation). Þar kom í ljós að óundirbúin fjarlæging barkarennu 

(unplanned extubation) og endurtekin barkaþræðing (reintubation), eftir að sjúklingur var 

vaninn af öndunarvél, tengdust lengri dvöl í öndunarvél. Þá sýndi langtímarannsókn Menon 

og félaga (2012) fram á að endurtekin barkaþræðing eykur líkur á dánartíðni fimmfalt hjá 

sjúklingum.  

Ekki hefur verið sýnt fram á að tengsl á milli aukinna líkinda á að fá ÖL og 

snemmbúinnar ísetningar barkarennu sem liggur beint í barka (tracheostomy) (Chastre og 

Fagon, 2002). Fáar rannsóknir eru til um þetta efni en árið 2010 birtist slembistýrð rannsókn 

um hvort það hafi áhrif á tíðni ÖL að færa barkarennu beint í barka snemma (early 

tracheostomy), það er, eftir 6-8 daga eftir að barkaþræðing var upphaflega framkvæmd, 

miðað við síðbúna barkaþræðingu beint í barka (late tracheotomy), eða eftir 13-15 daga. Það 
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var gert til að skoða hvort tíðni lungnabólgu lækkaði og hvort fjölda daga í öndunarvél og á 

gjörgæsludeild fækkaði. Í ljós kom að ekki var hægt að greina breytingu til batnaðar í 

tengslum við tíðni ÖL og snemmbúna ísetningu á barkarennu í barka (Terragni o.fl., 2010). 

Misvísandi niðurstöður hafa komið út úr rannsóknum hvað varðar sýklalyf og tengingu 

þess við áhættu á spítalatengdri lungnabólgu. Sumar niðurstöður benda til þess að 

sýklalyfjagjöf leiði til minni áhættu á að fá snemmkomna ÖL. Hins vegar hefur verið greint 

frá því að verndandi áhrif sýklalyfjagjafar hverfi eftir tvær til þrjár vikur sem bendir til þess 

að ekki sé hægt að fyrirbyggja ÖL jafnvel með sýkalyfjum eftir þann tíma. Þó er einnig talið 

að fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf á gjörgæsludeild geti aukið hættu á endursýkingu 

(superinfection) með ónæmum bakteríum. Fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf getur mögulega 

einungis seinkað upphafi spítalasýkinga (Chastre og Fagon, 2002). Þegar grunur leikur á ÖL 

er talið að hefja þurfi skjótt sýklalyfjameðferð og þegar sýni hefur verið sent í ræktun ætti að 

nota breiðvirk lyf. Endurskoða þarf sýklalyfjameðferð þegar ræktunarsvör hafa borist 

(Koening og Truwit, 2006). Huga þarf að því hvort sjúklingar séu í áhættu fyrir ÖL sem 

kemur af völdum fjölónæmra örvera. Sýklalyfjagjöf undanfarna 90 daga, spítalalega í fleiri en 

fimm daga og há tíðni ónæmis gagnvart sýklalyfjum á spítalanum eða í samfélagi eru meðal 

áhættuþátta fyrir fjölónæmum örverum (The American Thoracic Society; Infectious Diseases 

Society of America, 2005).  

Sjúklingar eru í mikilli hættu á að þróa með sér ÖL eftir skurðaðgerð. Helsta ástæðan 

fyrir því er talin vera undirliggjandi sjúkdómar fyrir aðgerð, en saga um reykingar, lengd 

skurðaðgerðar, lengri dvöl á spítala fyrir aðgerð og aðgerð á brjóstholi og efri hluta 

kviðarhols eru allt þættir sem taldir eru marktækir áhættuþættir fyrir lungnabólgu eftir 

aðgerð. Helst eru það hjarta- og lungnaskurðsjúklingar sem og áverkasjúklingar sem eru í 

meiri áhættu en aðrir skurðsjúklingar (Chastre og Fagon, 2002). 
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Sýnt hefur verið fram á að flutningur gjörgæslusjúklinga innan spítala sé áhættuþáttur 

fyrir ÖL (Bercault, Wolf, Runge, Fleury og Boulain, 2005; Chastre og Fagon, 2002; Kollef 

o.fl., 1997). Kollef og félagar (1997) skoðuðu 521 gjörgæslusjúkling í framsærri 

langtímarannsókn (prospective cohort study) með tilliti til flutnings af gjörgæsludeild og í 

tengslum við þróun á ÖL. Allir sjúklingar voru tengdir við öndunarvél en 273 sjúklingar voru 

fluttir að minnsta kosti einu sinni út af gjörgæsludeildinni. Samtals 24,2% þeirra þróuðu með 

sér ÖL samanborið við 4,4% sjúklinga sem aldrei þurfti að flytja. Hins vegar er erfitt að 

greina á milli hvort ástæðan fyrir flutningnum eða flutningurinn sjálfur hafi áhrif á tíðnina en 

íhuga ætti þó vandlega hvort nauðsynlegt sé að flytja sjúkling, sem liggur í öndunarvél, út af 

gjörgæsludeild (Bercault o.fl., 2005). 

Í heimildum hefur verið sýnt fram á að kyn sjúklinga hefur áhrif en karlmenn eru taldir í 

meiri áhættu. Í langtímarannsókn þar sem endurteknar barkarþræðingar voru skoðaðar og 

fylgikvillar sem þeim fylgir kom í ljós að þeir sem þurfti endurtekið að barkaþræða voru eldri 

sjúklingar og líklegra var að þeir væru karlmenn (Menon o.fl., 2012). Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt að ekki sé hægt að finna samband þar á milli (Pawar o.fl., 2003).  

Tæki í tengslum við öndunarstuðning geta verið uppspretta baktería sem geta leitt til 

ÖL. Þar má nefna loftúðatæki (nebulizer) en það getur verið örsökin fyrir því að bakteríur séu 

í loftúða eftir einungis eitt skipti í notkun. Tækið er tengt beint við öndunarslönguna (Chastre 

og Fagon, 2002). Barkasogun og handfjötlun öndunarvélaslöngu eða barkarennu gera 

bakteríum frekar kleift til að dreifa sér en hendur heilbrigðisstarfsfólks eru algengir 

sýkingaberar og geta leitt til spítalatengdrar lungnabólgu. Gram-neikvæðir bacilli og 

Staphylococcus aureus eru allsráðandi þar þá sérstaklega í gjörgæsluumhverfinu (Tablan 

o.fl., 2004). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um handþvott en oft hefur 

fylgni starfsfólks við hann ekki verið nógu góð (Korniewicz og El-Masri, 2010). Einnig geta 
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hanskar verið uppspretta baktería þegar starfsfólk skiptir ekki um eftir snertingu við annan 

sjúkling áður en það heldur til þess næsta. Hanskar geta einnig rofnað og þannig smitað 

hendurnar af bakteríum (Tablan o.fl., 2004). 

Áhættuþættir fyrir aukinni dánartíðni hjá þeim sem greindir hafa verið með ÖL eru 

meðal annars þeir sem fá síðbúna ÖL, þeir sem eru með sýklasótt (sepsis), brátt 

andnauðarheilkenni (acute respiratory distress syndrome, ARDS) og bráðan lungnaáverka 

(acute lung injury, ALI), lost, fjölörverusýkingu og hafa fengið ranga sýklalyfjameðferð í 

upphafi, ásamt því ef saga er um fyrri sýklalyfjagjöf (Siempos, Vardakas, Kyriakopoulos, 

Ntaidou og Falagas, 2010).  

Áhættuþáttum er gjarnan skipt upp í fjóra flokka, það eru áhættuþættir sem hægt er að 

hafa áhrif á, áhættuþætti sem ekki er hægt að hafa áhrif á, meðferðartengda áhættuþætti og 

sjúklingatengda áhættuþætti. Dæmi um áhættuþætti sem ekki er hægt að hafa áhrif á og eru 

tengdir sjúklingi, eru lungnaþembusjúkdómur, hár aldur (> 60 ára aldur), karlkyn, 

meðvitundarleysi, höfuðáverkar og brátt andnauðarheilkenni. Dæmi um áhættuþætti sem ekki 

er hægt að hafa áhrif á og eru tengdir íhlutun eru brjóstholsskurðaðgerðir, 

taugaskurðaðgerðir, innankúpuþrýstingsmælir (ICP monitor), flutningur af gjörgæsludeild og 

endurtekin barkaþræðing. Áhættuþættir sem tengjast íhlutun og hægt er að hafa áhrif á eru 

tíðni skiptinga á öndunarvélaslöngum, notkun sýklalyfja, notkun sýruhemjandi lyfja, 

útafliggjandi staða sjúklings, blöðruþrýstingur á barkarennu, misheppnuð sogun í barkarennu 

(failed subglottic aspiration) og innúðameðferð (Weinstein o.fl., 2004). Hægt er að fá 

vísbendingar út frá þessum áhættuþáttum um líkur á að einstaklingur þrói með sér 

lungnasýkingu. Þar af leiðandi er betur hægt að komast að því hvaða einstaklingar hljóti 

mestan ávinning af því að fá fyrirbyggjandi aðgerðir gegn lungnabólgu (Chastre og Fagon, 

2002). 
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Fyrirbyggjandi þættir öndunarvélatengdrar lungnabólgu 

Talið er að ÖL sé fylgikvilli meðferðar sem oft sé hægt að fyrirbyggja (Leasure o.fl., 

2012). Hún er algengasta orsök sýkingar sem sjúklingar á gjörgæsludeild fá og ætti því 

fyrirbygging hennar að vera í forgangi hjá starfsfólki á gjörgæsludeildum (Centre for Health 

Protection, 2010). Til að innleiða nýjar leiðir til að koma í veg fyrir ÖL hafa knippi (bundles) 

verið notuð. Knippi eru samansafn af verklagi sem rannsóknir hafa sýnt að þykir 

ákjósanlegast (best practice). Hvert og eitt verklag hefur sýnt fram á að það skilar árangri við 

umönnun sjúklinga og þegar því er hópað saman verður árangurinn enn betri (Institute for 

Healthcare Improvement, 2012; Wip og Napolitano, 2009). Sérstakt öndunarvélaknippi 

(ventilator bundle) hefur verið þróað en það samanstendur af fjórum umönnunarþáttum til 

fyrirbyggingar hjá sjúklingum í öndunarvél sem eru í áhættuhópi. Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) bætti daglegri munnhreinsun með klórhexidíni við í öndunarvélaknippið 

árið 2010 en að mati stofnunarinnar voru komnar gagnreyndar sannanir fyrir ágæti þess. 

Margar gagnreyndar fyrirbyggjandi aðgerðir eru ekki innifaldar í knippinu en samt sem áður 

eru það aðgerðir sem hafa ætti í huga til fyrirbyggingar ÖL. Þættir sem eru inni í knippinu 

eru: 1) hækkað höfðalag sjúklinga, milli 30-45°, 2) dagleg minnkun slævingar hjá sjúklingum 

og daglegt mat á hvort þeir séu tilbúnir til fjarlægingar barkarennu, 3) magasáravarnir, 4) 

djúpsegavarnir og nú síðast bætt við, 5) dagleg munnhreinsun með klórhexidíni. Stofnunin 

greinir frá því að mikil lækkun hafi verið á tíðni ÖL á þeim sjúkrahúsum sem 

öndunarvélaknippið hefur verið innleitt en gögn sýna að ástundun knippisaðferða (bundle 

practices) leiða til færri legudaga í öndunarvél, færri legudaga á gjörgæsludeild og lægri 

dánartíðni (O'Keefe-McCarthy, Santiago og Lau, 2008). 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki hvað varðar fyrirbyggingu ÖL. Mörg 

inngripanna sem mælt er með, eru hluti af beinni umönnun sjúklinga (Augustyn, 2007). 
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Fræðsla er talin lykilþáttur í  fyrirbyggingu á ÖL og aðgerðir til fyrirbyggingar og meðferðar 

ÖL eru áhrifaríkari ef lögð er áhersla á að fylgja leiðbeiningum um það verklag sem talið er 

ákjósanlegast (best-practice guidelines) (Pruitt og Jacobs, 2006). CDC hafa mælst til um að 

hjúkrunarfræðingar séu meðlimir í sýkinganefndum sjúkrahúsa sem hefur það hlutverk að 

hafa eftirlit og stjórn á spítalatengdum sýkingum (Centers for Disease Control and 

Prevention, 1972). Fræðslufundir fyrir hjúkrunarfræðinga um öndunarvélaknippi og 

innleiðing margþættra fyrirbyggingaraðgerða hafa leitt í ljós lækkaða tíðni ÖL (Bouadma 

o.fl., 2010; Morris o.fl., 2011; Tolentino-DelosReyes, Ruppert og Shiao, 2007). Hér verður 

fjallað um fyrirbyggjandi þætti sem innifaldir eru í öndunarvélaknippi ásamt öðrum 

mikilvægum þáttum í fyrirbyggingu ÖL. 

Hækkað höfðalag 

Hækkað höfðalag er ekki einungis talið ákjósanlegt vegna betri öndunar hjá sjúklingum 

heldur einnig vegna minnkaðrar áhættu á ásvelgingu magainnihalds eða munn-/nefkoksseytis 

(Institute for Healthcare Improvement, 2012). Til að minnka líkur á að ásvelging eigi sér stað 

er mælt með því að allir barkaþræddir sjúklingar, sem eru að fá næringu í gegnum 

magaslöngu, ættu að liggja í rúmi með 30-45° halla undir höfði (Martindale o.fl., 2009). Sýnt 

hefur verið fram á lækkun á tíðni ÖL með rannsóknum (Alexiou, Ierodiakonou, Dimopoulos 

og Falagas, 2009; Drakulovis o.fl., 1999; Institute for Healthcare Improvement, 2012; 

Keeley, 2007). Í safngreiningu (meta-analysis), sem birt var árið 2009, kom í ljós að hjá 

sjúklingum sem hafðir voru í hálf liggjandi stöðu, eða í 45° halla, var mun lægri tíðni á ÖL 

miðað við sjúklinga sem hafðir voru í útafliggjandi stöðu (Alexiou o.fl., 2009). Drakulovis 

o.fl. (1999) gerðu tilraun á legustellingu alls 86 sjúklinga í öndunarvél og sýndu niðurstöður 

18% mun á tíðni ÖL milli þeirra sjúklinga sem voru í hálf liggjandi stöðu og þeirra sem voru 

í útafliggjandi stöðu. Lægri tíðni var tengd við hálf liggjandi stöðu sjúklinga. 
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 Þessar tillögur um legustellingu hafa aðrar afleiðingar með í för, en sjúklingar geta 

auðveldar runnið niður í rúmi og stellingin gæti leitt til óþæginda fyrir sjúkling (Institute for 

Healthcare Improvement, 2012). Misvísandi leiðbeiningar eru um hvers konar stellingar 

henta fyrir rúmliggjandi sjúklinga (Burk og Grap, 2012). Mælt er með að hafa hátt undir 

höfði til fyrirbyggingar ÖL (Alexiou o.fl., 2009; Drakulovis o.fl., 1999; Institute for 

Healthcare Improvement, 2012; Keeley, 2007). Hins vegar er mælt með því að hafa lágt undir 

höfði til fyrirbyggingar legusára (Institute for Healthcare Improvement, 2011). Þá hafa 

vísbendingar komið í ljós um að erfitt sé að viðhalda þessum halla, meðal annars vegna 

meðferða sem tengdar eru sjúkdómsástandi sjúklinga og óska þeirra um þægilegri stellingu 

(Institute for Healthcare Improvement, 2012; van Nieuwenhoven o.fl., 2006). Í klínískum 

leiðbeiningum er mælt með að íhuga ætti að hafa sjúklinga í snúanlegu rúmi (rotating bed) 

(Muscedere o.fl., 2008). Framsæ slembirannsókn sýndi fram á að ekki tókst að viðhalda 45° 

halla 85% af rannsóknartímabilinu. Ekki var talið fýsilegt fyrir sjúklinga í öndunarvél að ná 

að að vera í hálf liggjandi stöðu, eða í 45° halla. Sá halli sem náðist að haldast var rúmlega 

30° í íhlutunarhópnum, á móti 10° í samanburðarhóp. Þessi meðferð sýndi ekki fram á 

fyrirbyggjandi áhrif hálf liggjandi stöðu á þróun ÖL (van Nieuwenhoven o.fl., 2006). Grap og 

fleiri (2005) gerðu rannsókn á 66 sjúklingum sem lágu í öndunarvél. Skoðað var hvort að 

samband fyndist milli þróunar á ÖL og útafliggjandi stöðu sjúklinga í rúmi. Höfðalag 

sjúklinga var minna en 30° í 72% rannsóknartímans og minna en 10° í 39% tímans á 

rannsóknartímabilinu. Ekkert samband fannst milli stöðu höfðalags og ÖL en hins vegar var 

ÖL líklegri hjá bráðveikum sjúklingum sem voru með höfðalagið í minna en 30° halla fyrsta 

daginn sem barkarenna var til staðar. Hálf liggjandi staða gæti verið óörugg fyrir suma 

sjúklinga. Í klínískum leiðbeiningum er mælt með að halda höfðalagi í 45° en þegar það er 

ekki mögulegt skal hafa höfðalag eins hátt og mögulegt er (Muscedere o.fl., 2008). 
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Dagleg minnkun slævingar og að venja sjúklinga úr öndunarvél 

Mat á hvort að sjúklingur sé tilbúinn til að anda sjálfur og dagleg minnkun slævingar eru tveir 

ómissandi þættir sem innifaldir eru í öndunarvélaknippinu. Talað er um að „venja“ sjúklinga 

úr öndunarvél (Institute for Healthcare Improvement, 2012). Notkun verklagsreglna í 

sambandi við að vekja og venja sjúklinga úr öndunarvél (wake and wean protocol) hefur sýnt 

samband við lækkaða tíðni ÖL og styttri tíma í öndunarvél (Dries, McGonigal, Malian, Bor 

og Sullivan, 2004). Það að venja sjúklingja úr öndunarvél gerir þeim auðveldara fyrir eftir 

fjarlægingu barkarennu, en það verður auðveldara fyrir þá að hósta og í kjölfarið, að hafa 

betri stjórn á slími sem oft fylgir barkaþræðingu (Institute for Healthcare Improvement, 

2012). Hægt er að skilgreina það að venja sjúklinga úr öndunarvél sem ferli þar sem 

öndunarstuðningur er minnkaður smám saman eða skyndilega, þar sem að á endanum andar 

sjúklingur sjálfkrafa og hægt er að fjarlægja barkarennu (Alía og Esteban, 2000; Lermitte og 

Garfield, 2005). Quenot og félagar (2007) rannsökuðu hvort verklagsreglur um slævingu 

(sedation protocol) gætu lækkað tíðni ÖL hjá gjörgæslusjúklingum. Rannsóknin var gerð 

með fyrir-eftir sniði og hún var framsæ. Samtals 423 sjúklingar tóku þátt í rannsókninni en 

226 voru settir í samanburðarhóp og 197 í rannsóknarhóp. Í rannsóknarhópi var farið eftir 

verklagsreglum sem hjúkrunarfræðingar og læknar höfðu þróað. Hjúkrunarfræðingar 

aðlöguðu skammta slævandi lyfja samkvæmt fyrirmælum læknis. Í verklaginu var notast við 

Cambridge skala til að meta meðvitund sjúklinga og skammtar slævandi lyfja voru 

endurmetnir og endurstilltir hverja þriðju klukkustund. Tíðni ÖL var mun lægri hjá 

rannsóknarhópnum miðað við samanburðarhópinn eða 6% á móti 15% tíðni. Einnig sýndi 

rannsóknin fram á styttri tíma í öndunarvél hjá rannsóknarhópi.  

Talið er að árangursríkara sé að prófa að minnka slævingu hjá sjúklingum (spontaneous 

awakening trial), til að venja þá af öndunarvél, í staðinn fyrir að eiga einungis við 
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öndunarvélastillingar, það er að láta sjúklingana anda sjálfa (spontaneous breathing trial). 

Samtals 336 sjúklingar í öndunarvél tóku þátt í slembistýrðri rannsókn. Samtals 168 

sjúklingar voru í rannsóknarhópi þar sem prófað var að vekja þá, það er með því að minnka 

slævingu daglega og einnig prófað að leyfa þeim að anda sjálfir í kjölfarið. Samtals 168 

sjúklingar voru í samanburðarhópi en þeir voru slævðir með hefðbundnum hætti. Þeir fengu 

einungis að prófa að anda sjálfir, án þess að slæving var minnkuð. Fyrst og fremst var verið 

að skoða hversu lengi sjúklingar gátu andað án aðstoðar og stóð rannsóknin yfir 28 daga 

tímabil. Niðurstöðurnar voru þær að þeir sjúklingar í rannsóknarhópi þar sem slæving var 

trufluð daglega að auki önduðu sjálfir í fleiri daga en samanburðarhópurinn, eða um 14,7 

daga á móti 11,6 daga. Einnig útskrifuðust þeir fyrr af gjörgæsludeild. Þó voru fleiri 

sjúklingar í rannsóknarhópnum sem fjarlægðu barkarennuna sjálfir heldur en í 

samanburðarhópnum en þörf fyrir endurtekna barkaþræðingu var svipuð hjá hópunum 

tveimur (Girard o.fl., 2008).  

Dagleg minnkun slævingar gerir það að verkum að betra er fyrir hjúkrunarfræðinga að 

meta hversu vel vakandi sjúklingar eru og til að meta hvort þeir séu tilbúnir til að losna úr 

öndunarvél (Pruitt og Jacobs, 2006). Einnig styttir það tímann sem sjúklingar þurfa að dvelja 

í öndunarvél og þar af leiðandi minnkar það áhættuna á að fá ÖL. Slembistýrð rannsókn 

leiddi í ljós að ef inndæling slævingarlyfja var minnkuð daglega stytti það dvöl í öndunarvél 

um meira en tvo daga og lengd dvalar á gjörgæsludeild um þrjá og hálfan dag. Þessi aðgerð er 

auðveld í framkvæmd og er hún talin hagnýt og hagkvæm (Kress, Pohlman, O'Connor og 

Hall, 2000). Schweickert og félagar (2004) komust einnig að því að það stytti lengd dvalar á 

gjörgæsludeild og fækkaði fylgikvillum, líkt og ÖL, sem tengist langvarandi 

öndunarvélaaðstoð. Gerð var önnur slembiröðuð rannsókn á sjúkrahúsi (single-center study) 

sem skoðaði hvort að lengd dvalar í öndunarvél gæti styst með því að fylgja verklagi þar sem 

engin slæving var notuð hjá sjúklingum til samanburðar við daglega minnkun slævingar. Alls 
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tóku 140 sjúklingar þátt og leiddu niðurstöður í ljós að sjúklingar sem fengu enga slævingu 

voru marktækt styttra í öndunarvél. Rannsóknarhópur fékk enga slævingu en fékk einungis 

verkjalyf í æð eftir þörfum. Samanburðarhópur fékk morfín eftir þörfum og sjúklingar voru 

slævðir með Própófól en farið var eftir mælitæki til að ná sérstökum markmiðum varðandi 

dýpt slævingar. Ef sjúklingar í rannsóknarhópnum voru órólegir var einstaklingur til staðar til 

að hughreysta þá og róa. Einnig sýndi rannsóknin fram á mun styttri dvalartíma á 

gjörgæsludeild og spítala. Aukið óráð mældist hins vegar hjá rannsóknarhópnum (Strøm, 

Martinussen og Toft, 2010). Komið hefur í ljós að fylgikvillum öndunaraðstoðar, svo sem 

ÖL, fækkar hjá sjúklingum ef verklagi um daglega minnkun slævingar er fylgt (Schweickert 

o.fl., 2004; Strøm o.fl., 2010). Strøm og félagar (2010) fundu ekki mun á tíðni fylgikvilla, svo 

sem fjarlægingu barkarennu af slysni, milli óslævðra sjúklinga og slævðra. 

Magasáravarnir 

Fyrirbyggjandi magasáravarnir eru umdeildar því talið er að aukin áhætta sé á 

spítalatengdri lungnabólgu í kjölfar notkunar á þeim. Sérstakar áhyggjur eru þegar 

magasáravarnir sem hækka pH gildi í maga eru notaðar en það er talið auka bakteríuvöxt í 

maga (Institute for Healthcare Improvement, 2012). Sucralfate er frumuverndandi lyf 

(Chastre og Fagon, 2002; Tablan o.fl., 2004) og er talið vera fyrirbyggjandi þáttur fyrir ÖL 

sem og fyrir landnámi baktería (Huang o.fl., 2010). Misvísandi niðurstöður hafa birst hvað 

varðar hvort munur sé á fyrirbyggjandi áhrifum sýruhlutleysandi lyfja (sem hækka pH gildi), 

eins og H2-hemlum, og sucralfate á ÖL. Cook og félagar (1998) komust að þeirri niðurstöðu 

að þeir sjúklingar sem fengu H2-hemla fengu sjaldnar magablæðingu en þeir sem settir voru á 

Sucralfate. Þessi rannsókn náði þó ekki að sýna fram á mun á tíðni ÖL milli lyfja, einnig var 

enginn munur á lengd dvalar á gjörgæsludeild eða dánartíðni. Safngreining þar sem 10 



22 

 

slembistýrðar rannsóknir voru skoðaðar, sýndi hins vegar að H2-hemlar hefðu ekki betri áhrif 

hvað varðar blæðingar, heldur leiddu þeir enn frekar til hærri tíðni ÖL (Huang o.fl., 2010).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hvað varðar prótonpumpuhemla og áhrif þeirra á 

fyrirbyggingu ÖL (Health Service Executive, 2011). Í safngreiningu þar sem skoðuð voru 

tengsl á milli prótonpumpuhemla og öndunarfærasýkinga kom í ljós að flestar rannsóknir 

sýndu ekki fram á tölfræðilega marktæk tengsl (Sultan, Nazareno og Gregor, 2008).  

Djúpsegavarnir 

Fyrirbygging með djúpsegavörnum hefur verið venja á gjörgæsludeildum víða um heim 

í mörg ár (O'Keefe-McCarthy o.fl., 2008). IHI (2012) mælir með því að fyrirbyggja 

djúpbláæðasega þrátt fyrir að óljóst sé hver tengslin séu við ÖL. Gjörgæslusjúklingar eru í 

sérstakri áhættu á að fá lungnablóðrek (pulmonary embolism) og djúpbláæðasega og þar af 

leiðandi lengri spítaladvöl (Pruitt og Jacobs, 2006). Öndunarvélaknippið var hannað til að 

bæta hjúkrun sjúklinga í öndunarvél yfir höfuð og þess vegna er þessi fyrirbyggjandi þáttur 

innifalinn, þrátt fyrir að hafa enga tengingu beinlínis við lækkun á tíðni ÖL (Institute for 

Healthcare Improvement, 2012). 

Munnhreinsun með klórhexidíni 

Tannskán (dental plaque) er tilvalið umhverfi fyrir örverur sem geta mögulega tekið sér 

bólfestu í öndunarvegi og valdið ÖL. Tannskán myndast helst vegna skorts á munnvatni sem 

myndast við það þegar einstaklingar tyggja (mechanical chewing) en munnvatnið minnkar 

myndun skánar á tönnum. Klórhexidín hefur hamlandi áhrif á þessa skánarmyndun og getur 

einnig komið í veg fyrir tannholdsbólgu (Institute for Healthcare Improvement, 2012). 

Klórhexidín er talið minnka áhættu á að fá ÖL (Munro, Grap, Jones, McClish og Sessler, 
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2009; Muscedere o.fl., 2008; Özçaka, Başoğlu, Buduneli, Bacakoğlu og Kinane, 2012). Mælt 

er með því að það sé notað við munnhreinsun tvisvar á dag til að minnka áhættuna 

(Martindale o.fl., 2009). Í rannsókn Ozcaka og félaga (2012) var 61 sjúklingi slembiraðað þar 

sem meta átti hvort að munnhreinsun með 0,2% klórhexidín glúkónat (chlorhexidine 

gluconate) minnkaði líkur á ÖL hjá gjörgæslusjúklingum. Alls 29 sjúklingar voru settir í 

rannsóknarhóp, þar sem þeir fengu klórhexidínmeðferð en 32 sjúklingar í samanburðarhóp, 

þar sem notað var saltvatn til hreinsunar. ÖL kom fram hjá tæplega 56% sjúklinga af 

heildarhópnum. Þar af fengu fleiri sjúklingar í samanburðarhópi ÖL eða um 69% á móti 

rúmlega 41% sjúklinga í rannsóknarhópi. Niðurstaða höfunda var sú að munnhreinsun með 

klórhexidíni minnkar líkurnar á ÖL og styður rannsóknin notkun þess á gjörgæsludeild og 

einnig undirstrikar hún mikilvægi góðrar munnumhirðu til að koma í veg fyrir aðra 

fylgikvilla.  

Skoðuð hafa verið áhrif tannburstunar á tíðni ÖL. Gerð var einblind, framsæ, 

slembirannsókn þar sem samanburðarhópur fékk munnhreinsun með 0,12% klórhexidín 

díglúkónat en rannsóknarhópur staðlaða munnhreinsun og að auki tannburstun með 

rafmagnstannbursta. Niðurstaðan var sú að rafmagnstannburstun, sem viðbót við 

munnhreinsun, er ekki áhrifarík til fyrirbyggingar ÖL (Pobo o.fl., 2009). Einnig sýndi 

safngreining sem Alhazzani og félagar (2013) framkvæmdu að yfir heildina séð hefur 

tannburstun ekki marktæk fyrirbyggjandi áhrif en notkun klórhexidíns til munnhreinsunar 

virðist draga úr áhrifum tannburstunar á ÖL. Þá hefur safngreining leitt í ljós að 

sótthreinsandi munnhreinsun hefur fyrirbyggjandi áhrif. Í sjö rannsóknum, sem innihéldu 

samtals 2144 sjúklinga, komu í ljós marktæk fyrirbyggjandi áhrif á ÖL, á meðan einungis 

fjórar tilraunir sem innihéldu 1098 sjúklinga, gátu ekki greint frá því að meðferðin væri 

árangursrík til fyrirbyggingar (Chan, Ruest, Meade og Cook, 2007). 
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Aðrir fyrirbyggjandi þættir öndunarvélatengdrar lungnabólgu 

Margir verkferlar hafa verið þróaðir hvað varðar sogun í barkarennu. Nokkrir 

fylgikvillar fylgja því að soga en sem dæmi má nefna getur lungnahrun (atelectasis) komið í 

kjölfarið, hjartsláttaróregla, sjúklingar geta fallið í súrefnismettun, sogleggur getur valdið 

skaða á öndunarvegi og spasmi getur komið í berkjur (Urden o.fl., 2012). Einnig er talið að 

sogun geti leitt til aukinnar bakteríudreifingar í neðri loftvegum. Sogun er því ekki hættulaus 

og ætti ekki að framkvæma nema klínísk merki bendi til þess að þörf sé á því. Hafa ætti ávallt 

í huga mögulega fylgikvilla sem því geta fylgt (American Association for Respiratory Care, 

2010).  

Mælt er með að notast skuli við dauðhreinsuð (sterile) vinnubrögð þegar soga þarf í 

barkarennu. Einnig er mælt með að sogun ætti einungis að framkvæma þegar seyti eru til 

staðar en ekki reglulega (routinely). Þá er mælt með að gefa skuli sjúklingi aukið súrefni fyrir 

sogun (pre-oxygenation). Hægt er að soga með tvenns konar sogleggjum, annars vegar með 

opnu sogi og hins vegar lokuðu sogi. Opið sog virkar þannig að nauðsynlegt er að taka 

öndunarvélaslöngu, sem sjúklingur er tengdur við, í sundur til að soga en lokað sog gerir það 

að verkum að öndunarvélin heldur áfram að vinna án truflunar á flæði lofts og ekki er þörf 

fyrir að rjúfa öndunarvélaslöngur. Sú leið er dauðhreinsuð og sogleggurinn er tengdur við 

öndunarslönguna. Mælt er með notkun lokaðs sogs við sérstakar aðstæður, svo sem ef PEEP 

(positive end-expiratory pressure) er hátt stillt á öndunarvél (American Association for 

Respiratory Care, 2010). Hins vegar hafa verið birtar misvísandi niðurstöður hvað varðar 

notkun mismunandi sogaðferða til að losa seyti úr barkarennum. Í klínískum leiðbeiningum 

sem Muscedere og félagar (2008) birtu er einnig mælt með því að nota lokað sogkerfi 

(endotracheal suctioning system) en ákveðið var að mæla með því vegna öryggisráðstafana, 
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bæði fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsmenn til fyrirbyggingar útsetningar fyrir seyti sem 

getur borist með úða (aerosolized secretions). 

Sogun fyrir neðan raddbandaglufuna, (subglottic secretion aspiration) er talinn vera 

mikilvægur fyrirbyggjandi þáttur fyrir ÖL. Safngreining sem birtist árið 2012, greindi frá að 

þess konar sogun lækkaði tíðni ÖL um 52% en þá voru skoðaðar barkarennur sem voru með 

sérstakt afrennsli fyrir neðan raddbandaglufuna (subglottic secretion drainage). Samtals voru 

848 í rannsóknarhópnum og 861 í samanburðarhópi. Einnig sýndi safngreiningin að 

meðallengd gjörgæsludvalar styttist um 2,95 daga hjá þeim sem fengu þessa sérstöku 

barkarennu í stað hefðbundinnar (Leasure o.fl., 2012). Þessar sérstöku barkarennur (túpur) 

eru þannig að sérstakt baklægt hol opnast beint fyrir ofan blöðruna (cuff) á túpunni. Það hol 

er svo tengt við sog til að fjarlægja seyti sem safnast fyrir ofan blöðruna (Dezfulian o.fl., 

2005) og þar af leiðandi minnkar það líkurnar á ásvelgingu á seytinu (Sedwick, Lance-Smith, 

Reeder og Nardi, 2012). Í safngreiningu sem Wang og félagar (2012) framkvæmdu var 

staðfest að notkun barkarenna með afrennsli fyrir neðan raddbandaglufu hefði marktæk 

jákvæð áhrif á fyrirbyggingu ÖL, eða um 44% hlutfallslega lækkaða (relative reduction) 

tíðni. Einnig stytti það lengd dvalar í öndunarvél um 1,55 dag en einungis náðist að sýna 

marktæk áhrif á lækkaða tíðni snemmkominnar ÖL eða um 77% lækkun (Wang o.fl., 2012).  

Í safngreiningu Han og Liu (2010) voru tengsl á milli tíðni skiptinga á 

öndunarvélaslöngum við ÖL skoðuð. Samtals 19169 sjúklingar voru í rannsókninni og kom í 

ljós að sjúklingar, þar sem skipt var um slöngur annan hvern dag, voru í meiri áhættu á að 

þróa með sér ÖL. Tilhneiging var til þess að eftir því sem bilið var lengt, þegar skipt var um 

slöngur, minnkaði áhættan á sýkingu. Niðurstöður þeirra bentu til þess að til þess að koma 

sem best í veg fyrir sýkingu ætti í rauninni ekki að skipta um öndunarvélaslöngur nema þær 

séu skemmdar eða óhreinar, að minnsta kosti ekki hjá fullorðnum einstaklingum í 

öndunarvél. Í klínískum leiðbeiningum, sem gefnar voru út árið 2004 og 2008 í Kanada, segir 
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hins vegar að tíðni öndunarvélaslönguskipta hafi ekki áhrif á fjölda tilfella ÖL. Greint er þó 

frá því að fátíðari skiptingar séu ekki í tengslum við aukna áhættu en mælt er með eins og 

áður var greint frá að skipta ekki um slöngur nema að til komi nýr sjúklingur og ef slöngur 

verða óhreinar, en ekki skuli tímasetja skiptingar sérstaklega (Dodek o.fl., 2004; Muscedere 

o.fl., 2008).  

Hægt er að veita raka og hita loftið, sem sjúklingar í öndunarvél anda að sér, með 

tvenns konar hætti. Hita- og rakaskiptar (heat and moisture exchanger) tengjast síu sem 

fjarlægir örverur (microbiological filter). Þeir virka þannig að þeir halda eftir hita og raka við 

útöndun og endurvinna það í næstu innöndun. Hins vegar virka hituð rakatæki (heated 

humidifiers) þannig að þau samanstanda af utanverðu tóli þar sem hiti og vatnsgufa myndast 

út frá dauðheinsuðu vatni (Lacherade o.fl., 2005). Engar sérstakar ráðleggingar voru gefnar út 

hvað varðar hvers konar rakagjafa skal nota í tengslum við öndunarvélar í klínískum 

leiðbeiningum sem gefnar voru út árið 2008. Einnig var greint frá því að enginn munur sé á 

tíðni ÖL hjá sjúklingum þar sem notaður er hitaður rakagjafi eða þar sem öndunarvegur 

sjúklinga er vættur með hita- og rakaskiptum. Mælt var með að skipt sé um rakagjafa með 

fimm til sjö daga millibili eða eins og ástand bendir til (Muscedere o.fl., 2008). Hins vegar 

var mælt með að notast frekar við hita- og rakaskipta í klínískum leiðbeiningum frá árinu 

2004, en talið var að það gæti minnkað tíðni ÖL, þegar borið var saman við hitaða rakagjafa 

(Dodek o.fl., 2004). 

Martindale og félagar (2009) greindu frá að sjúklingar sem ekki þola næringu í maga 

vel eða eru í áhættuhópi fyrir ÖL ættu að fá næringu í stöðugu innrennsli, en ekki í stökum 

skömmtum (bolus). Hugsanlega er hægt að minnka líkur á ÖL með því að koma 

næringarslöngu þannig fyrir að hún nái niður í skeifugörn (post-pyloric). Þannig eru minni 

líkur á ásvelgingu þegar staðsetningu innrennslis hefur verið breytt frá maga og niður 
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skeifugörn. Hins vegar er lýst í klínískum leiðbeiningum um næringu hjá 

gjörgæslusjúklingum að einungis ein af þremur safngreiningum, sem teknar voru fyrir, sýndi 

fram á marktækt lægri tíðni ÖL með þeirri aðferð (Martindale o.fl., 2009).   

Einn af mikilvægustu þáttum til fyrirbyggingar ÖL er hreinsun handa fyrir og eftir 

snertingu við sjúkling ásamt hanskanotkun (Tablan o.fl., 2004). Flökkuflóru (transient flora) 

er auðveldara að fjarlægja með hreinsun handa heldur en staðbundna flóru en flökkuflóra eru 

örverur sem taka sér bólfestu á yfirborði húðarinnar. Staðbundin flóra samanstendur af 

örverum sem tekið hafa sér bólfestu undir efsta lagi húðarinnar en geta fundist einnig á 

yfirborði húðar. Oft færist þessi flökkuflóra á milli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga eða við 

snertingu við mengað yfirborð hluta í umhverfinu sem eru í nærumhverfi sjúklinga. Mengun 

handa er svipuð með hönskum og án hanska. Hanskar veita ekki fulla vernd gegn yfirtöku 

baktería á höndum en þeir minnka þó handmengunina. Hafa þarf í huga að yfirborð hanska er 

einnig mengað, eins og hendur geta mengast, sem eykur líkurnar á því að mengun dreifist. 

Augljóst er að þegar heilbrigðisstarfsmenn hreinsa hendur sínar ekki milli sjúklinga, eða á 

meðan þeir eru að sinna þeim, þá aukast líkurnar á flutningi örvera á milli sjúklinga. Til þess 

að koma í veg fyrir slíka mengun er mikilvægt að sinna handhreinsun vel (World Health 

Organization, 2009). Handþvottur er talin árangursrík leið til að hreinsa burt þessa 

flökkuflóru (Tablan o.fl., 2004). Ekki er einungis nóg að þrífa hendurnar heldur verður að 

gera það með réttri aðferð, í fullnægjandi magni og í fullnægjandi langan tíma (World Health 

Organization, 2009).  

Mikilvægt er að þróa stöðugt þætti til fyrirbyggingar ÖL (Özçaka o.fl., 2012). Helst er 

hægt að fyrirbyggja ÖL með því að komast hjá því að barkaþræða sjúklinga en barkaþræðing 

er stærsti áhættuþátturinn og forsenda fyrir því að ÖL þróist (Girou o.fl., 2000; Tablan o.fl., 

2004; Van Hooser, 2002). Ein besta leiðin er að nota frekar ytri öndunarvélameðferð (non-
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invasive ventilation), í staðinn fyrir barkaþræðingu og meðfylgjandi innrás í lungu þegar því 

er við komið (Pruitt og Jacobs, 2006). Þá er lengd dvalar í öndunarvél áhættuþáttur (Restrepo 

o.fl., 2010) og mikilvægur til fyrirbyggingar, en hægt er að fyrirbyggja þennan þátt með því 

að innleiða verklagsreglur (protocol) á gjörgæsludeildum (Institute for Healthcare 

Improvement, 2012). Mikilvægt er fyrir sjúklinga að losna sem fyrst úr öndunarvél og 

heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera meðvitað um hvenær hennar er ekki lengur þörf (Haas og 

Loik, 2012). Helst er hægt að fyrirbyggja snemmkomna ÖL með auðveldum aðgerðum en 

erfiðara er að fyrirbyggja síðbúna ÖL (Koening og Truwit, 2006). 
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Aðferð 

Eftirfarandi kafli fjallar um aðferð sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. Gerð verður 

grein fyrir rannsóknarsniði, -spurningum, mælitækjum og þátttakendum. Einnig verður aðferð 

við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna lýst, sem og fjallað um leyfismál sem vinna þurfti í 

vegna framkvæmdar rannsóknarinnar. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var megindleg, lýsandi og framsæ. Megindlegar rannsóknir styðjast við 

magnbundin gögn, það er gögn sem hægt er að mæla. Þess konar rannsóknir rannsaka 

fyrirbæri  sem byggist á nákvæmri mælingu. Lýsandi rannsóknir leitast við að lýsa 

nákvæmlega eiginleikum fólks, aðstæðum, hópum og/eða tíðni á ákveðnum fyrirbærum (Polit 

og Beck, 2006). 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru sjúklingar, 18 ára og eldri, sem lögðust inn á gjörgæsludeildir 

Landspítala á tímabilinu 1. nóvember 2012 til 1. febrúar 2013 og lágu að minnsta kosti 48 

klukkustundir í öndunarvél.  

Mælitæki 

Stuðst var við upplýsingar sem fengust úr Sögu, sjúkraskráningarkerfi Landspítala. 

Skoðað var fyrst og fremst hvort sjúklingar væru barkaþræddir og í öndunarvél. Fylgst var 

áfram með þeim sjúklingum sem lágu inni á gjörgæsludeild og voru ekki barkaþræddir þar til 

þeir útskrifuðst af gjörgæsludeild til að athuga hvort þeir voru barkaþræddir síðar í legunni. 

Ef upplýsingar voru ekki skráðar í Sögukerfið, voru upplýsingar fengnar hjá 
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hjúkrunarfræðingum sem voru á vakt á hverjum tíma. Allar upplýsingar voru skráðar á 

sérstök eyðublöð sem voru sérútbúin fyrir rannsóknina, en þær voru skráðar alla þá daga sem 

fylgst var með sjúklingi (sjá viðauka 1). 

Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Heimildaleit hófst í október 2012 og stóð fram í apríl 2013. Notuð voru rafrænu 

gagnasöfnin PubMed, Cinahl (EBSCO) og OVID. Margar heimildir voru fengnar úr 

heimildaskrám annarra heimilda sem stuðst var við. Helstu leitarorð voru: ventilator-

associated pneumonia (VAP); VAP, prevention; VAP, epidemiology; VAP, risk factors; VAP, 

definition; VAP, cost; VAP, mortality; nosocomial pneumonia og hospital-acquired 

pneumonia. 

Rannsóknin byrjaði eftir að tilskilin leyfi lágu fyrir og stóð rannsóknartímabilið yfir í 

þrjá mánuði frá 1. nóvember 2012 til 1. febrúar 2013. Fjórða árs hjúkrunarfræðinemi safnaði 

og túlkaði gögnin með aðstoð yfirlæknis gjörgæsludeildar. Farið var yfir innlagnabækur á 

gjörgæsludeildum og allir sjúklingar sem lögðust inn skráðir niður í stílabók. Innlagnanúmer, 

nafn, kennitala, innlagnatímabil og ástæða innlagnar voru skráð niður. Síðan var hver og ein 

innlögn skoðuð í Sögu með tilliti til hvort sjúklingur var í öndunarvél eða ekki og svo fylgst 

með hvort hann uppfyllti þau skilyrði sem sett voru fyrir þátttöku í rannsókninni.  

Eftirfarandi upplýsingar voru skoðaðar í Sögu: Tími og dagsetning ísetningar 

barkarennu , auk greiningaskilmerkja fyrir ÖL. Þau voru: 1) breyting á lungnamynd, 2) 

hækkun/lækkun á hvítum blóðkornum, 3) breyting á slími sem sogast frá sjúklingi og 4) hiti 

≥38,3°C. Breyting á lungnamynd varð að vera til staðar ásamt tveimur af þremur seinni 

þáttunum sem taldir voru upp til að hægt væri að greina ÖL. Til að fá upplýsingar um 

slímmyndun og hitastig voru framvindunótur hjúkrunarfræðinga skoðaðar ásamt 
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læknanótum. Fjöldi hvítra blóðkorna var skoðaður í blóðprufum sjúklinga. Einnig voru 

niðurstöður úr barkasogssýnum skoðaðar með tilliti til hvort og hvers konar örverur 

ræktuðust.  

Upplýsingar voru skráðar á eyðublað sem fylgdi hverjum þátttakanda í rannsókninni. 

Ekki var hægt að tengja sjúklinga við upplýsingarnar sem þar komu fram en einungis 

innlagnanúmer var notað til að bera kennsl á sjúklinga. Byrjað var að skrá niður upplýsingar 

48 klukkustundum eftir ísetningu barkarennu og síðan fylgst með í þá daga sem hún var til 

staðar og þar til tveimur sólarhringum eftir að hún var tekin. Þeim sjúklingum sem 

útskrifuðust með barkarennu (tracheostomy) var fylgt eftir í tvo sólarhringa eftir útskrift af 

gjörgæsludeild, annars var talið að rekja mætti sýkingu til þeirrar deildar sem þeir 

útskrifuðust á. 

Siðfræðileg álitamál 

Sækja þurfti um leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar áður en hún hófst. Leyfi var 

fengið hjá Siðanefnd Landspítala og tilkynning send til Persónuverndar. Þá var fengið leyfi 

hjá framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. Farið var með persónuupplýsingar sjúklinga 

af varkárni og voru gögn geymd í læstum skáp á gjörgæsludeildum sem rannsakandi hafði 

aðgang að. Einungis var hægt að tengja sjúklinga við upplýsingar sem skráðar voru á 

eyðublöðin með því að skoða stílabók þar sem hægt var að tengja innlagnanúmer og nafn 

saman. Persónuupplýsingar voru ekki greinanlegar í úrvinnslu rannsóknarniðurstaða. 
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Úrvinnsla gagna 

Forritið SPSS (Statistical Product and Service Solutions) var notað við úrvinnslu gagna 

og unnið var með lýsandi tölfræði. Niðurstöður voru fengnar fram í tíðnitöflum og reiknað 

var út meðaltal. 
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Niðurstöður 

Þýði var alls 389 sjúklingar sem lögðust inn á gjörgæsludeildir Landspítala á þriggja 

mánaða tímabili, sem skiptist þannig að 196 lögðust inn á gjörgæsludeild 12-B á Landspítala 

við Hringbraut og 193 á E-6 í Fossvogi. Meiri hluti innlagna voru karlmenn eða 253 samtals 

(65%) og konur samtals 136 (35%).  

Úrtak rannsóknarinnar var alls 58 sjúklingar, þar af voru 36 karlmenn (62%) og 22 

konur (38%).  

 

Mynd 1. Kynjahlutfall þátttakenda. 

 

 

  

Konur 

38% 

Karlmenn 

62% 
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Meðalaldur þátttakenda rannsóknarinnar var 62 ár, sá yngsti 20 ára og elsti 84 ára. Alls 

voru fimm sjúklingar greindir með ÖL (8,6%). 

 

Mynd 2. Fjöldi þátttakenda sem greindist með ÖL og fjöldi þátttakenda sem ekki 

greindist með ÖL. 

 

 Þrjár konur fengu ÖL og tveir karlmenn. Tilfellin voru samtals tvö á gjörgæsludeild við 

Hringbraut og þrjú í Fossvogi. Af þeim, sem fengu ÖL létust tveir á meðan á 

rannsóknartímabilinu stóð. 

Við heimildaleit um áhættuþætti ÖL kom í ljós að áhættuþættirnir eru fjölmargir og 

tengjast margir innbyrðis. Lengd dvalar í öndunarvél virðist skipta hvað mestu máli en það er 

sá áhættuþáttur sem eykur líkurnar á ÖL til muna og þá eru auknar líkur á að aðrir 

áhættuþættir nái að leiða til þess að örverur taki sér bólfestu í öndunarfærum sjúklinga og ÖL 

þróist í kjölfarið.  

ÖL 

8,6% 

Ekki ÖL 

91,4% 
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Hvað varðar fyrirbyggjandi þætti var áberandi umfjöllun í heimildum um 

knippisaðferðir til að koma í veg fyrir ÖL og rannsóknir sýna fram á ágæti þessara aðferða. 

Til að hámarka árangur fyrirbyggjandi aðgerða er gott að notast við slíkar aðferðir. 
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Umræður 

Eftirfarandi kafli mun fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar og verða þær bornar saman 

við niðurstöður annarra rannsókna og ítarlega gerð grein fyrir rannsóknarspurningum í því 

ljósi. 

Hver er tíðni öndunarvélatengdrar lungnabólgu á gjörgæsludeildum Landspítala? 

Rannsóknin leiddi í ljós að tíðni ÖL var 8,6%, en það svipar til niðurstaðna sem fengust 

úr fyrri rannsókn, sem gerð var árið 2007 á tíðni ÖL á Landspítala, en þá var hún 9,5%. Tíðni 

í Fossvogi var þá samtals 12% og á Hringbraut 6,7% (Theódór Skúli Sigurðsson, 2007). Það 

samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar. Færri þættir voru til skoðunar í núverandi 

rannsókn miðað við rannsóknina árið 2007 einnig var rannsóknartímabilið helmingi styttra. 

Þrátt fyrir þessa þætti má draga þá ályktun að starfsfólk gjörgæsludeilda Landspítala sé 

meðvitað um verklagsreglur sem innleiddar voru í tengslum við ÖL þar sem sýkingatíðnin er 

0,9% lægri nú en fyrir sex árum. 

Rello og félagar (2002) framkvæmdu rannsókn í Bandaríkjunum á tíðni ÖL þar sem í 

ljós kom að tíðnin var 9,3% sem er sambærilegt og í rannsókninni sem framkvæmd var árið 

2007 á Landspítala (Theódór Skúli Sigurðsson, 2007). Niðurstaða í kerfisbundinni samantekt 

sem Safdar og félagar (2005) framkvæmdu sýndi að milli 10-20% sjúklinga, sem fengu 

öndunarvélaaðstoð í að minnsta kosti 48 klukkustundir, þróuðu með sér ÖL. Þessi tíðnitala er 

aðeins hærri en niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu. Þar voru 89 rannsóknir skoðaðar með 

tilliti til áhættu á að fá ÖL hjá sjúklingum í öndunarvél. Rannsóknum var skipt í tvo 

mismunandi hópa eftir því hvernig þær voru framkvæmdar. Sameinaðar niðurstöður úr 

framsæjum hóprannsóknum, eða rannsóknum sem ekki voru slembiraðaðar, sýndu fram á 

9,7% tíðni ÖL, sem liggur nálægt niðurstöðum þessarar rannsóknar. Hins vegar, ef litið er á 
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hinn hópinn sem innihélt framsæjar slembirannsóknir, sýndu sameinaðar niðurstöður tíðni 

ÖL 22,8%. Muninn á tíðni ÖL milli rannsóknaaðferða er líklega hægt að rekja til mismunandi 

skilyrða (criteria), sem sett voru fyrir þátttöku. Einnig voru mismunandi greiningaraðferðir 

notaðar í sumum rannsóknunum. Samkvæmt samantekt Chastre og Fagon (2002) fá 8-28% 

sjúklinga í öndunarvél ÖL. Þá komust Tejerina og félagar (2006) að tíðni ÖL var 15% hjá 

þeim 2897 sjúklingum sem tóku þátt í rannsókninni. Samkvæmt þessu er tíðnin hér á landi í 

lægra lagi. Hins vegar má hafa í huga að þessar tölur eru ellefu til sjö ára gamlar, svo 

mögulegt er að tíðnin hafi lækkað á undanförnum árum. Einnig sinna spítalar mismunandi 

þýði á gjörgæsludeildum og þar af leiðandi er ÖL mæld hjá mismunandi sjúklingahópum 

(Institute for Healthcare Improvement, 2012). 

Hverjir eru helstu áhættuþættir öndunarvélatengdrar lungnabólgu? 

Mikilvægt er að þekkja hina mörgu áhættuþætti sem leitt geta til ÖL til að betur sé hægt 

að fyrirbyggja hana og þannig lækka tíðnina. Barkaþræðing og öndunarvélaaðstoð eru 

forsenda fyrir því að ÖL þróist og því má segja að það séu stærstu áhættuþættirnir ef miðað 

við skilgreiningu CDC á ÖL  (Centers for Disease Control and Prevention, 2013b; Weinstein 

o.fl., 2004). Þeir áhættuþættir sem eru hvað mest áberandi eru lengd dvalar í öndunarvél, 

ásvelging á magainnihaldi eða munnseyti og lega sjúklinga í rúmi. Drakulovis og félagar 

(1999) komust að þeirri niðurstöðu að öndunarvélaaðstoð í sjö daga eða lengur myndi auka 

líkur á ÖL. Það kemur heim og saman við aðra áhættuþætti sem fjallað hefur verið um en 

barkaþræddir sjúklingar eru berskjaldaðri fyrir utanaðkomandi bakteríum. Einnig eru líkur á 

öðrum fylgikvillum sem fylgja því að liggja í öndunarvél, svo sem magablæðingu og 

djúpbláæðasega en þeir þættir geta lengt dvöl sjúklinga í öndunarvél sem og á 

gjörgæsludeildinni og eykur þar af leiðandi tækifæri fyrir bakteríur til að smita sjúklinga enn 

frekar (Institute for Healthcare Improvement, 2012).  
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Ásvelging er mikilvægur áhættuþáttur og tengist hann öðrum áhættuþáttum að mörgu 

leyti. Líkurnar á ásvelgingu aukast vegna þess að barkaþræðing dregur úr eðlilegri hindrun 

sem á sér venjulega stað milli munnkoks og barka og einnig verður auðveldara fyrir bakteríur 

að komast beint ofan í lungu vegna uppsöfnunar á seyti við blöðruna á barkarennunni 

(Chastre og Fagon, 2002). Tejerina og félagar (2006) komust að því að algengustu 

áhættuþættirnir fyrir ÖL voru meðal annars ásvelging á magainnihaldi og eru 

gjörgæslusjúklingar í sérstakri áhættu (Institute for Healthcare Improvement, 2012). 

Samkvæmt Chastre og Fagon (2002) er ásvelging einn helsti fylgikvilli hjá barkaþræddum 

sjúklingum sem eru að fá næringargjöf í magaslöngu en lega sjúklinga í rúmi tengist því 

einnig. Rannsókn Drakulovis og félaga (1999) sýndi þær niðurstöður að meiri líkur eru á 

ásvelgingu þegar sjúklingar liggja í útafliggjandi stöðu og enn meiri áhætta er á ásvelgingu ef 

sjúklingar eru barkaþræddir og að fá næringu í magaslöngu. Grap og félagar (2005) fengu 

einnig þá niðurstöðu að útafliggjandi staða eykur líkurnar á þróun ÖL en niðurstöður bentu til 

þess að fyrsti dagurinn, sem barkarenna er til staðar, skiptir hvað mestu máli varðandi áhættu 

á að þróa með sér ÖL, ef ekki er haft hækkað höfðalag. Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum athugana Chastre og Fagon (2002).  

Er hægt að fyrirbyggja öndunarvélatengda lungnabólgu? 

Samkvæmt IHI er hægt er að fyrirbyggja ÖL. Við vinnslu fræðilegrar samantektar var 

áberandi hversu mikið fjallað var um sérstakar knippisaðferðir til fyrirbyggingar ÖL. IHI 

hefur gefið út klínískar leiðbeiningar um hvernig skuli fyrirbyggja ÖL (Institute for 

Healthcare Improvement, 2012). Gerð hefur verið grein fyrir margs konar fyrirbyggjandi 

þáttum en stofnunin hefur þróað sérstakt öndunarvélaknippi sem á að hjálpa til við lækkun á 

tilfellum ÖL.  



39 

 

Hækkað höfðalag með 30-45° halla hefur greinileg fyrirbyggjandi áhrif en klínískar 

leiðbeiningar mælast til þess, eins og hægt er (Martindale o.fl., 2009). Alexiou og félagar 

(2009), Drakulovis og félagar (1999) og Keeley (2007) hafa öll sýnt fram á lækkun á tíðni 

ÖL með þessum fyrirbyggjandi þætti. Í safngreiningu Alexiou og félaga (2009) kom í ljós 

verulegur munur á tíðni ÖL á milli hópa sem voru annað hvort í hálf liggjandi eða 

útafliggjandi stöðu en það samræmist niðurstöðum Drakulovis og félaga (1999). Hins vegar 

þarf að hafa í huga að oft er erfitt að viðhalda þessum halla og því gott að grípa til annarra 

fyrirbyggjandi þátta. Einnig getur þessi legustelling verið óþægileg fyrir marga sjúklinga svo 

sem offitusjúklinga og auknar líkur eru á legusárum (Institute for Healthcare Improvement, 

2011; Muscedere o.fl., 2008). Þess vegna þarf að meta vel og vandlega áhættu á móti 

ávinningi varðandi þennan fyrirbyggjandi þátt. 

Dries og félagar (2004) komust að því að notkun verklagsreglna um að venja sjúklinga 

úr öndunarvél lækkaði tíðni ÖL og stytti tímann í öndunarvél. Notast var við skilgreiningu 

CDC á spítalatengdri lungnabólgu eins og stuðst var við í þessari rannsókn. Í rannsókn 

Quenot og félaga (2007) kom í ljós að notkun verklagsreglna í sambandi við slævingu 

sjúklinga lækkar tíðni ÖL og styttir dvöl í öndunarvél. Þá komust Girard og félagar (2008) að 

því að dagleg minnkun slævingar leiddi til betri útkomu sjúklinga. Dagleg minnkun slævingar 

er hagnýt og hagkvæm þar sem hjúkrunarfræðingar geta betur metið ástand sjúklinga en 

einnig leiðir þetta til meiri sparnaðar (Kress o.fl., 2000; Pruitt og Jacobs, 2006). Skoðað hefur 

verið hvort að engin slæving sé hagnýt og leiði til betri útkomu sjúklinga en rannsókn Strøm 

og félaga (2010) sýndi að það leiddi til styttri dvalar sjúklinga í öndunarvél. Fleiri rannsóknir 

vantar til að staðfesta þessi áhrif.  

Við gerð fræðilegrar samantektar kom í ljós að magasáravarnir eru umdeildar en þær 

tengjast fyrirbyggjandi þættinum að hafa hátt undir höfði sjúklings (Institute for Healthcare 
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Improvement, 2012). Huang og félagar (2010) framkvæmdu safngreiningu og niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að Sucralfate sé fyrirbyggjandi þáttur fyrir ÖL. Rannsóknin sýndi að lyf, 

sem hlutleysa sýru og þar af leiðandi hækka pH gildi, geta verið áhættuþáttur fyrir ÖL. Það 

sama á við þennan áhættuþátt líkt og hækkað höfðalag, að meta verður hvort gefa skuli 

magasáravörn með tilliti til ávinnings á móti áhættu (Institute for Healthcare Improvement, 

2012). Þá hafa margar rannsóknir sýnt fram á ágæti munnhreinsunar með klórhexidíni hjá 

barkaþræddum sjúklingum (Chan o.fl., 2007; Martindale o.fl., 2009; Munro o.fl., 2009; 

Muscedere o.fl., 2008; Özçaka o.fl., 2012). Hins vegar virðist tannburstun ekki gera jafn 

mikið gagn (Alhazzani o.fl., 2013; Pobo o.fl., 2009). 
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Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starfsfólk gjörgæsludeilda Landspítala sé 

meðvitað um áhættuþætti ÖL og mikilvægi fyrirbyggingar. Ávallt er þó mikilvægt að minna 

hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk á ÖL. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er 

mikilvægt hvað varðar fyrirbyggjandi þætti ÖL og því ættu þeir að sýna ábyrgð og þekkja og 

skilja þá þætti sem leiða til ÖL og miðla þekkingu sinni til þeirra einstaklinga sem eru í návist 

við sjúklinga á gjörgæsludeild. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar var stutt rannsóknartímabil, einungis þrír mánuðir. 

Út frá þessu tímabili voru einungis 58 í úrtaki en ekki voru fleiri sem uppfylltu 

þátttökuskilyrði rannsóknarinnar á þessum tíma. Best er að hafa sem stærsta mögulega úrtak í 

megindlegum rannsóknum, því stærra úrtak, því líklegra er að það sé lýsandi fyrir þýðið 

(Polit og Beck, 2006). Þá ber að nefna að Landspítali er lítill á heimsvísu og því mögulega 

erfitt að bera saman við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið úti í heimi. 

Gjörgæsludeildirnar á Landspítala eru litlar með einungis pláss fyrir samtals 22 sjúklinga eða 

11 pláss á Hringbraut og 11 í Fossvogi og eru blandaðar með fjölbreyttum vandamálum 

sjúklinga. Margar gjörgæsludeildir víða um heim eru sérhæfðar og þeim skipt upp í einingar 

eftir vandamálum sjúklinga og því getur það verið önnur ástæða fyrir því að erfitt sé að bera 

saman niðurstöður rannsókna.  

Áhugavert væri að skoða tíðni ÖL á Landspítala aftur eftir nokkur ár og hafa þá 

gagnasöfnun yfir lengra tímabil svo niðurstöður geti gefið betri mynd af raunverulegri tíðni. 

Hugsanlega væri gott að skoða betur þau greiningaskilmerki sem notuð eru víða og finna þau 

sem best eiga við til að hægt sé að bera rannsóknir betur saman. Þar sem tíðni var einungis 

skoðuð í þessari rannsókn væri gott ef framkvæmd væri rannsókn sem skoðaði frekari þætti 
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svo sem tengsl undirliggjandi sjúkdóma, aldurs, dvalartíma, kynbundna þátta og fleiri þátta 

við ÖL. Einnig mætti skoða fyrirbyggjandi þætti sérstaklega og ávinning af því að nota þá til 

að hægt sé að leggja enn meiri áherslu á þá þætti sem sýna bestan árangur. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar og vinnu við hana hefur rannsakandinn öðlast mikla 

reynslu og dregið mikinn lærdóm af. Vonandi mun áhersla vera áfram á að halda tilfellum ÖL 

sem fæstum í framtíðinni og þess vegna stefna að því að tíðni ÖL nái lágmarki hér á landi á 

komandi árum. 
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Viðauki 

Viðauki 1: Eyðublað sem notað var í rannsókn 

Lungnabólga tengd öndunarvélameðferð 
 

☐ Lengur en 48 klst. í öndunarvél    Gjörgæslunúmer___________________ 

 

       Kona ☐Karl ☐ 

       Aldur____________ 

 

 

Innlagnardagur ___________________ Útskriftardagur ___________________ 

 

Innlagnarástæða___________________________________________ 

 

 

Daglega skal athuga 

 

☐ Breytingar á lungnamynd/CT 

 

☐ Breytingar á slímframleiðslu   

 

☐ Hækkun/lækkun á hvítum blóðkornum 

 

☐ Hiti > 38.3°C 

 

 

Staðfest ÖL legudagur ___________ 

 

Ræktun úr barkasogi/berkjuskoli  já ☐ nei ☐ 

Hvaða 

sýklar______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Dagur 1   Breytingar á Rtg/CT   já ☐ nei ☐ 

  Breytingar á slími  já ☐   nei ☐ 

  Hækkun á hvítum  já ☐  nei ☐ 

  Hiti > 38.3 °C  já ☐  nei ☐ 
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Dagur 2   Breytingar á Rtg/CT   já ☐ nei ☐ 

  Breytingar á slími  já ☐  nei ☐ 

  Hækkun á hvítum  já ☐  nei ☐ 

  Hiti > 38.3 °C  já ☐  nei ☐ 

Dagur 3  Breytingar á Rtg/CT   já ☐ nei ☐ 

  Breytingar á slími  já ☐  nei ☐ 

  Hækkun á hvítum  já ☐  nei ☐ 

  Hiti > 38.3 °C  já ☐  nei ☐ 

Dagur ___  Breytingar á Rtg/CT   já ☐ nei ☐ 

  Breytingar á slími  já ☐  nei ☐ 

  Hækkun á hvítum  já ☐  nei ☐ 

  Hiti > 38.3 °C  já ☐  nei ☐ 
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Viðauki 2: Tilkynning til Persónuverndar 
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Viðauki 3: Leyfi frá Siðanefnd Landspítala 

 



61 

 

Viðauki 4: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga 
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