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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Intensivvården karakteriseras av en högteknologisk miljö där fokus riktas till 

livsuppehållande och botande åtgärder vilket kan ge mindre utrymme för mobilisering av 

patienterna. Mobilisering av intensivvårdspatienter utgör dock en viktig del i 

omvårdnadsuppgifterna hos en intensivvårdssjuksköterska där de negativa effekterna av 

immobilisering har visat sig stora.  

Syfte: Att belysa faktorer som utgör hinder och möjligheter för tidig mobilisering hos 

intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där resultatet bygger på 16 kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Efter analysarbetet framkom tre teman: läkemedel och behandling, kultur och 

resurser samt protokoll och utrustning. Resultatet visar att läkemedel i form av sedering, 

smärtlindring och blodtryckshöjande utgör ett hinder för mobilisering. För en ökad möjlighet 

att mobilisera patienter med invasivt andningsstöd krävs relevanta hjälpmedel, gott samarbete 

mellan olika yrkeskategorier och en god personaltäthet.  

Slutsats: Att tidig mobilisering av patienter med invasivt andningsstöd är gynnsamt och leder 

till positiva effekter för patienten är bevisat, dock finns flertalet hinder till att mobiliseringen 

ska kunna genomföras på ett korrekt och säkert sätt. Att som intensivvårdssjuksköterska ha 

kunskap om mobiliseringens positiva utfall samt vad som utgör hinder och möjligheter till 

mobilisering kan bidra till att patienterna blir mobiliserade i större utsträckning. Då patienter 

med invasivt andningsstöd saknar förmåga att uttrycka sig verbalt är det svårt att som 

intensivvårdssjuksköterska veta om en ökad mobilisering leder till ett minskat eller ökat 

lidande för patienten. Intensivvårdssjuksköterskan måste på grund av detta vara extra lyhörd 

och göra det som anses vara bäst för patienten. 
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Abstract 
 

Background: Intensive care is characterized by a high-tech environment focusing on life-

sustaining and curing actions, which can provide less room for patient mobilization. However, 

the mobilization of intensive care patients is an important part of nursing care for an intensive 

care nurse where the negative effects of immobilization have proved significant. 

Aim: To highlight factors that constitute obstacles and opportunities for early mobilization in 

intensive care patients with invasive respiratory support. 

Method: A systematic literature study was conducted, based on 16 quantitative scientific 

articles. 

Results: Following the analysis, three themes were identified: drugs and treatment, culture 

and resources as well as protocols and equipment. The result shows that drugs in the form of 

sedation, pain relief and blood pressure raising constitute an obstacle to mobilization. In order 

for an increased opportunity to mobilize patients with invasive respiratory support, relevant 

means, good cooperation between different occupational categories and a good personality 

density are required. 

Conclusion: Early mobilization of patients with invasive respiratory support is beneficial and 

leads to positive effects for the patient, but there are numerous obstacles to the proper and safe 

mobilization. As an intensive care nurse having knowledge about the positive outcomes of 

mobilization as well as what constitutes obstacles and opportunities for mobilization can help 

to mobilize patients to a greater extent. As patients with invasive respiratory support do not 

have the ability to express themselves verbally, it is difficult as an intensive care nurse to 

know if increased mobilization leads to a reduced or increased discomfort for the patient. 

Because of this, the intensive care nurse must be extra responsive and do what is considered 

best for the patient. 
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1 Inledning 
Intensivvården karakteriseras av en högteknologisk miljö där fokus riktas till 

livsuppehållande och botande åtgärder vilket kan ge mindre utrymme för mobilisering 

av patienterna. Mobilisering av intensivvårdspatienter utgör dock en viktig del i 

omvårdnadsuppgifterna för en intensivvårdssjuksköterska (Kompetensbeskrivningen, 

2012). Historiskt sett har kulturen varit att den mekaniskt ventilerade patienten hållits 

väl sederad och immobiliserad då riskerna med en vaken patient har ansetts vara större 

än fördelarna. Denna syn har dock ändrats då senaste forskning visar att riskerna med 

immobilisering är stora och kostsamma med bland annat längre vårdtider och risk för 

utveckling av lung-, kärl- och hjärtkomplikationer. På grund av detta är målet idag att 

den mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienten ska hållas så lätt sederad som möjligt. 

Då vi under vår utbildning till intensivvårdssjuksköterskor samt genom tidigare 

arbetslivserfarenhet erhållit kunskap om mobiliseringens fördelar vill vi genom denna 

magisteruppsats undersöka vad som utgör hinder och möjligheter för tidig mobilisering 

hos intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans kompetens och ansvar vid intensivvård 

Intensivvård kan beskrivas genom diagnos, monitorering, behandling och vård av 

patienter med svikt i ett eller flera organsystem. Dagens högteknologiska och 

högspecialiserade intensivvård inriktas även mot att förebygga organsvikt. En viktig 

egenskap hos intensivvårdssjuksköterskan är att hela tiden “ligga steget före”, det vill 

säga att vara förberedd och kunna agera vid oförutsägbara situationer. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta för en personcentrerad och patientsäker vård där 

patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tillgodoses.  

I sjuksköterskans omvårdnadsuppgifter ingår även att utifrån patientens 

omvårdnadsbehov utforma och utföra omvårdnadsåtgärder samt utvärdera dessa. 

Intensivvårdssjuksköterskan har även en viktig uppgift  att förebygga komplikationer 

och inaktivitet där patientens egenförmåga främjas (Kompetensbeskrivningen, 2012). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017) ska vården som bedrivs uppfylla kraven för en 

god vård vilket innebär att den bland annat ska inneha en god kvalité där patientens 

förmåga till självbestämmande främjas. Intensivvårdssjuksköterskan har en avgörande 

roll att få patienten att känna sig sedd och lyssnad till för att på så sätt stärka dess 

autonomi. Vårdpersonal tillsammans med närstående utgör en viktig funktion för att 

patienten ska uppleva trygghet som kan bidra till patientens förmåga till återhämtning, 

tillfrisknande, hälsa och välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Detta i sin tur kan leda till en förbättrad livskvalitet för patienten, som 

dagens intensivvård fokuserar alltmer på (Kayambu, Boots, Paratz, 2012).  

 

2.2 Invasivt andningsstöd 

Syrgastillförsel, via näsgrimma eller mindre ansiktsmask, kan behövas till patienter för 

att öka syrgasinnehållet i blodet och förbättra syrgasleveransen till vävnaderna av olika 

anledningar. Om patienten lider av uttalad syrebrist, har höga koldioxidhalter i blodet 

eller behöver hjälp och avlastning i sin andningsfunktion på grund av andra orsaker kan 

det komma att bli aktuellt med andningsstöd. Andningsstöd eller mekanisk ventilation 

via respiratorbehandling innebär att patienten tillförs syrgas som blåses in i lungan i 

form av ett övertryck. Respiratorvård är den enda behandling som kan garantera att 

patienten tillförs hundra procent syrgas i inandningsluften. Detta på grund av att ett visst 

läckage av luft kan uppstå då varken ansiktsmask eller näsgrimma sluter helt tätt. 



 

2 
 

Syrgastillförseln leder till ett förbättrat gasutbyte där syre transporteras till blodet och 

koldioxid avlägsnas via utandningsluften. Syrgastillförseln kan variera och justeras där 

mängden syrgas indikerar på hur pass lungsjuk patienten är (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Mekanisk ventilation via respirator kan ges som non-invasivt eller invasivt 

andningsstöd. Är patienten vaken och har en spontanandning kan syrgas tillföras via 

olika typer av ansiktsmasker, det vill säga non-invasivt andningsstöd. Om patienten har 

en försämrad lungkapacitet och kanske till och med avsaknad av spontanandning 

behöver patienten respiratorbehandling via ett invasivt andningsstöd (Blomqvist, 

Larsson, Fredén, Lindén & Nellgård, 2012). Vid invasivt andningsstöd är patienten 

intuberad vilket innebär att patienten har en endotrakealtub i halsen som är fixerad via 

munhålan, vilken kan vara svårt för patienten att tolerera (Nellgård, 2012). Invasivt 

andningsstöd kan också betyda att patienten har en trakeostomi istället för en 

endotrakealtub. Trakeostomi innebär att ett rör, en trakealkanyl, placeras via en öppning 

till luftstrupen strax nedanför struphuvudet (Vårdhandboken, 2017). Trakeostomituber 

medför samma komplikationer som endotrakealtuber och kräver samma övervakning, 

däremot beskrivs fler fördelar. Urträningsprocessen från respiratorbehandling 

underlättas betydligt för de allra flesta och behovet av sedering minskas samtidigt som 

ventilatorslangar kommer bort från ansiktet och underlättar för patientens mun- och 

tandhygien (Bakkelund & Thorsen, 2009). 

 

För att patienten ska tolerera sitt invasiva andningsstöd är patienten ofta sederad 

(Nellgård, 2012). Vissa tillstånd kräver att patienten är djupare sederad men hos en 

stabil patient är målet att ha en lugn, följsam, lätt sederad och därmed lättväckt patient. 

En ökad vakenhetsgrad gör det mer möjligt för tidig och aktiv mobilisering, även hos 

respiratorbehandlade patienter. Graden av sedering ska dagligen skattas, utvärderas och 

sederingsmål ska ordineras av ansvarig läkare, dock uppfattas ofta sederingen som en 

rutinåtgärd och lämnas därmed i stor utsträckning till sjuksköterskans ansvar (Berggren, 

2012). På grund av intensivvårdssjuksköterskors olika kompetensnivåer varierar 

uppfattningen om vad som är en god sedering vilket ger olika bedömningar. För att 

sederingsnivån ska skattas mer likartat används olika sederingsskalor, till exempel 

MAAS (Motor Activity Assessment Scale) eller RASS (Richmond Agitation and 

Sedation Score). Skalorna bedömer medvetandenivån, svar på olika stimuli, oro och 

smärta samt i vilken utsträckning patienten samarbetar med både ventilator och 

människor (Gulbrandsen, 2009). Sederingsgrad, mål och protokoll för patientens 

sederingsbehov och behandling där patienten utsätts för spontana uppvaknanden och 

andningsprövningar minskar patientens exponering av sedering och skadliga effekter av 

överdrivna sedativa doser. Detta i sin tur resulterar i minskad varaktighet av mekanisk 

ventilation, däribland non-invasivt andningsstöd, mindre smärta och agitation, minskade 

episoder av VAP (ventilator associerad pneumoni), mindre vistelsetid på 

intensivvårdsavdelningen samt minskade läkemedelskostnader (Berggren, 2012; 

Sosnowski, Lin, Mitchell & White, 2014). 

 

Förutom sedering är patienter med invasivt andningsstöd beroende av smärtstillande 

läkemedel då respiratorbehandling och intubation kan upplevas smärtsamt och 

obehagligt för patienten. Vanligt förekommande är även att patienterna får ett lägre 

blodtryck relaterat till sederande och smärtlindrande läkemedel, men också till följd av 

sin grundsjukdom. På grund av detta behandlas patienterna ofta med blodtryckshöjande 

läkemedel, så kallat vasopressor. Dosen ordineras och justeras utefter patientens MAP, 

det vill säga medelartärtryck (Berggren, 2012). 
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2.3 Immobilisering och dess komplikationer 

Intensivvårdspatienten är svårt sjuk vilket innebär att aktivitetsnivån måste anpassas 

utefter patientens förutsättningar. Trötthet medför att patientens förmåga till aktivering 

och stimulans är begränsad. Fysisk inaktivitet, sängläge och patientens sjukdom eller 

skada är gemensamma faktorer som leder till att patienten drabbas av muskelsvaghet 

vilket i sin tur påverkar patientens återhämtning och rehabilitering negativt (Parker, 

Sricharoenchai & Needham, 2013). En anledning till uppkomst av muskelsvaghet är att 

patienten förlorar muskelmassa. En svårt sjuk patient kan förlora upp till 1,5 kilo 

muskelmassa per dygn (Weissman, 2005). En annan negativ effekt av förlorad 

muskelmassa är uppkomst av muskelkontraktur vilket uppkommer då muskeln 

atrofierar och muskelfibrerna mister sin smidighet och förkortas (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). En studie genomförd av Schmidt, Lauren Knecht, Neil och Mac 

(2016) visar att patienter med mekanisk ventilation inte blir mobiliserade i den grad de 

borde. Förutom förlorad muskelmassa och muskelsvaghet leder immobilisering till 

ytterligare negativa konsekvenser som ökad risk för luftvägs- lung- och vaskulära 

komplikationer samt utveckling av trycksår. En ytterligare konsekvens av 

immobilisering är längre rehabililitering med påverkan på den vardagliga funktionen 

och förmåga att kunna återgå till arbete (a.a.). 

 

2.4 Effekten av tidig mobilisering vid intensivvård 

Tidig mobilisering hos intensivvårdspatienter är en uppmärksammad och viktig del av 

omvårdnaden för att skapa bättre hälsa hos patienten i efterförloppet (Doherty & Steen, 

2010). Tidig mobilisering har även visat sig positivt för intensivvårdspatienters 

livskvalité (Kayambu, Boots, Paratz, 2012; Parker et al., 2013). Parker et al. (2013) 

definierar tidig mobilisering som att själva mobiliseringen påbörjas direkt efter 

stabilisering av fysiologiska parametrar. Detta kan betyda att patienten fortfarande 

vårdas i respirator (a.a.). Hos en intensivvårdspatient kan mobilisering bestå av passiva 

rörelser och lägesändringar som utförs i sängen. För de patienter som aktivt kan delta 

vid mobiliseringen kan denna utföras i form av rörelseträning eller förflyttning till 

sittande, stående eller gående. Ovan beskrivna former av mobilisering leder samtliga till 

en minskad uppkomst av muskelsvaghet. Passiv rörelseträning och stretching motverkar 

uppkomst av muskelsvaghet och bidrar även till att bindväven inte mister sin elasticitet, 

ledkapslarna förblir följsamma och muskulaturen behåller sin längd (Larsson & 

Rubertsson, 2012). Tidigare litteratursammanställningar visar att tidig mobilisering 

leder till reducerade sjukhuskostnader genom förkortad sjukhusvistelse samt minskad 

risk att drabbas av hälsokomplikationer och intensivvårdsrelaterad svaghet (Schmidt, 

Knecht & MacIntyre, 2016; Parker et al., 2013). Tidig mobilisering kräver dock ökade 

personalresurser men trots detta har det visats vara kostnadseffektivt om mobiliseringen 

genomförs på ett korrekt sätt. Tidigare forskning visar att mobilisering av den 

mekaniskt ventilerade patienten är möjlig och säker och de positiva vinsterna är 

väsentliga (Schweickert & Kress, 2011).  

 

3 Teoretisk referensram 
Denna magisteruppsats bygger på ett vårdvetenskapligt synsätt där ett patientperspektiv 

tillsammans med utvalda begrepp utgör studiens teoretiska referensram. Det 

vårdvetenskapliga antagandet utgår från människan som helhet där patientperspektivet 

innebär att se vårdsituationen ur patientens synvinkel med ett empatiskt förhållningssätt 

(Dahlberg et al., 2003). Den teoretiska referensramen kommer spegla resultatet i 

resultatdiskussionen. 
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3.1 Personcentrerad vård 

Inom personcentrerad vård är den centrala delen en god och humanistisk omvårdnad 

samt en hälso- och sjukvård som utgår från livsvärldsperspektivet (Edvardsson, 2010). 

Vårdandet inriktar sig på att lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för 

hälsa och välbefinnande. En god vårdrelation skapas utifrån ett professionellt 

engagemang och en öppenhet där vårdaren ser till patientens behov (Dahlberg, 2003). 

Patientens unika upplevelse och tolkning av sin sjukdom ska respekteras och bekräftas 

för att utgöra en grund för vårdpersonalen att kunna främja hälsa för patienten. Patienten 

ska ges bästa möjliga förutsättningar att göra de val som önskas utan att dessa 

ifrågasätts. För en personcentrerad vård arbetar sjuksköterskan genom att sätta patienten 

i fokus framför sjukdomen där patienten ska ses som en värdefull och jämlik person. En 

förutsättning för detta är att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och en vilja att 

lyssna på patientens berättelse som sedan har en viktig del i planeringen och 

genomförandet av kommande vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Vårdrelationen kan hotas av till exempel tid. Upplevelsen av en tidspressad 

arbetssituation kan uppstå då man som sjuksköterska ofta har ett övergripande ansvar 

för fler än en patient. Många vårdåtgärder ska genomföras vilket kan hindra 

utvecklandet av en god vårdrelation (Dahlberg et al., 2003). Vårdandet av medvetslösa 

patienter, där det vårdande samtalet inte går att genomföra, måste kännetecknas av 

samma respekt, värdighet, integritet och omsorg i både tal och handling som om 

patienten vore helt medveten. Som medvetslös eller sederad är du som patient helt 

utlämnad till vårdpersonal runt omkring. Förmågan att vara delaktig i vården är mycket 

begränsad eller obefintlig beroende på vilken grad patienten är sövd (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I situationer där patienten är sederad utgör ofta anhöriga länken mellan 

patient och vårdpersonal (Dahlberg & Segesten, 2010). Anhöriga kan bidra med 

information om patientens tidigare status gällande mobilisering. Till exempel vilken 

sida patienten föredrar att ligga på eller eventuella skador som kan utgöra hinder för 

mobilisering. I de fall då patienten inte aktivt kan medverka utgörs den tidiga 

mobiliseringen av passiv rörelseträning där intensivvårdssjuksköterskan tillsammans 

med övriga professioner är ansvariga för att detta utförs (Kompetensbeskrivningen, 

2012). 

 

3.2 Lidande 

Begreppet patient betyder ursprungligen “den lidande” eller “den som tåligt fördrar och 

uthärdar lidande” (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg et al. (2003) beskriver tre 

olika typer av lidande. Vårdlidande är ett onödigt lidande som patienten erfar då 

vårdarna inte arbetar på ett hälsofrämjande sätt, eller då patienten blir förnekad som en 

lidande människa. Detta lidande uppstår ofta på grund av bristande kunskap och 

handling utan medvetenhet och reflektion. Vårdlidandet bör omedelbart elimineras men 

främst förebyggas. Sjukdomslidandet är förknippat med sjukdom och ohälsa och kan 

förklaras genom olika symtom som trötthet, illamående och smärta. Detta lidande kan 

också ha en djupare innebörd kopplat till existentiell oro då patienten är mer sårbar. 

Livslidande förekommer i alla människors liv i någon form och förknippas med 

livssituationen. Exempelvis kan hög nivå av stress orsaka ett livslidande. Ett sjukdoms- 

eller vårdlidande kan i sin tur också generera till ett livslidande. En patient med invasivt 

andningsstöd som vistas inom intensivvården kan uppleva lidande på grund av dess 

oförmåga att kommunicera och göra sin röst hörd. Ett lidande kan även uppstå på grund 

av immobilisering och patientens känsla att vara bunden till sin egen säng (a.a.).
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4 Problemformulering 
Mobilisering är en viktig omvårdnadsåtgärd som ofta glöms bort då en 

intensivvårdspatient är svårt sjuk och kräver högteknologisk utrustning och där vården 

är inriktad på livsuppehållande åtgärder. Immobilisering kan leda till komplikationer 

främst ur ett patientperspektiv men även rent kostnadseffektivt då forskning visar att 

immobilisering leder till längre intensivvårds- och sjukhusvistelse. Vården av 

intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd går allt mer ifrån en välsederad 

patient till en patient som är så pass vaken att möjligheten till mobilisering finns. Trots 

detta förekommer ytterligare faktorer som försvårar mobiliseringen av en 

intensivvårdspatient med invasivt andningsstöd. Målet med denna litteraturöversikt är 

att undersöka vad som utgör hinder och möjligheter för tidig mobilisering hos patienter 

med invasivt andningsstöd. 

 

5 Syfte  
Att belysa faktorer som utgör hinder och möjligheter för tidig mobilisering hos 

intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd. 

 

6 Metod 

6.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

För att besvara studien syfte har en systematisk litteraturstudie genomförts med 

inriktning på kvantitativa studier. Litteraturstudier lämpar sig då forskaren vill få en bild 

av hur kunskapsläget ser ut inom ett visst område genom att sammanställa resultatet 

från flera olika vetenskapliga studier. Det övergripande syftet med en litteraturstudie är 

att systematiskt samla in, kvalitetsgranska och sammanställa vetenskapliga artiklar och 

rapporter inom ett specifikt område, där motstridiga budskap hanteras och olika teorier 

relateras till varandra (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

 

6.2 Datainsamling och urval 

Artikelsökningen inleddes med att hjälp togs av en bibliotekarie tillhörande 

Linnéuniversitet i Växjö för att finna så bra forskning som möjligt relaterat till studiens 

syfte. Utifrån syftet skapades olika block med hjälp av PICO, vilket står för Population, 

Intervention, Comparison och Outcome. PICO utgör en hjälp att hitta relevanta sökord 

genom att syftet bryts ner i delar och de aktuella frågorna besvaras vilka sedan utgör en 

grund i litteratursökningen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Författarna valde att 

utesluta sökord under Comparison då Bettany-Saltikov och McSherry (2016) menar att 

detta block inte alltid är aktuellt och kan uteslutas då icke jämförande studie görs. Hur 

frågorna enligt PICO har besvarats i denna magisteruppsats redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. PICO 

 

P Vilken grupp som ska studeras Patienter med invasivt andningsstöd 

I Vad som ska studeras samt i vilken kontext Intensivvård 

C Vad som ska studeras i relation till patientgrupp 

eller kontext 

 

O Vad som ska uppnås med studien och vilka 

tänkbara konsekvenser det studerade kan leda till 

Tidig mobilisering 
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För att hitta sökord som genererade litteratur som bäst speglade syftet genomfördes 

sökningarna med ämnesord i kombination med fritextord. Ämnesord beskriver 

artiklarnas innehåll där varje enskild databas har sina egna utformade ämnesord. Genom 

att komplettera med fritextord ökar möjligheten att inkludera den senaste forskningen 

som inte hunnit förses med ämnesord (SBU, 2017). 

 

För att bredda sökningen användes trunkering på vissa av de utvalda fritextorden. 

Trunkering innebär att en * adderas i början eller slutet av det aktuella sökordet för att 

på så vis öka känsligheten vid sökningen. För att databasen inte ska dela på ett aktuellt 

sökord användes citationstecken kring vissa sökord. De ämnesord som användes vid 

sökningarna var respiration artificial, ventilators patients, intensive care unit, critical 

care nursing och early ambulation. Fritextord som användes var “invasive ventilation”, 

“mechanically ventialted”, “invasiv* ventilated”, “intensive care”, “ICU”, “critical 

care”, “early mobilisation”, “early mobilization”, “mobilization” och “mobilisation”. 

 

Ämnesord och fritextord inom varje block kombinerades med den boelska termen OR 

för att göra sökningen så bred som möjligt. Därefter kombinerades de olika blocken 

med den boelska termen AND vilket resulterade i att samtliga block inkluderades i de 

artiklar som valdes ut. Databaserna som användes var CINAHL och Pubmed då dessa 

enligt Friberg (2017) tillhandahåller forskning inom omvårdnadsvetenskap. Hur de 

olika sökningarna genomfördes samt med vilka sökord visas i tabell 2 och 3.  

 
Tabell 2. Artikelsökning i Cinahl, 26 mars 2018 

 
 P I O 

 #1 #2 #3 

Ämnesord (MH "Ventilator 

Patients") OR (MH 

"Respiration, 

Artificial") 

 (MH "Intensive 

Care Units") OR 

(MH "Critical 

Care Nursing") 

 

 

 (MH "Early 

Ambulation")  

 

  OR OR OR 

Fritextord  ("invasive 

ventilation" OR 

"mechanically 

ventilated" OR 

"invasiv* 

ventilated) 

 ("intensive care" 

OR "ICU" OR 

"critical care") 

 ("early 

mobilisation*" OR 

"early 

mobilization*" OR 

"mobilisation*" OR 

*mobilization*" OR 

"mobilize*" OR 

"mobilise*" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND AND 
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Tabell 3. Artikelsökning i Pubmed, 27 mars 2018 

 
 P I O 

 #1 #2 #3 

Ämnesord (artificial 

respiration[MeSH 

Terms]) OR 

ventilators[MeSH 

Terms] OR 

patients[MeSH 

Terms])  

(intensive care 

unit[MeSH 

Terms] OR 

critical 

care[MeSH 

Terms])  

(early 

ambulation[MeSH 

Terms] OR early 

mobilization[MeSH 

Terms] OR 

mobilization[MeSH 

Terms] 

 

  

  OR OR OR 

Fritextord (“invasive 

ventilation”) OR 

(“mechanically 

ventilated”) OR 

(“invasiv* 

ventlilated”) 

(“intensive care”) 

OR (“ICU”) OR 

(“critical care”) 

(“early ambulation”) 

OR (“early 

mobilisation”) OR 

(early mobilization”) 

OR (mobilization) OR 

(mobilisation) 

 

Inklusionskriterier var att samtliga studier skulle vara skrivna på engelska samt vara 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift, det vill säga peer-reviewed. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren samt vara 

godkända av en etisk kommitté alternativt föra ett etiskt resonemang. Avsikten var att 

endast studera vuxna individer, trots detta gjordes ingen avgränsning i sökningen utan 

samtliga artiklar studerade en vuxen population, det vill säga personer över 18 år. En 

artikel definierade dock vuxna som personer över 16 år, vilken också inkluderades i 

föreliggande litteraturöversikt.  

 

Slutligen genomfördes en kompletterande manuell sökning för att säkerhetsställa att 

relevant litteratur inte missats (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). Detta gjordes först 

genom en fritextsökning i OneSearch där sökningar genomfördes med författarnas egna 

ord utifrån studiens syfte. Även referenslistor i utvalda artiklar granskades där mycket 

av redan påträffat material kunde återfinnas. Den manuella sökningen resulterade inte i 

några ytterligare artiklar. 

 

Artikelsökningen resulterade i 85 artiklar i Cinahl och 20 artiklar i Pubmed. I det första 

urvalet lästes samtliga artiklars titlar igenom, alltså 105 stycken. Utifrån titlarnas 

relevans för syftet i föreliggande studie återstod sedan 49 artiklar. Dessa artiklars 

abstrakt lästes igenom vilket gav författarna en bra sammanfattning av artiklarnas 

innehåll. Efter denna genomläsning valdes 33 artiklar ut som ansågs vara relevanta för 

magisteruppsatsens syfte. Dessa artiklar lästes i sin helhet. De artiklar som inte gick att 

få upp i fulltext beställdes genom Hälsobiblioteket på Centrallasarettet i Växjö. Av de 

33 artiklarna exkluderades 13 stycken då de inte följde forskningsprocessen eller 

svarade på studiens syfte. Detta resulterade i 20 artiklar som samtliga lästes igenom en 

ytterligare gång av båda författarna för att få en lika uppfattning av innehållet samt om 

artiklarna var relevanta för studiens syfte, och som därefter valdes att kvalitetsgranskas. 

 
6.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning syftar till att bedöma bias där granskningsmallar används som stöd 

för bedömningen (SBU, 2018). Lämpliga granskningsmallar för kvantitativa studier 

valdes ut enligt SBU (2014) för att skatta artiklarnas kvalitet. Artiklarna bedömdes efter 

AND AND 
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två olika granskningsmallar beroende på om det var randomiserade studier eller 

observationsstudier, mallarna återfinns i bilaga 1 och bilaga 2. Utefter frågor som 

besvarades med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt kunde bedömning göras om artikeln 

hade låg, medelhög eller hög risk för bias, det vill säga systematiska fel. Hade artikeln 

exempelvis låg risk för bias kunde detta översättas med att den hade hög kvalitet (a.a.). 

Artiklar med medelhög och hög kvalitet inkluderades och en artikel med låg kvalitet 

exkluderades. Ytterligare fyra artiklar exkluderades, två stycken som var publicerade 

tidigare än år 2008 och två som efter noggrannare granskning inte ansågs svara på 

studiens syfte. Slutligen inkluderades 16 artiklar vilka utgör resultatet i denna 

litteraturöversikt. Samtliga artiklar redovisas i en artikelöversikt i bilaga 3. Hur 

datainsamlingen lett fram till de inkluderade artiklarna redovisas i tabell 4 och 5. 

 
Tabell 4. Datainsamling från Cinahl 

 
Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

#1 7242          

#2 40843          

#3 1156          

#1 AND 

#2 AND 

#3 

85 85 37 24  12  9 

 
Tabell 5. Datainsamling från Pubmed 

 
Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

#1 3187          

#2 42585          

#3 3953          

#1 AND 

#2 AND 

#3 

20 20 12 9 8 7 

 

6.4 Dataanalys 

Analysprocessen kan beskrivas genom att en helhet bryts ner till delar som sedan skapar 

en helt ny helhet. De utvalda artiklarna utgör helheten där resultatet sönderdelas för att 

finna likheter och skillnader som belyser syftet med studien. Samtliga artiklar 

analyserades enligt Bettany-Saltikov och McSherry´s (2016) dataextraktionsformulär. 

 

Dataanalysen började med att båda författarna läste igenom samtliga utvalda artiklars 

resultatdelar för att sedan föra en diskussion om resultatet speglade magisteruppsatsens 

syfte. Utifrån studiens syfte markerades textstycken som överfördes till post-it-lappar, 

där hinder markerades ut på rosa post-it-lappar och möjligheter på gula. Varje artikel 

hade sedan tidigare numrerats från 1 till 16 och under detta steg erhöll samtliga post-it-

lappar motsvarande siffra för att hålla reda på artiklarna under analysprocessen. Nästa 

steg var att placera ut samtliga post-it-lappar på ett bord för att få en övergripande 

helhet, vilka sedan sorterades och skapade kategorier. Kategorierna sammanställdes till 

olika teman som utgör rubriker i litteraturstudiens resultatdel. Analysförfarandet 

redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6. Analysprocessen 

 

Markerat textstycke Kategori Tema 

Sedering utgjorde ett hinder för 

mobilisering utanför sängen 

Sedering Läkemedel och behandling 

Förekomst av mekanisk ventilation i form 

av endotrakealtub och trakeostomi var ett 

hinder för mobilisering utanför sängen 

Endotrakeltub och trakeostomi Läkemedel och behandling 

Sjuksköterskors attityder och övertygelser 

var hinder till mobilisering 

Attityder Kultur och resurser 

Tidig mobilisering var associerad med god 

personaltäthet och närvaro av fysioterapeut 

God personaltäthet Kultur och resurser 

Mobiliseringsprotokoll leder till tidigare 

mobilisering än om det inte finns 

mobiliseringsprotokoll 

Mobiliseringsprotokoll Protokoll och utrustning  

Specialstol, glidbräda, gåbord, lift, 

justerbart bord och portabla ventilatorer 

möjliggjorde mobilisering 

Hjälpmedel Protokoll och utrustning 

 

Under hela analysprocessen hölls en ständig och noggrann diskussion mellan författarna 

för att motverka misstolkningar. Samtliga artiklar lästes igenom flertalet gånger för att 

inte missa väsentlig information. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
6.5.1 Författarnas förförståelse 

Förutom att inkluderade artiklar är kvalitetsgranskade enligt SBU (2014) har även fokus 

legat på att forskarna till respektive studie resonerat kring etiska aspekter. För att inte 

förvränga artiklarnas innehåll med en viss förförståelse har författarna i möjligaste mån 

haft ett neutralt förhållningssätt. Ambitionen har  hela tiden varit att lägga tidigare 

erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar åt sidan med hjälp av att författarna 

ständigt fört en dialog (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

7 Resultat 
Efter att samtliga artiklar analyserats kunde författarna urskilja tre olika teman som 

besvarar studiens syfte. Hinder och möjligheter för tidig mobilisering hos patienter med 

invasivt andningsstöd redovisas under följande teman: läkemedel och behandling, kultur 

och resurser samt protokoll och utrustning.  

 

7.1 Läkemedel och behandlingar 

Att patienten hade en trakeostomi eller en endotrakealtub utgjorde ett stort hinder för 

aktiv mobilisering där patienten självständigt kunde medverka (Buhr et al., 2015; Jolley 

et al., 2017). Patienter som hade en endotrakealtub eller trakeostomi mobiliserades 

därför i allt större utsträckning i sängen (Bakhru, Wiebe, McWilliams, Spuhler & 

Schweicker, 2016; Bakhru, Wiebe, McWilliams, Spuhler & Schweickert, 2015; Berney 

et al., 2013; Buhr et al., 2015; Pires-Neto, Pontes Lima, Marques Cardim, Park & 

Denehy, 2015). Det var dock fullt möjligt för dessa patienter att sitta på sängkanten, i 

stol eller vara uppe och gå. Patienter som hade en trakeostomi kunde mobiliseras i 

betydligt större utsträckning jämfört med patienter som hade en endotrakealtub (Berney 

et al., 2013; Nydahl et al., 2013; Pires-Neto et al., 2015).  

 



 

10 

För att patienterna skulle tolerera sitt invasiva andningsstöd krävdes i de flesta fall 

sedering och smärtlindring som i sig utgjorde ett hinder för mobilisering, i form av 

exempelvis ökad trötthet och desorientering hos patienten (Berney et al., 2013, Buhr et 

al., 2015, Nydahl et al., 2013, Jolley et al., 2017). Materialet visar att patienten inte 

behövde vara helt fri från sedering och smärtlindring för att mobilisering skulle vara 

möjlig utan istället ha en reducerad dos. För att det skulle vara möjligt att mobilisera en 

patient utanför sängen krävdes en sederingsgrad där patienten var följsam till respiratorn 

samt klarade av att hålla ögonkontakt vid tilltal i mer än 10 sekunder utan att visa 

tecken på oro (Buhr et al., 2015, Berney et al., 2013). Vid mobilisering till sittande på 

sängkant kunde en något djupare sedering accepteras, dock krävdes att patienten hade 

en kortvarig vakenhet med ögonkontakt vid tilltal (Buhr et al., 2015). Djup sedering var 

mer förekommande hos patienter med endotrakealtub jämfört med patienter som hade 

en trakeostomi. Detta var en av anledningarna till att patienter med trakeostomi kunde 

mobiliseras i större utsträckning jämfört med patienter som hade en endotrakealtub 

(Nydahl et al., 2013).  

 

Vasopressor var ytterligare ett läkemedel som var hinder för mobilisering (Berney et al., 

2013; Buhr et al., 2015; Jolley et al., 2017; Umei et al., 2016; Weeks, Campbell, 

Rajendram, Weiji & Voigt, 2017,). Patienter med pågående behandling av vasopressor 

var i de flesta fall inte tillräckligt stabila för att delta vid mobiliseringen. Det fanns dock 

en liten andel patienter som aktivt kunde mobiliseras med pågående behandling av 

vasopressor (Umei et al., 2016).  

 

Pågående dialysbehandling samt infart i ljumske eller på halsen utgjorde även hinder för 

att patienter med invasivt andningsstöd skulle kunna mobiliseras (Berney et al., 2013; 

Jolley et al., 2017). Öppen buk, högt intrakraniellt tryck och instabila frakturer var 

ytterligare exempel (Nydahl et al., 2013). Syrgasbehandling via respiratorn som 

genererade mer än 60 procent syrgas utgjorde även ett hinder då patienten i dessa fall 

var så pass instabil i sin grundsjukdom att mobilisering inte var möjlig (Jolley et al., 

2017; Umei et al., 2016). Förutom läkemedel och pågående behandling var det 

patientens medicinska status och välmående som avgjorde om mobilisering var möjlig 

eller inte (Bahadur, Jones & Ntoumenopoulos, 2008). 

 

7.2 Kultur och resurser 

Kulturen på intensivvårdsavdelningen hade betydelse för i vilken utsträckning patienten 

mobiliserades och av vilken yrkeskategori (Bahadur, Jones & Ntoumenopoulos, 2008; 

Bakhru et al., 2016; Bakhru et al., 2015, Johnson, Petti, Olson & Custer, 2017; Nydahl 

et al., 2013). Sjuksköterskans erfarenhet, attityd och utbildningsnivå var betydande 

faktorer för mobiliseringen av patienten (Bakhru et al., 2016; Johnson et al., 2017). En 

erfaren sjuksköterska kunde lättare avgöra när mobilisering av en patient med invasivt 

andningsstöd ansågs vara lämplig och när fysioterapeut behövde tillkallas (Bakhru et 

al., 2016). Utbildning innefattade hur patienten skulle bli mobiliserad på ett säkert sätt 

och hade en positiv inverkan på sjuksköterskors attityder till mobilisering (Bakhru et al., 

2016; Johnson et al., 2017). 

 

Tidig mobilisering associerades med en god personaltäthet och ett gott teamarbete 

(Bakhru et al., 2016; Bakhru et al., 2015; Berney et al., 2013). Hög läkarbemanning och 

möjlighet till rond med läkare från olika specialiteter visade sig ha en positiv inverkan 

till tidig mobilisering (Bakhru et al., 2016; Buhr et al., 2015). Orsaker till att tidig 

mobilisering inte utfördes var brist på resurser av adekvat vårdpersonal och 

fysipterapeuter (Bakhru et al., 2015). Intensivvårdsavdelningar med större andel 
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fysioterapeuter visade sig mobilisera patienter med invasivt andningsstöd i större 

utsträckning (Ronnebaum, Weir & Hilsabeck, 2014). Dock erhöll patienter med invasivt 

andningsstöd mindre hjälp av fysioterapeuter och arbetsterapeuter jämfört med patienter 

utan mekanisk ventilation (Buhr et al., 2015; Jolley et al., 2017).  

 

Tidsaspekten var avgörande om mobilisering kunde utföras eller inte. Andra och mer 

prioriterade omvårdnadsåtgärder utgjorde ett hinder till tidig mobilisering (Bakhru et 

al., 2016; Bakhru et al., 2015). Varje mobiliseringstillfälle av en patient med invasivt 

andningsstöd tog mellan 30 minuter till två timmar, vilket krävde resurser samt 

tillräckligt med tid avsatt för att kunna utföra själva mobiliseringen (Umei et al., 2016). 

 

Materialet visar att patienter med invasivt andningsstöd som tillhörde ett icke 

universitetssjukhus blev mobiliserade i större utsträckning jämfört med patienter på ett 

universitetssjukhus. Däremot visade sig komplikationerna av mobiliseringen vara större 

på icke universitetssjukhus jämfört med universitetssjukhus, anledningen till detta var 

oklart. Komplikationer som kunde uppstå vid mobiliseringtillfällen var till exempel 

blodtrycksfall, desaturation och självextubation (Bakhru et al., 2016; Nydahl et al., 

2013). Sjukhusstorlek, typ av intensivvårdsavdelning och i vilket land patienten 

vårdades hade betydelse för i vilken utsträckning patienter med invasivt andningsstöd 

mobiliserades. Dock framgick inte mer ingående hur detta kunde vara ett hinder eller en 

möjlighet för tidig mobilisering (Bakhru et al., 2016). 

 

7.3 Protokoll och utrustning 

Brist på utrustning och relevanta mobiliseringshjälpmedel bidrog till att mindre andel 

patienter med invasivt andningsstöd kunde mobiliseras (Bakhru et al., 2016, Bakhru et 

al., 2015). Hjälpmedel som utgjorde en möjlighet för mobilisering hos 

intensivvårdspatienter var specialstol, glidbräda, gåbord, lift, justerbart bord och 

portabla ventilatorer (Nydahl et al., 2013). Intensivvårdssängen gjorde det möjligt att 

ändra läge och positioner hos en sängliggande patient (Bakhru et al., 2016). Att med 

hjälp av sängens funktion sätta patienten i stolsläge, utföra kontrakturprofylax samt 

lägesändring av huvudändan är exempel på mobiliseringsövningar som kunde utföras i 

sängen där patienten inte aktivt behövde medverka (Bakhru et al., 2016, Bakhru et al., 

2015; Pires-Neto et al., 2015). Beroende på sederingsgrad, det vill säga hur pass vaken 

patienten var och dess förmåga att följa uppmaningar, fanns hjälpmedel där patienten 

hade möjlighet att självständigt utföra mobiliseringsövningar. En så kallad sängcykel 

var ett exempel där patienten låg i sängen och trampade på pedaler. Denna typ av 

mobiliseringsövning utgjorde ett bra alternativ då patientens tillstånd inte tillät 

förflyttning i eller utanför sängen (Bakhru et al., 2016; Bakhru et al., 2015).   

 

Tidig mobilisering av patienter med invasivt andningsstöd var mer förekommande om 

intensivvårdsavdelningen arbetade utefter ett mobiliseringsprotokoll, som innebar att 

mobliseringen genomfördes efter förutbestämda kriterier. Sjukvårdspersonalen var då 

själva benägna att utföra mobiliseringen utan närvaro eller efter ordination av 

fysioterapeut (Bakhru et al., 2016; Bakhru et al., 2015; Ronnebaum, Weir & Hilsabeck, 

2014). Materialet visade att olika typer av protokoll ökade möjligheten att mobilisera 

patienten med invasivt andningsstöd utanför sängen (Balas et al., 2014). 

Mobiliseringprotokoll bidrog till problemlösning mellan olika yrkeskategorier där 

sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans prioriterade och 

kommunicerade för att på bästa sätt mobilisera patienten. En gemensam beslutsprocess i 

kombination med tydliga mål för patienten utgjorde en möjlighet till mobilisering 

(Clark, Lowman, Rusell, Matthews & Reiff, 2013).
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Säkerhetsprotokoll bidrog till en ökad möjlighet att mobilisera en patient med invasivt 

andningsstöd till sittande på sängkant eller till att vara uppe och gå (Berney et al., 

2013). Användning av säkerhetsprotokoll med kriterier för säker mobilisering medförde 

att potentiella risker kunde undvikas, dock var detta ingen garanti för att komplikationer 

uppstod. Blodtrycksfall, bronkospasm, arytmier, desaturation och förskjutning av 

endotrakealtub var komplikationer som utgjorde hinder för mobilisering då de bidrog 

till att mobiliseringen behövde avbrytas. Komplikationerna utgjorde även hinder för 

kommande mobiliseringstillfällen (Berney et al., 2013; Jolley et al., 2017; Schaller et 

al., 2016).  

 

Faktorer som bedömdes vid mobilisering utefter säkerhetsprotokoll som också kunde 

utgöra hinder för mobilisering var bland annat patientens vikt och ålder, hur pass 

instabil patienten var och eventuell förekomst av koma samt tidsramen för 

mobiliseringstillfället (Bakhru et al., 2016; Bakhru et al., 2015; Jolley et al 2017; Pires-

Neto et al., 2015; Schaller et al., 2016; Umei et al., 2016). Med säkerhetsprotokoll fick 

personalen en hjälp att utvärdera sin kunskap samt utse relevant utrustning för att 

mobiliseringen skulle ske på ett säkert sätt (Bakhru et al., 2016; Bakhru et al., 2015).  

 

Materialet visar att möjligheten för mobilisering ökade vid användning av protokoll där 

vakenhet, patientens förmåga till spontanandning samt risk för delirium bedömdes 

(Balas et al., 2014). Dagliga väckningar gav större möjlighet till mobilisering då 

säkerheten ansågs vara större om patienten hade en ökad vakenshetgrad vilket i sin tur 

medförde mindre risk för utveckling av delirium (Balas et al., 2014; Schweickert et al., 

2009). Delirium var mer förekommande hos patienter med mekanisk ventilation och 

utgjorde ett hinder till att patienten skulle kunna mobiliseras, framförallt utanför sängen 

(Buhr et al., 2015; Jolley et al., 2017; Schaller et al., 2016; Schweickert et al., 2009). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa faktorer som utgör hinder och möjligheter för tidig 

mobilisering hos intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd vilket undersöktes 

med hjälp av enbart kvantitativa artiklar. Detta på grund av att främst kvantitativa 

artiklar påträffades vid en första artikelsökning samt att författarna ansåg att denna 

ansats bäst lämpades till studiens syfte. En svaghet med studien kan vara att kvantitativa 

artiklar inte har kombinerats med kvalitativa då detta kan öka kunskapen inom området 

som undersöks och där de olika forskningsmetoderna kan komplettera varandra (Polit 

och Beck, 2011). Författarna till föreliggande studie ansåg det dock som en styrka att 

enbart studera kvantitativa studier istället för att exempelvis endast inkludera en eller 

två kvalitativa artiklar. Kristensson (2014) menar att en studies trovärdighet ökar om 

vedertagen litteratur används. 

 

Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat är hämtade utefter en systematisk 

artikelsökning. Detta är en styrka då en systematisk artikelsökning innebär minskad risk 

för bias. Det kan också vara en svaghet då eventuellt relevant material kan ha missats, 

därför gjordes även en manuell sökning som enligt Forsberg och Wengström (2016) kan 

utföras på olika vis. En kompletterande litteratursökning genomfördes med hjälp av 

fritextord i OneSearch varav inga ytterligare artiklar kunde finnas som svarade helt på 

studiens syfte. Även granskning av referenslistor i artiklar som hämtats utefter den 

systematiska litteratursökningen utfördes där mycket av redan funnet material kunde 

återfinnas, därav inkluderades inga ytterligare artiklar. 
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Den systematiska artikelsökningen genomfördes i Cinahl och Pubmed då de i första 

hand tillhandahåller forskning inom omvårdnadsvetenskap (Friberg, 2017). 

Artikelsökning i ytterligare databaser skulle eventuellt genererat fler artiklar. 

Exempelvis hade sökningar kunnat genomföras i Medline, Cochrane Library och 

PsysINFO som samtliga är databaser för hälso- och sjukvård (Polit & Beck, 2011). 

Detta gjordes inte då materialet ansågs vara tillräckligt efter artikelsökning i Cinahl och 

Pubmed. Dock är en styrka att sökningarna har genomförts med både ämnesord och 

fritextord i kombination med boelska termer och trunkering. Detta innebär en ökad 

möjlighet till att den senaste forskningen har inkluderats. För att ytterligare öka 

metoddelens trovärdighet användes PICO som hjälp att hitta relevanta sökord relaterat 

till studiens syfte. Däremot uteslöts sökord under C eftersom författarna inte 

genomförde någon jämförelse i föreliggande studie, det är alltså inte nödvändigt att 

samtliga delar inom PICO besvaras (Bettany Saltikov & McSherry, 2016; SBU, 2017). 

 

Inklusionskriterie sattes som genererade studier som publicerats de senaste tio åren då 

Polit och Beck (2011) anser att forskning om evidensbaserad vård inte bör vara äldre än 

10 år. Denna åldersbegränsning gällande artiklar påverkar studiens trovärdighet och 

giltighet då endast aktuell forskning har inkluderats (Kristensson, 2014). Då samtliga 

artiklar är skrivna på engelska finns risk att misstolkningar har gjorts. Forsberg och 

Wengström (2016) menar att feltolkningar kan uppstå när artiklarna inte är skrivna på 

författarnas modersmål. För att minska risk för feltolkning har uppslagsverk använts, 

dock kan inte översättningen till svenska garanteras vara felfri. Ytterligare 

inklusionskriterie vid artikelsökningen var att samtliga artiklar skulle vara godkända av 

en etisk kommitté alternativt innehålla ett etiskt resonemang. Författarna har under 

granskningen haft Helsingforsdeklarationen (2013) i åtanke som poängterar att studiens 

resultat aldrig får prioriteras före forskningsdeltagarnas rättigheter. Forskarens plikt är 

att skydda samtliga deltagares liv, hälsa, värdighet, integritet, självbestämmanderätt, 

privatliv och personuppgifter. Att en studie är godkänd av en forskningsetisk kommitté 

ökar trovärdigheten på så vis att studien är kontrollerad och korrekt genomförd (a.a.). 

Samtliga artiklar som är inkluderade i föreliggande studies resultatdel är godkända av 

etisk kommitté eller för ett etiskt resonemang, vilket visas i bilaga 3. 

 

En svaghet som kan ses vid datainsamlingen är att artiklar valts bort utefter dess titel. 

Detta kan ha resulterat i att relevant material har missats då titlar som inte innehöll ord 

relaterat till magisteruppsatsens syfte valdes bort. Samtliga artiklar som är inkluderade i 

uppsatsens resultatdel är kvalitetsgranskade enligt granskningsmallar från SBU (2014). 

Detta ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet då endast artiklar med medelhöga 

och höga kvalitetsvärden inkluderats, alltså artiklar med få eller inga systematiska fel. 

Att olika granskningsmallar använts utefter artikelns studiedesign är en styrka. Något 

som hade ökat trovärdigheten ytterligare hade varit att endast inkludera artiklar med 

högt kvalitetsvärde. Dock menar Kristensson (2014) att det nästan alltid uppstår någon 

form av bias i en studie där slumpmässiga fel inte behöver påverka studiens innehåll. 

Gällande bias behöver en övervägning göras gällande hur stora felen är, vad det beror 

på och hur det eventuellt inverkar på resultatet. En svaghet kan vara att författarna inte 

är vana vid att handskas med kvalitetsbedömningar och granskningsmallar, vilket kan 

ha resulterat i att författarna gjort felaktiga bedömningar. Under kvalitetsgranskningen 

hade författarna en ständig diskussion kring artiklarnas validitet och reliabilitet, det vill 

säga om studierna mätte det som avsågs mätas och om mätningarna var tillförlitliga 

(a.a.). 
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En styrka med föreliggande studie är att författarna under forskningsprocessens samtliga 

delar mestadels arbetat i par. Vissa delar under uppsatsarbetet har genomförts 

individuellt och sedan tillsammans där en ständig dialog har ägt rum. Att fler än en 

person analyserar materialet minskar risk för feltolkning samt ökar trovärdigheten i 

resultatet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Forsberg & Wengström, 2016). 

Analysmetoden genomfördes enligt Bettany-Saltikovs och McSherrys (2016) 

dataextraktionsformulär för kategorisering och tematisering utefter vilka skillnader och 

likheter som funnits i artiklarnas olika resultatdelar. Användning av denna vedertagna 

metod anses vara en styrka och stärker studiens validitet. Dock menar Bettany-Saltikov 

och McSherry (2016) att samma process bör genomföras av två oberoende parter för att 

öka trovärdigheten i dataanalysen. Detta har inte gjorts då lämpliga kandidater inte 

fanns tillgängliga inom den tidsram som fanns till förfogande. Under analysprocessen 

har författarna istället haft en återkommande dialog med en forskare i vårdvetenskap, 

fått återkoppling av studiekamrater samt haft en ständig dialog författarna emellan. 

 

Artiklar som inkluderats i studiens resultat är genomförda i olika länder där Tyskland, 

Brasilien, Japan, Australien och Nya Zeeland samt USA är representerade. Likheter som 

funnits gällande hinder och möjligheter till tidig mobilisering stärker studiens resultat 

som i viss mån är generaliserbart. En svaghet kan vara att nio av 16 inkluderade artiklar 

är utförda i USA. Då ingen studie är genomförd i Sverige kan resultatet inte helt 

jämföras med svensk intensivvård. För att ta reda på hinder och möjligheter till tidig 

mobilisering på en svensk intensivvårdsavdelning hade exempelvis en observation- eller 

intervjustudie kunnat genomföras. Hade studier gjorts på flera intensivvårdsavdelningar 

hade skillnader och likheter kunnat studeras som eventuellt hade kunnat ge 

generaliserbar information. 

 

Avslutningsvis anser författarna till föreliggande studie att validitet uppnås genom att 

uppsatsens syfte, det till säga att belysa faktorer som utgör hinder och möjligheter för 

tidig mobilisering hos intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd, verkligen har 

undersökts och att syftet är besvarat. Genom en väl redovisad och genomförd metod, 

inkluderad datasökning, urval och analys, anses uppsatsens resultat ha hög 

tillförlitlighet vilket stärker reliabiliteten. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Som beskrivits tidigare inriktas dagens intensivvård mot att patienter med invasivt 

andningsstöd ska vara så lätt sederade som möjligt då riskerna med djup sedering har 

visat sig större än fördelarna. Djup sedering associeras med en ökad risk att drabbas av 

delirium vilket utgör ett hinder för mobilisering samt en ökad risk för självextubation på 

grund av ökad oro och desorientering (Schweickert & Kress, 2011). Är en patient inte 

tillräckligt alert vid själva mobiliseringstillfället är sannolikheten stor att patienten inte 

följer uppmaningar och därmed försvårar mobiliseringen. Hodgson et al. (2014) menar 

att en patient måste vara stabil vad gäller vitalparametrar, kunna följa uppmaningar och 

ha stabila ventilatorinställningar innan tidig mobilisering kan utföras. En patient i 

respirator som är intuberad är oförmögen att kommunicera på ett verbalt sätt, vilket 

försvårar situationen för patienten som inte har möjlighet att kunna förmedla sig och 

uttrycka sina känslor. Utifrån ett patientperspektiv, är det korrekt att utsätta patienten för 

den påfrestning det kan innebära att mobiliseras, dels på grund av kritisk sjukdom men 

även då patienten saknar förmåga att uttrycka sig verbalt. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2016) poängterar och beskriver att sjuksköterskan ska arbeta efter en personcentrerad 

vård där patienten utgör en viktig del i planeringen och genomförandet av den vård som 

bedrivs. Vården inriktar sig till att minska och inte förstärka patientens eventuella
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upplevelse av lidande. Lidande kan uppstå på grund av oförmåga att kommunicera, 

förekomst av existentiell oro eller hög stressnivå i samband med väckning och 

mobilisering (Dahlberg et al., 2003). Att arbeta utefter en personcentrerad vård inom 

intensivvården är utmanande då patienterna är kritisk sjuka och samtidigt saknar 

förmågan att uttrycka sina känslor och önskemål. Utifrån forskning och beprövad 

erfarenhet framgår det klart och tydligt att tidig mobilisering är gynnsamt för patienten. 

Ska intensivvårdssjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal som vårdar patienten utgå 

från det som anses bäst utifrån forskning, det vill säga utföra tidig mobilisering då detta 

är möjligt? Eller ska personalen avvakta med mobilisering till dess att patienten är 

kapabel att uttrycka sin vilja? Att utsätta patienten för mobilisering kan utgöra ett 

vårdlidande, likaså kan ett vårdlidande uppstå om mobilisering uteblir. Vårdlidande 

skapas enligt Dahlberg et al. (2003) till följd av brister i den vård som ges eller det 

lidande som patienten upplever relaterat till vård och behandling. Enligt 

Kompetensbeskrivningen (2012) ska intensivvårdssjuksköterskan arbeta 

kostnadseffektivt och utnyttja patientens resurser optimalt.  

 

Dagliga väckningar av patienter med invasivt andningsstöd ökar möjligheten för 

mobilisering vilket även presenteras i resultatet. I artiklarna framkom inte under hur 

lång tid patienterna hölls vakna eller om väckningarna genomfördes enbart för 

mobilisering. Skulle det vara humant att väcka en patient för att endast utöva 

mobilisering och hur skulle detta i längden påverka patienten fysiskt och psykiskt? 

Främjas välbefinnande och hälsa eller orsakas mer lidande för patienten?  

 

I studiens resultat framkommer att möjligheten till tidig mobilisering även gynnas om 

patienten har en trakeostomi jämfört med en endotrakealtub. Från ett patientperspektiv 

är en trakeostomi lättare att tolerera och patienten kräver därför i de flesta fall mindre 

sedering och smärtlindring, där en större vakenhetsgrad bidrar till att patienten lättare 

kan mobiliseras. Fördelarna med tidig trakeotomi, förutom att patienten kan mobiliseras 

i större utsträckning, är stora både ur ett patientperspektiv men även ur ett 

vårdperspektiv. Vinsterna med tidig inläggning av trakeostomi har visat sig genom 

kortare tid i respirator för patienten och därmed kortare vårdtid med lägre 

sjukvårdskostnader som följd. Den största fördelen utifrån patienten är dock att de 

långsiktiga resultaten gynnas i form av förbättrad livskvalité med bland annat mindre 

förekomst av intensivvårdsassocierad svaghet och större chans att återgå till ett liv som 

innan insjuknandet (Clum & Rumbak, 2007). 

 

Trots de positiva aspekterna med tidig trakeotomi kan det dröja innan detta utförs. En 

anledning till detta kan vara att det oftast är fullt på operationsprogrammet och att en 

trakeotomi inte prioriteras då det inte är en livsavgörande operation. Sett ur ett 

kostnadsperspektiv men även ur ett patientperspektiv, skulle det eventuellt vara 

gynnsamt att stryka en icke akut elektiv operation från operationsprogrammet och 

istället genomföra en trakeotomi? På detta vis skapas vårdplatser på 

intensivvårdsavdelningen då vården av patienten med trakeostomi troligen blir kortare 

än om patienten fortsatt haft en endotrakealtub. Är det dock etiskt korrekt att stryka en 

patient från det elektiva operationsprogrammet för att prioritera en trakeostomi då det 

inte är en akut och livsavgörande operation? Inom svensk sjukvård finns riktlinjer för 

hur patienter ska prioriteras vad gäller vård och behandling. Dessa prioriteringar utgör 

en etisk svårighet då målet för hälso- och sjukvården är en god vård på lika villkor för 

alla (Sveriges riksdag, 1992). Dahlberg et al. (2003) förklarar att ett etiskt 

patientperspektiv grundar sig på patientens integritet och värdighet där patienten ska 

känna ett förtroende till den vård som ges. Enligt Sveriges riksdag (1992) är målet med 
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ett etiskt perspektiv att förebygga lidande framför att bota ett redan uppkommet lidande. 

En utebliven elektiv operation där en trakeotomi prioriteras kan stödjas av 

kostnadseffektivitetsprincipen, vilket innebär att det ska finnas ett acceptabelt samband 

mellan kostnad och effekt av en behandling (a.a). Trots fördelarna med en trakeostomi 

kan ett lidande uppstå hos patienten i form av komplikationer som stomainfektioner, 

pneumothorax och subkutant emfysem (Clum & Rumbak, 2007).  

 

I resultatet framkommer att tidsaspekten är en viktig del i mobiliseringen av en 

intensivvårdspatient där varje mobiliseringstillfälle är tids- och resurskrävande, och 

varierar mellan 30 minuter till 2 timmar. Berney,  Haines, Skinner och  Denehy (2012) 

beskriver i sin studie att det mest optimala för en intensivvårdspatient är att tillfällena 

för mobilisering är korta och intensiva där mobiliseringen utförs två gånger dagligen 

och inte varar mer än 15 minuter per gång. Ntoumenopoulos (2015) förklarar att 

mobilisering av en patient med invasivt andningsstöd utanför sängen kan kräva upp till 

fem personer. Just brist på personal visade sig i resultatet utgöra ett hinder för 

mobilisering. Att istället mobilisera patienten kortare stunder borde vara mer effektivt 

och lättare att genomföra då det inte krävs lika mycket personal under lång tid. Frågan 

väcks dock om 15 minuter är tillräckligt för att mobilisera en kritiskt sjuk patient med 

invasivt andningsstöd. 

 

Resultatet visar att kulturen på avdelningen utgör både ett hinder men även en möjlighet 

till tidig mobilisering av patienter med invasivt andningsstöd. Enligt Hassan, Rajamani 

och Fitzsimons (2017) krävs flera olika faktorer för att åstadkomma en kulturförändring 

på en avdelning. Utbildning, kompetens, påminnelser, positiv förstärkning och 

belöningar är betydelsefulla faktorer för kulturförändring. Godfrey (2013) poängterar att 

en ledare som sätter tydliga mål och ger återkoppling är nyckeln till en lyckad 

förbättringsprocess. Positivt är även en ledare som är delaktig i vården och som 

samtidigt driver förändring- och förbättringsarbeten. Vilken typ av yrkeskategori 

ledaren har är av mindre betydelse, det är dock viktigt att personen i fråga har ett 

intresse för aktuellt ämne, i detta fall mobilisering (a.a.). Ett gott samarbete mellan olika 

yrkeskategorier visade sig i resultatet även vara en framgångsfaktor och en möjlighet för 

tidig mobilisering.  

 

Likaså visar resultatet att olika typer av protokoll har positiv inverkan på mobilisering, 

till exempel mobiliserings- och sederingsprotokoll. Sosnowski, Lin, Mitchell och White 

(2014) beskriver att avdelningar där intensivvårdssjuksköterskan arbetade utefter ett 

urträningsprotokoll vad gäller sedering och respiratorinställningar kunde extubera sina 

patienter fortare än om läkaren ledde processen. Urträningsprotokollet medförde även 

att patienterna utsattes för spontanandningsprövning via respiratorn i större 

utsträckning. Schmidt, Knecht, Neil, MacIntyre (2016) beskriver betydelsen av att 

personalen tror på att tidig mobilisering är gynnsamt för patienten, om detta görs har det 

visat sig att personalen arbetar mer effektivt med olika program för att minska på 

sedering och ventilatorinställningar. Att på detta vis arbeta personcentrerat med intresse 

för patientens bästa kan bidra till ett minskat lidande men också en förbättrad 

livskvalitet för patienten (Dahlberg et al., 2003). 

 

9 Slutsats 
Att tidig mobilisering av intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd är gynnsamt 

och leder till positiva effekter för patienten är bevisat, dock finns flertalet hinder till att 

mobiliseringen genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Att som 

intensivvårdssjuksköterska ha kunskapen om mobiliseringens positiva utfall samt vad 
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som utgör hinder och möjligheter till mobilisering kan bidra till att patienterna blir 

mobiliserade i större utsträckning. Endotrakealtub eller trakeostomi i kombination med 

sedering utgör det största hindret för mobilisering. Kulturen på en 

intensivvårdsavdelning med god personaltäthet skapar en möjlighet där olika typer av 

protokoll, det vill säga mobilisering- och säkerhetsprotokoll, bidrar till att patienterna 

mobiliseras på ett säkert och korrekt sätt.  

 

På grund av patientens oförmåga att kunna uttrycka sig verbalt relaterat till det invasiva 

andningsstödet är det svårt att som intensivvårdssjuksköterska veta om mobilisering 

leder till ett minskat eller ökat lidande för patienten. Sjukvården ska utgå från ett 

personcentrerat förhållningssätt där patienten utgör en viktig del i utförandet samt 

utformningen av vården. Intensivvårdssjuksköterskan måste på grund av detta vara extra 

lyhörd och göra det som tros vara bäst för patienten som saknar förmåga att själv 

uttrycka sina känslor. 

 

Ett förslag till ytterligare forskning är att undersöka vad patienterna själva upplever som 

hinder och möjligheter till mobilisering samt deras känslor kring mobiliseringstillfället. 

Detta skulle kunna genomföras genom intervjuer där patientperspektivet kan bli 

tydligare då patienterna själva kan uttrycka sina känslor och upplevelser.
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II 

Databas Författare, år, 

land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet enligt 

SBU´s (2014) 

granskningsmall 

Cinahl Bahadur, K., 

Jones, G. & 

Ntoumenopoulos, 

G. (2008). USA. 

An observational study 

of sitting out of bed i n 

tracheostomised patients 

in the intensive care unit 

 

Att bestämma antalet 

tillfällen att sitta i sängen 

för patienter på 

intensivvårdsavdelningen 

som är trakeostomerade, 

och för att avgöra vem 

som tillhandahöll denna 

typ av rehabilitering. 

Syftet var också att 

underlätta 

kvalitetsförbättring i 

klinisk vård. 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Beskrivande 

observationsstudie 

 

Urval: n = 30 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med trakeostomi 

 

Exklusionskriterier: 

Inga beskrivna. 

Pågående behandling och 

patientens medicinska 

status avgjorde om 

mobilisering var möjlig 

eller inte. 

 

Stor andel patienter med 

trakeostomi kunde 

mobiliseras, 19 av 30 

patienter satt på 

sängkanten. 

 

Kulturen hade betydelse 

för i vilken grad patienten 

kunde mobiliseras, samt 

av vilken yrkeskategori. 

 

Hög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 

 

Cinahl Bakhru, R., 

Wiebe, D., 

McWilliams, 

D.,Spuhler, V. & 

Schweickert, W. 

(2015). USA. 

 

An Enviromental Scan 

for Early Mobilization 

Practices in U.S. ICUs 

 

Att undersöka hur olika 

intensivvårds- 

avdelningar arbetar med 

tidig mobilisering vad 

gäller mobiliserings- 

protokoll eller inte samt 

undersöka hinder till tidig 

mobilisering 

 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Telefonintervjuer 

med sjuksköterskor 

 

Urval: n = 500 

intensivvårdsavdelningar 

 

Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier anges i 

studien.  

 

Vid användning av 

mobiliseringsprotokoll 

mobiliserades mekanisk 

ventilerade patienter i 

större utsträckning. Vid 

förekomst av protokoll 

mobiliserades patienterna 

fortare då inte 

fysioterapeut behövde 

närvara. 

 

Hinder för mobilisering 

var vanligen förknippat 

med oro för säkerhet, 

genomförbarhet, 

ekonomisk support och 

Medelhög 

 

För ett etiskt 

resonemang 
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III 

personal. Speciella hinder 

kunde vara brist på 

utrustning, patientens 

vikt, andra prioriteringar, 

brist på fysioterapeut och 

hotad säkerhet för patient 

och personal. 

 

Pubmed Bakhru, R., 

McWilliams, D., 

Wiebe, D., 

Spuhler, V. & 

Schweickert, W. 

(2016). USA. 

 

Intensive Care Unit 

Structure and Implictions 

for Early Mobilization 

Practices 

 

Intensivvårds- 

avdelningar blev 

tillfrågade att utvärdera 

organisatoriska 

egenskaper som 

möjliggör till tidig 

mobilisering 

 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Telefonintervjuer 

med sjuksköterskor 

 

Urval: n = 627 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med mekanisk 

ventilation, över 18 år 

 

Exklusionskriterier: 

Inga beskrivna 

 

Tidig mobilisering 

associerades med god 

personaltäthet, närvaro av 

fysioterapeut, rond med 

flera olika läkare samt 

dagliga mål för patienten. 

 

Antal patienter per 

sjuksköterska, brist på 

adekvat utrustning och 

kulturen på avdelningen 

var hinder för 

mobilisering. 

 

Mobiliseringsprotokoll 

bidrog till tidig 

mobilisering då 

vårdpersonal inte 

behövde invänta 

fysioterapeut. 

 

Medelhög 

 

För ett etiskt 

resonemang 

Cinahl Balas, M., 

Vasilevskis, E., 

Olsen, K., 

Schmid, K., 

Shostrom, V., 

Cohen, M., Peitz, 

G., Gannon, D., 

Effectiveness and Safety 

of the Awakening and 

Breathing Coordination, 

Delirium 

Monitoring/Management, 

and Early Exercise/ 

Mobility Bundle 

Att utvärdera effekten 

och säkerheten av 

väckning och tidig 

mobilisering hos den 

mekaniskt ventilerade 

patienten samt se 

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Prospektiv kohort, 

18 månaders för- och 

efterstudie, 

observationsstudie av 

Patienter som utsattes för 

väckning hade mindre 

grad av delirium samt 

kunde mobiliseras i större 

utsträckning. De hade 

mindre dagar i respirator 

samt minskad 

Medelhög 

 

För ett etiskt 

resonemang 
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IV 

Sisson, J., 

Sullivan, J., 

Stothert, J., 

Lazure, J., Nuss, 

S., Jawa, R., 

Freihaut, F., Ely, 

W. & Burke, W. 

(2014). USA. 

sambandet och förekomst 

av delirium 

sjuksköterskor gällande 

sederingsavbrott 
 
Urval: n = 296 
 
Inklusionskriterier:  

Patienter över 18 år med 

mekaniskt ventilationsstöd 

Exklusionskriterier: 

Patienter som inte kunde ge 

samtycke inom 48 timmar 

sjukhusdödlighet, dock 

kunde ingen signifikant 

skillnad påvisas mellan 

de olika grupperna vad 

gäller vårdtid. 

 

Olika typer av protokoll 

ökade möjligheterna att 

mobilisera patienter med 

mekaniskt 

ventilationsstöd utanför 

sängen. 

 

 

Pubmed Berney, S., 

Harrold, M., 

Webb, S., 

Seppelt I., 

Patman, S., 

Thomas, P. & 

Denehy, L. 

(2013). 

Australien & Nya 

Zeeland 

Intensive care unit 

mobility practices in 

Australia and New 

Zealand: a point 

prevalence study 

Att beskriva 

mobiliseringsfrekvens 

hos kritiskt sjuka 

patienter samt undersöka 

nuvarande 

mobiliseringsgrad 

på  intensivvårdsenheter i 

Australien och Nya 

Zeeland 

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Prospektiv studie, 
Endags-observationsstudie 

 
Urval: n = 498 
 
Inklusionskriterier: 

Patienter över 16 år med 

mekaniskt ventilationsstöd 

i mer än 48 timmar. 
 

Exklusionskriterier: 

Inga beskrivna 

Vanligare med 

mobiliseringen utanför 

sängen hos patienter som 

var trakeostomerade än 

hos patienter som hade en 

endotrakealtub. Hos 

patienter med en 

endotrakealtub utfördes 

mestadels av 

mobiliseringen i sängen. 
 
Blodtrycksfall, arytmier 

och bronkospasm var 

faktorer som bidrog till 

att mobiliseringen 

behövde avbrytas. 
 
Fysioterapeut 

medverkade i 90 % av 

mobiliseringstillfällena. 

 

 

Medelhög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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Cinahl Clark, D-E., 

Lowman, J-D., 

Rusell, L., 

Matthews, H-M. 

& Reiff, D-A. 

(2013). USA. 

 

Effectiveness of an Early 

Mobilization protocol in 

a Trauma and Burns 

Intensive Care Unit: A 

Retrospective Cohort 

Study. 

Att bedöma effekterna av 

tidig mobilisering enligt 

ett protokoll med 

avseende på 

komplikationer, antal 

dagar i respirator samt 

sjukvårdstid. 

Metod: Kvantitativ  

 

Design: 

Retrospektiv/prospektiv 

kohort, observationsstudie 

 

Urval:  

Kontrollgrupp: n = 1044 

Interventionsgrupp: n = 

1132 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med mekaniskt 

ventilationsstöd, över 18 år 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter med hjärnödem 

eller brännskador 

Mobiliseringsprotokoll 

utgjorde en möjlighet för 

mobilisering då flera 

olika yrkeskategorier 

tillsammans satte upp mål 

och bidrog i 

beslutsprocessen kring 

patienten.  
 
Användning av 

mobiliseringsprotokoll 

bidrog till att patienterna 

blev mobiliserade i större 

utsträckning.  

Hög          

 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Pubmed Johnson, K., 

Petti, J., Olson, 

A. & Custer, T. 

(2017). USA. 

Identifying barriers to 

early mobilisation among 

mechanically ventilated 

patientes in a trauma 

intensive care unit 

Att undersöka hur 

sjuksköterskans attityder 

och övertygelser är hinder 

för tidig mobilisering och 

utvärdera huruvida 

utbildning kan förbättra 

till tidig mobilisering 

 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Prospektiv studie, 

pre- och posttest med 

undersökning av 

sjuksköterskors attityder 

och tankar kring hinder för 

mobilisering  

 

Urval: n = 33 

 

Inklusionskriterier: 

Del- och heltidsanställda 

sjuksköterskor som 

arbetade 12 timmarsskift 

 

Exklusionskriterier: 

Inga beskrivna 

Utbildning för personalen 

visade sig ha positiv 

inverkan på attityder. 

Dock framkommer inte 

om attitydförändringar 

leder till att patienterna 

mobiliserades i ett 

tidigare skede.  

Medelhög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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VI 

Cinahl Jolley, S-E., 

Moss, M., 

Needham, D-M., 

Caldwell, E., 

Morris, P-E., 

Miller, R., 

Ringwood, N., 

Anders, M., Koo, 

K., Gundel, S,, 

Parry, S. & 

Hough, C. 

(2017). USA. 

Point Prevalence Study 

of Mobilization Practices 

for Acute Respiratory 

Failure Patients in the 

United States 

 

 

Att undersöka 

förekomsten och 

karaktären av rörlighet 

hos patienter med 

mekanisk ventilation på 

intensivvårds- 
avdelning 
 

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Tvärsnittsstudie, 

observationsstudie 

 
Urval: n = 559  
 
Inklusionskriterier:  
Patienter över 18 år med 

akut andningssvikt som 

krävde respiratorvård i mer 

än 48 timmar 

 

Exklusionskriterier: 

Inga beskrivna 

 

Patienter med mekanisk 

ventilation fick mindre 

hjälp av fysio- och 

arbetsterapeut. 
Mobilisering ägde oftast 

rum i sängen i form av 

passiv rörelseträning. 

Mekanisk ventilation via 

tub (56%) eller track 

(10%)  utgav ett hinder 

för mobilisering utanför 

sängen. 

 

Förekomst av delirium 

och koma, som också 

utgav hinder, var större 

hos patienter som var 

intuberade eller 

trakeostomerade. 

Vasopressor, sedering, 

syrgas och pågående 

dialys var ytterligare 

hinder. Blodtrycksfall var 

den vanligaste 

komplikationen vid 

mobilisering. 

 

Medelhög 

 

För ett etiskt 

resonemang 

Pubmed Nydahl, P., Ruhl 

Parker, A., 

Bartoszek, G., 

Dubb, R., 

Filipovic, S., 

Flohr, H-J., 

Kaltwasser, A., 

Mende, H., 

Rothaug, O., 

Early Mobilization of 

Mechanically Ventilated 

Patients: A 1-Day Point-

Prevalence Study in 

Germany 

Att undersöka hinder och 

fördelar med tidig 

mobilisering hos 

mekaniskt ventilerade 

patienter 

Metod: Kvantitativ  

 

Design: Kohort studie,  

24 timmars 

observationsstudie, 

inledande 

journalgranskning 

 

 

Hinder för avancerad 

mobilisering var 

kardiovaskulär 

instabilitet, djup sedering, 

kontraindikationer som 

öppen buk, frakturer eller 

högt intrakraniellt tryck.  

 

Hög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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VII 

Schuchhardt, D., 

Schwabbauer, N., 

M. & Needham, 

D. (2013). 

Tyskland. 

Urval:  

n = 783 patienter på 116 

intensivvårdsavdelningar  

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med mekanisk 

ventilationsstöd, över 18 år 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter inskrivna på 

rehabiliteringscenter 

Komplikationer som 

rapporterades vid 

mobilisering var lågt 

blodtryck, desaturation 

och arytmier.  

 

Av de 783 patienter som 

deltog i studien var det 24 

% som mobiliserades 

utanför sängen. 55 % 

mobiliserades inte mer än 

att vändas i sängen. 4 % 

stod eller var uppe och 

gick.  

 

Av de som deltog i 

studien hade 52 % 

endotrakealtub och 8 % 

av dessa mobiliserades 

utanför sängen. 40 % 

hade track och 39 % av 

dessa mobiliserades 

utanför sängen. 

Endast en patient som 

hade endotrakealtub stod 

eller gick.  

 

Univeristetssjukhusen var 

sämre på att mobilisera 

patienterna men de 

rapporterade färre 

komplikationer.  

 

Pudmed Pires-Neto, R-C., 

Pontes Lima, N., 

Marques Cardim, 

Early mobilization 

practice in a single 

Att undersöka förekomst 

av tidig mobilisering hos 

kritiskt sjuka patienter på 

Metod: Kvantitativ 
 

Mobilisering utanför 

sängen genomfördes 

lättare om patienten hade 

Medelhög 
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VIII 

G., Park, M. & 

Denehy, L. 

(2015). Brasilien. 

 

Brazilian intensive care 

unit 

en intensivvårdsavdelning 

samt undersöka 

förhållandet mellan fysisk 

aktivitetsnivå och 

kliniska resultat 

Design: Retrospektiv 

studie, journalgranskning 

av olika parametrar 

gällande mobilisering 
 
Urval: n = 120 
 
Inklusionskriterier: 
Patienter med mekaniskt 

ventialtionsstöd, över 18 år 

 

Exklusionskriterier:  

Inga beskrivna 

 

en trakeostomi jämfört 

med endotrakealtub. 
Yngre patienter 

mobiliserades i större 

utsträckning än äldre. 
 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Cinahl Ronnebaum, J., 

Weir, J. & 

Hilsabeck, T.  

(2012). 

Australien. 

Early Mobilization 

Desreases the Lenght of 

Stay in the Intensive 

Care Unit 

Att jämföra effekten av 

två olika protokoll, ett 

mobiliseringsprotokoll 

och ett standardprotokoll 

hos mekaniskt ventilerade 

patienter 

Metod: Kvantitativ 
 

Design: Retrospektiv 

observationsstudie, 

jämförande studie mellan 

mobiliserings- och 

standardgrupp 
 
Urval: n = 28  
Kontrollgrupp: n = 13 

Interventionsgrupp: n = 15 

 
Inklusionskriterier: 

Patienter i respiratorvård 

med KOL, sepsis, 

hjärtsvikt och arteroskleros 
 

Exklusionskriterier: 
Patienter i respiratorvård 

efter thoraxkirurgi eller 

med aortastent, ALS, MS, 

Guillain Barré 

Tidig mobilisering ledde 

till minskad vårdtid på 

intensivvårdsavdelningen 

och minskad respiratortid. 

Vid användning av 

mobiliseringsprotokoll 

fick patienterna hjälp av 

fysioterapeut dubbelt så 

fort. 

Hög 

 

För ett etiskt 

resonemang 
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IX 

 

 

Cinahl Schaller, S., 

Anstey, M., 

Blodner, M., 

Edrich, T., 

Grabitz, S-D., 

Gradwohl-Matis, 

I., Heim, M., 

Houle, T., Kurth, 

T., Latronico, N., 

Lee, J., Meyer, 

M-M., Peponis, 

T., Talmor, D., 

Velmahos, G-C., 

Waak, K., Walz, 

J-M., Zafonte, R., 

& Eikermann, M. 

(2016). Tyskland. 

Early, goal-directed 

mobilisation in the 

surgical intensive care 

unit: a randomised 

controlled trail 

Att undersöka om tidig 

mobilisering enligt ett 

strikt 

mobiliseringsprogram i 

kombination med god 

kommunikation mellan 

yrkesgrupper kan minska 

patientens vistelsetid på 

intensivvårdsavdelningen 

samt minska 

intensivvårdsassocierad 

svaghet vid utskrivning 

 

 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: 

Experimentellrandomiserad 

kontrollerad studie, 

observation och jämförelse 

av fem universitetssjukhus 

 

Urval: n = 200  

Kontroll: n = 96 

Invervention: n = 104 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter över 18 år med 

mekanisk ventilation i mer 

än 48 timmar, självständiga 

vad gäller mobilisering 

före insjuknandet 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter med pågående 

hjärtinfarkt, instabila 

frakturer, gravididitet eller 

rupturerat aortaaneurysm 

 

Olika typer av protokoll 

förbättrade patienternas 

mobiliseringsgrad. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 

hade kortare vistelselängd 

på 

intensivvårdsavdelningen. 

 

Blodtrycksfall var den 

vanligaste 

komplikationen under 

mobiliseringstillfällena. 

Mobiliseringen 

begränsades av 

personalbrist och 

patientens säkerhet. 

 

Delirium utgjorde ett 

hinder för mobilisering. 

 

 

Medelhög 

 

För ett etiskt 

resonemang 

Pubmed Schweickert, W., 

Pohlman, M., 

Pohlman, A., 

Nigos, C., 

Pawlik, A., 

Esbrook, C., 

Spears, L., 

Miller, M., 

Franczyk, M., 

Early physical and 

occupational therapy in 

mechanically ventilated, 

critically ill patients: a 

randomised controlled 

trial 

 

 

 

Att utvärdera effekten av 

att kombinera dagliga 

avbrott av sedering med 

fysio- och arbetsterapi 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie, 

observation och jämförelse 

av två universitetssjukhus 

 

Urval: n = 104 

Kontrollgrupp: n = 55 

Avbrott av sedering i 

samband med fysio- och 

arbetsterapi under de 

första dagarna av kritisk 

sjukdom var säkert och 

väl tolererat samt 

resulterade i bättre 

funktionella resultat i 

form av kortare 

Hög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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Deprizio, D., 

Schmidt, G., 

Bowman, A., 

Barr, R., 

McCallister, K., 

Hall, J. & Kress, 

J. (2009). USA. 

Interventionsgrupp: n = 49 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter över 18 år, 

sederade, haft mekaniskt 

ventilationsstöd i mindre 

än 72 timmar men 

förväntas ha det i minst 24 

timmar, ingick i en Barthel 

Index score 

 

Exklusionskriterier:  

Patienter med 

neuromuskulär sjukdom, 

kardiogen chock, 

irreversibla sjukdomar med 

en förväntad dödlighet 

inom 6 månader, högt 

intrakraniellt tryck, 

amputerade ben, inskriven i 

annan studie 

 

sjukhusvistelse, kortare 

varaktighet av delirium 

och mer ventilatorfria 

dagar jämfört med 

standardvård. 

 

Av de medverkande i 

studien satt 78 % på 

sängkanten, 51 % stod 

upp, 27 % trampade, 21 

% förflyttades till stol, 12 

% tog 2 steg eller mer 

och 6 % gick.  

Pubmed The TEAM 

Study 

Investigators 

(2015). 

Australien & 

New Zeeland. 

Early mobilization and 

recovery in mechanically 

ventilated patients in the 

ICU: a bi-national, multi-

centre, prospective 

cohort study  

Att undersöka 

mobiliseringsförmåga vid 

utskrivning från 

intensivvårdsavdelning 

hos mekaniskt ventilerade 

patienter samt 

återhämtningen efter sex 

månader 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Prospektiv kohort, 

observationsstudie 

 

Urval: n = 192 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med mekansik 

ventilation i mer än 48 

timmar, självständiga vad 

gäller mobilisering före 

insjuknandet 

 

Tidig mobilisering hos 

mekaniskt ventilerade 

patienter är ovanligt. Mer 

än 50 % av patienterna i 

studien hade utvecklat 

intensivvårdsassocierad 

svaghet. 

 

Intubation och sedering 

var hinder som gjorde att 

patienterna inte blev 

mobiliserade. Minskad 

sedering är en avgörande 

Medelhög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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Exklusionskriterier: 

Patienter under 18 år, icke 

engelsktalande, instabila 

frakturer eller annan skada 

som utgjorde hinder för 

mobilisering utanför 

sängen eller palliativ vård 

 

 

faktor för att patienterna 

ska bli mobiliserade.  

Vasopressor utgjorde 

hinder för mobilisering. 

 

Hög läkarbemanning 

möjliggjorde till tidig 

mobilisering. 

Cinahl Umei, N., Atagi, 

K., Okuno, H., 

Usuke, S., 

Otsuka, Y., 

Ujiro, A. & 

Shimaoka, H. 

(2016). Japan. 

Impact of mobilisation 

therapy on the 

heamodynamic and 

respiratory status of 

elderly intubated patients 

in an intensive care unit: 

A retrospective analysis 

Att undersöka hur 

respiratoriska och 

hemodynamiska faktorer 

påverkas av mobilisering 

hos äldre, intuberade 

kritiskt sjuka patienter på 

intensivvårdsavdelningen 

 

 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Retrospektiv 

analys, journalgranskning 

av olika 

mobiliseringsparametrar, 

inledande litteraturöversikt 

 

Urval: n = 23  

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med mekanisk 

ventilationsstöd i mer än 2 

dagar,förmåga att kunna 

sitta på sängkanten före 

insjuknandet, immobilierad 

under minst två dagar före 

intubation 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter med tidigare 

hjärnkirurgi, nedsatt 

neurologisk funktion eller 

tidigare trakeostomerad 

 

Stort syrgasbehov 

utgjorde hinder till 

mobilisering. 

Vasopressor utgjorde ett 

hinder där en liten andel 

patienter med pågående 

behandling kunde 

mobiliseras. 

 

Tidsaspekt och resurser 

var avgörande för om 

patienten kunde 

mobiliseras.  

 

 

Hög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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Cinahl Weeks, A., 

Campbell, C., 

Rajendram, P., 

Weiji, S. & 

Voigt, L. (2017). 

USA.  

 

A Descriptive Report of 

Early Mobilization for 

Critically ill Ventilated 

Patients With Cancer 

Att undersöka 

möjligheten till tidig 

mobilisering och beskriva 

rehabiliterings-åtgärder 

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Retrospektiv 

studie, observationsstudie 
 
Urval: n = 42  
 
Inklusionskriterier: 

Patienter med ett MAP 

mellan 66-100 mmHg, 

systoliskt blodtryck under 

200 mmHg, puls mellan 

40-130 slag/min, saturation 

över 88% 

 

Exklusionskriterier:  

Patienter med trakeostomi, 

gastrointestinala 

blödningar, intrakraniell 

hypertension, öppna 

operationssår, 

svårintuberade eller 

palliativ vård 

Mobilisering av 

intuberade patienter 

ansågs säkert. Under 

mobiliseringen 

dokumenterades inga fall 

av oplanerade 

extubationer eller 

avlägsnande av slangar.  
 
Användning av 

vasopressor utgjorde ett 

hinder till mobilisering, 

stor andel av patienterna i 

studien hade pågående 

behandling av 

vasopressor.  
 

Hög 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 

 


