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Sugning av luftvägar 
 

Berörda enheter  

Ambulansen, Kiruna Sjukhus 

Syfte  

Säkerställa att kunskap om tillvägagångssätt för sugning är adekvat både 

gällande tillvägagångssätt och utrustning. 

Omfattning 

Avser portabel sekretsug ACCUVAC Rescue samt väggfast sug. 

Referenser 

Vårdhandboken, Accuvac Rescue bruksanvisning  

Övre luftvägar 
Sugning i de övre luftvägarna omfattar näsa, munhåla och svalg, det vill säga 

ovanför struphuvudet. 

Indikation 

Indikation för sugning är sekret som patienten inte kan avlägsna själv. Hur 

ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret. Luftvägarna ska endast 

sugas rent vid behov. Med rätt sugteknik blir sugningen skonsam och snabb. 

Försiktighet 

 Var försiktig vid sugning i svalg, eftersom det alltid finns risk för att 

utlösa en vagusreflex som kan framkalla låg puls, illamående och even-

tuellt kräkning. 

 Trakealsugning via näsa och mun hos icke intuberade patienter är prin-

cipiellt kontraindicerad vid ansikts- och skallskador. 

 Överdriven sugning kan ge ökad slemproduktion.  

 En risk vid rensugning av luftvägar är att patienten får hypoxi. Risken är 

beroende av patientens tillstånd. 

 

Instruktioner 

Visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd kan användas som 

stänkskydd. Vid sugning av luftvägar skyddar det då till exempel mot luft-

vägssekret. 

 Vid sugning av munhåla kan en grov kateter användas. 

 Vid sugning i näsan ska en så tunn sugkateter som möjligt användas.  

 Sugkraften ska vara max 0,1 bar enligt vårdhandboken, portabel sug 

Accuvac går till max 0,8 bar. Sugkraften bör vara tillräcklig för att göra 

sitt jobb men så låg som möjligt.   

 Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften något lägre. 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/luftvagar/sugning-av-luftvagar/oversikt/
https://www.weinmann-emergency.com/fileadmin/downloads/instructions_for_use/ACCUVAC/ACCUVAC_Rescue_66631_sv.pdf
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 Sug först i munhålan, under tungan, mellan kinden och tandraden och i 

svalget. 

 Om det är svårt att suga via munnen suger man via näsan men använd då 

en tunnare sugkateter, gärna med böjd spets. För in sugkatetern längs 

näshålans golv. 

 Sug så kort tid som möjligt, högst 5-10 sekunder. 

 Dra handsken över sugkatetern innan den kastas efter sugningen. 

 

Intuberad eller trakeotomerad patient 
Sugning i de nedre luftvägarna innebär sugning i luftstrupe och luftrör, van-

ligtvis via nasal/oral tub eller via trakealkanyl. 

Val av sugkateter 

Vid val av grovlek på sugkateter ska sugkateterns ytterdiameter vara maxi-

malt 50% av endotrakealtubens innerdiameter. För vuxna blir detta oftast 

grön sugkateter.  

Instruktioner 

 Mät upp sugdjupet på sugkatetern och håll sedan sugkatetern hela tiden 

vid det önskade maximala sugdjupet. Det bör i allmänhet vara 1 cm ne-

danför trakealtubens eller trakealkanylens spets. 

 Sugkraften ska vara max 20 kPa (=0,20 bar). Om slemhinnorna är lätt-

blödande ställs sugkraften något lägre. 

 Vid användning av trakealkanyl med innerkanyl så sker sugning av luft-

vägar vanligtvis genom den med undantag av vissa intensivvårdspatien-

ter. 

 Arbeta aseptiskt och behåll renhetsgraden på sugkaterns spets genom att 

inte vidröra spetsen. 

 För ned sugkatetern utan sugkraft och utan att forcera med kateterspet-

sen riktad nedåt, i kanylens riktning.  

 Sätt på sugkraften. För sugkatetern uppåt genom att rotera mellan tumme 

och pekfinger det minskar risken att katetern suger fast. Används en böjd 

sugkateter sugs sekretet som sitter nedanför kanylspetsen och insidan av 

trakealkanylen upp på ett effektivt sätt. Uppmana patienten att hosta om 

möjligt. 

 Sug under 5-15 sekunder beroende på hur patienten upplever sugningen. 

 Övervaka patienten och avbryt sugningen om syremättnaden sjunker för 

mycket. I vissa fall används pulsoximeter. 

 Om sugningen ska upprepas flera gånger vid samma sugtillfälle byts 

sugkatetern mellan gångerna (gäller inte slutet system). Låt också patien-

ten hämta andan en stund innan du för ned en sugkateter igen. 

 Dra handsken över sugkatetern innan den kastas efter sugningen. 
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Accuvac Rescue portabel sug 

Funktionskontroll 

 Kontrollera att alla slangar, sekretbehållaren, behållarlocket och filter-

locket sitter på plats. 

 Starta sugen och reglera sugstyrkan med reglaget till -0,8 bar. Denna 

sugstyrka ska uppnås inom 20 sekunder. 

 Kontrollera att sugen är laddad. 

 Se till att det finns sugkatetrar i hållaren. 

 

Användning 

 Slå på sugen på on/off knappen 

 Ställ in önskad sugkraft 

 Koppla på önskad sugkateter eller sug direkt med sugslangen. 

 Håll för fingertoppen för att suga 

 

Observera 

Vid användning av en engångssamlingsbehållare måste apparaten stå lod-

rätt. Därvid förhindras att det i engångsuppsugningspåsen integrerade över-

loppsventilfiltret fuktas av vätska. Om detta inträffar kan luften inte tränga 

igenom överloppsventilfiltret och engångsuppsugningspåsen måste bytas ut. 

 

Återställande 

 Om sugen är använd, byt ut sugpåsen och sugslangen. 

 Se till att sugen börjar ladda i hållaren. 

 Utför funktionskontroll. 

 

 

 

Fördjupning 
Film om sugning i de övre luftvägarna  

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/luftvagar/sugning-av-luftvagar/film-om-sugning-av-ovre-luftvagar/

