
Pneumoni hos 
trakeotomerede patienter

Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje.



Trakeotomi på afdeling F, OUH

• 35-40 trakeotomier årligt.

• Primært relateret til cancer og stråleskader.

• Normalt indlæggelsesforløb indebære ophold på F2 og oplæring i 
kanylepleje.

Desuden en del trakeotomerede ifm. anden indlæggelse:

• Langtidsintuberede på ITA

• Cerebrale katastrofer





Lungebetændelse i relation til trakeotomi.

• En ikke sjælden komplikation.

• Dårligt beskrevet på patienter i ØNH-regi.

• Bedre beskrevet inden for intensiv terapien.*

Intensiv patienter adskiller sig væsentligt fra vores patientgruppe

• Mekanisk ventileret – Risiko for VAP

• Akut syge

• Dårligere cerebralt funktionsniveau
*Sole ML et al. Comparison of respiratory infections before and after percutaneous tracheostomy. Am J Crit Care 2014;6:80-7. 
*De Leyn P et al. Tracheotomy: clinical review and guidelines. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:412-21 



Trakeotomi i Øre-Næse-Hals regi

• Trakeotomi er en selvstændig risikofaktor for udviklingen af Pneumoni

• Underernæring præoperativ er en risikofaktor for udviklingen af 
infektion ifbm trakeotomi.*

*Antibiotics in Head and Neck Surgery in the Setting of Malnutrition, Tracheotomy and Diabetes. Laryngoscope. 2009 Mar;119(3):549-53. doi: 
10.1002/lary.20078



Trakeotomi i Øre-Næse-Hals regi

Andre mulige risikofaktorer:

• Dårlig almentilstand

• Cancer

• Nedsat Synkefunktion

• Social status (rygning / alkohol)

• Overvægt / Undervægt

• Anden komorbiditet (rheumatologiske / neurologiske lidelser)



Sygepleje ifbm Trakeotomi

Hvorfor foretage sådan et studie?

• Et japansk studie viste at:

• Tandbørstning 5 gange dagligt reducerede pneumoni fra 32% til 9% 
hos øsofagus cancer pateinter behandlet med øsogagektomi.

*Pre-operative dental brushing can reduce the risk of postoperative pneumonia in esophageal cancer patients. Surgery. 2010 Apr;147(4):497-502. doi: 
10.1016/j.surg.2009.10.048. Epub 2009 Dec 11



Sygepleje ifbm Trakeotomi

Ny hverdag for patienten:

• Anderledes vejrtrækning

• Sekretstagnation

• Manglende / besværet talefunktion

• Synkeproblemer

Risiko ved trakeotomi:

• Ventrikelsonde (fejlsynkning / 
synkesmerter)

• Kanyleproblemer



Sygepleje ifbm Trakeotomi

Støtte under indlæggelse:

• Kanylepleje og oplæring.

• Lungefysioterapi

• Ergoterapi

• Klinisk diætist

• Mulighed for at lave synkefunktionsundersøgelse (FEEST / Blue Dye)



Trakeotomi og Dysfagi

• 50 til 83% af trakeotomerede har synkeproblemer*

• Patienter med tidligere synkeproblemer eller anden lidelse har 
højeste risiko for at udvikle synkeproblemer

• Op mod 85% har aspiration af sekret og væske til luftvejene efter 
trakeotomi.**

• Aspiration til luftvejene er hyppigste årsag til sygehuserhvervet 
infektion = Pneumoni.

*Evaluation and treatment of swallowing disorders following endotracheal intubation and tracheostomy. Int Anesthesiol Clin. 2000;38:219-42.
**Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing in intensive care unit patients. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngology. 2008;265:441-6.



Anbefaling fra Dansk Sygeplejeråd



Anbefaling fra Dansk Sygeplejeråd

Skal trakeotomiens cuff være oppustet eller ej ved fødeintag?:

• Patienter (>19) bør afcuffes inden fødeindtag for at hindre aspiration. 

Skal patienterne have testet deres synkefunktion?

• FEES eller ergoterapeutisk vurdering anbefales før opstart af 
fødeindtag*

*Sygepleje til trakeostomerede patienter. Sygeplejersken 2016 ; (1): 76-79. Sygeplejefaglige artikler.



Lungebetændelse i relation til trakeotomi.

Dansk studie fra 2015 med 88 ØNH patienter opereret på Riget*

• Profylaktisk antibiotika peroperativt nedsætter risikoen for pneumoni 
fra 67% til 44%

• Profylaktisk antibiotika forlængede indlæggelsen med 4 dage.

*Prophylactic antibiotics at the time of tracheotomy lowers the incidence of pneumonia. Dan Med J. 2015 Jul;62(7). pii: A5107.



Trakeotomi-pneumoni undersøgelse, OUH

• Alle trakeotomerede patienter i 
ØNH-regi de sidste 5 år.

• Antibiotika

• Synkefunktion

• Cuffing

• Kanyleskift

• Vægttab op til trakeotomi

• Rygning/Alkohol

• Strålebehandlet

• Præoperativ dysfagi

• Lungefysioterapi

• Forlængelse af cuff

• Sondeanlæggelse

• Opnået fødeindtag de første 2 
døgn

• Flere trakealkanyleskift



Trakeotomi-pneumoni undersøgelse, OUH

• 35-40 trakeotomeres årligt på Afdeling F, de sidste 5 år.

• 40% af patienterne udviklede pneumoni

• Profylaktisk antibiotika synes at have en gavnlig effekt (33% mod 50%)

• 54% dysfagi præoperativt

• 68% dysfagi postoperativt

• 64% med preoperativt dysfagi udviklede pneumoni

• 71% med postoperativ dysfagi udviklede pneumoni



Dysfagi

• 1/3 af patienterne havde behov for forlængelse af cuff’ og af disse 
75%  med postoperativ synkebesvær/fejlsynkning.

• Der var ikke flere af de præoperativt bestrålede patienter som 
udviklede pneumoni, men størstedelen havde præoperative 
synkeproblemer (77%)

• Ingen af de som spiste helt normal kost udviklede lungebetændelse.

• Det tyder på at de som slet ikke kunne indtage føde de første 2 døgn 
havde lavere incidens af pneumoni 33% mod 50%

• Nasogastrisk sonde har ingen betydning for udviklingen af pneumoni.



Øvrige undersøgelser

• Mangler at kigge nærmere på:

• Operationstid

• Lungefysioterapi

• Vægttab op til trakeotomi / underernæring

• Synkefunktionsundersøgelse

• Flere kanyleskift under indlæggelse

• Varighed af Indlæggelse



Diskussion

• Skal vi foretage FEES på alle trakeotomerede før vi lader dem indtage 
føde?

• Profylaktisk Antibiotika VS Synkefunktion.



Spørgsmål?


