Omvårdnad vid andningsbesvär

Personer som drabbats av covid-19 har ofta besvär relaterade till andningen. Besvären kan
vara allt från lindriga till mycket svåra och de är inte sällan också förenade med stark oro
eller ångest. Det finns en del saker du som omvårdnadspersonal kan göra för att underlätta
andningen och främja syresättningen. Vid nytillkomna svåra besvär eller plötslig försämring
ska alltid sjuksköterska kontaktas för vidare bedömning.

Åtgärdsförslag
Mobilisering och positionering
- Uppmuntra till sittande – stående – gående efter ork
-

Om personen inte kan mobilisera sig själv, hjälp personen att ändra kroppsläge flera
gånger varje dag. Se vilopositioner nästa sida.

Djupandning
- Uppmuntra till att emellanåt ta djupa lugna andetag efter ork
-

Om personen har svårt att på eget initiativ djupandas försök att andas tillsammans
med personen. Håll lite avstånd eller stå vid sidan om personen. Ta några vanliga
andetag och instruera sen att ta ett djupare andetag, gärna genom näsan, och blåsa ut
långsamt med läpparna något slutna mot varandra. Följ med i några vanliga andetag
och upprepa sedan djupandningen igen.
Vid rosslig hosta ska hostning uppmuntras för att få loss slem. Om hostan är torr kan
försiktig djupandning genom näsan med utblås mot lätt slutna läppar hjälpa. Erbjud
eventuellt också lite dryck.
Har personen mycket besvär med att hosta upp slem kontakta sjukgymnast/
fysioterapeut för råd. Var extra noggrann med patienter som har KOL, CF, nedsatt
muskelkraft som exempelvis neurologisk sjukdom.

Andra råd
- Var lugn och prata långsamt och tydligt
-

Uppmuntra till aktivering efter ork, även mycket liten aktivering eller rörelse främjar
andningsarbetet. Kraftig ansträngning ska dock undvikas.

-

Var observant på tryckskador eller sår

-

Var uppmärksam på nytillkomna symtom så som slembildning eller rosslighet

-

Kontakta fysioterapeut vid frågor kring andningsbefrämjande åtgärder

Liggande vilopositioner

Ligg på sidan
Eftersträva att mage och bröstkorg vilar ner mot
madrassen.
Dra upp det övre benet för ett stabilt läge.
Ta hjälp av kuddar för att stötta kroppen.
Det ska vara bekvämt.
Var uppmärksam på obehag, gå då tillbaka till
utgångsläge!
Variera sida.

Ligg på mage – OBS! endast om personen kan
medverka till förflyttningen och adekvat
redogöra för sitt allmäntillstånd.
Om personen vill och aktivt kan hjälpa till att förflytta
sig kan det vara bra att prova att ligga på mage en
stund. Även en kort stund kan ge positiva effekter.
Dra upp det ena benet något och stötta eventuellt med
kudde.
Det ska vara bekvämt.
Var uppmärksam på obehag, gå då direkt tillbaka till
utgångsläge! Lämna aldrig en person ensam i
denna position.

Sittande vilopositioner
Höjd huvudända
Om det finns höjbar huvudända använd denna, annars
tag hjälp av kuddar hitta en bekväm position där
överkroppen hålls neutral.
Använd hjärtsängsläge (nedsänkt fotända) om det går
och känns bekvämt.
Var uppmärksam på obehag, gå då tillbaka till
utgångsläge!

Sitt på stol eller sängkant med stöd för armarna
Fötterna i golvet, avlasta genom att luta armarna
mot ett bord gärna på en kudde.
Denna position upplevs ofta som mycket behaglig
och kan lugna andning samt underlätta hostning.
Personen får hänga med huvudet, men behöver
klara av att hålla kroppen uppe på armarna.
Var uppmärksam på obehag, gå då tillbaka till
utgångsläge!
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