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SAMMANFATTNING 

Bakgrund och syfte: Intensivvård (IVA-vård) kan vid svår sjukdom eller skada vara livsavgörande men 

vården riskerar att skapa långvariga resttillstånd. Att identifiera patienter med låg funktionsförmåga 

och risk för långvarig sjukhusvård kan vara betydelsefullt för att optimera åtgärder och resurser i den 

fortsatta vården av IVA-patienter. Syftet med studien var att studera i vilken utsträckning 

funktionsnivån vid utskrivning från IVA kan predicera behovet av fortsatt akutsjukvård gällande 

antalet vårddagar (LOS* akutsjukvård).  

 

Metod: En prospektiv kohortstudie där funktionsförmågan vid utskrivning från intensivvården 

bedömdes med CPAx (The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool). CPAx-bedömning utfördes 

vid tre tillfällen/vecka under intensivvårdstiden. CPAx-poäng vid utskrivning från IVA noterades. 

Vårddagar inom akutsjukvård samt bakgrundsvariabler inhämtades via patientjournalen. Övriga 

prediktorer för LOS akutsjukvård som undersöktes var ålder, BMI och SAPS3 (Simplified Acute 

Physiologic Score 3). Funktionsförmågans korrelation och prediktion för LOS akutsjukvård 

analyserades genom korrelations- och regressionsanalys. 

 

Resultatsammanfattning: Totalt inkluderades 52 patienter. En låg till måttlig korrelation förelåg 

mellan CPAx-poäng och LOS akutsjukvård (rs=-0,465, p=0,001). CPAx:s predicerande förmåga för LOS 

akutsjukvård var 14 procent (p=0,006). IVA-dagar (rs=-0,422, p=0,002) och SAPS3 (rs=0,279, p=0,05) 

korrelerade signifikant med LOS akutsjukvård, men kunde ej predicera LOS akutsjukvård. Vid multipel 

regressionsanalys var förklaringsgraden 13,2 procent, endast CPAx kunde signifikant förklara 

förändringen i LOS akutsjukvård i relation till IVA-dagar och SAPS3. En enhetsökning i CPAx-poäng 

förklarade en minskad vårdtid på 0,29 dagar (β=-0,290). 

 

Slutsats: Även om funktionsförmåga mätt med CPAx inte kan förklara helheten av LOS akutsjukvård 

kan det vara en viktig faktor för bedömningen av fortsatt vårdbehov efter utskrivning från IVA.  

 

Keywords: Intensive care, physiotherapy, physical performance, The Chelsea Critical Care Physical 

Assessment tool (CPAx), length of stay. 

 

*LOS=length of stay 

  



  
 

ABSTRACT 
Background: Intensive care can be crucial in saving patients suffering from serious illness or injury. 

However, prolonged intensive care unit (ICU) stay can create long-term residual conditions. To 

reduce the consequences that may affect the patients at ICU it is important to identify patients with 

low functional capacity and increased risk of long-term hospital care. The aim of this investigation 

was to study how the level of function at discharge from ICU could predict the following length of 

stay at hospital (hospital-LOS*).  

 

Method:  A prospective cohort study in which the functional ability at discharge from ICU was 

assessed with The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool (CPAx). CPAx assessment was 

performed on three occasions/week during the ICU-period. The CPAx score at discharge from ICU 

was noted. The length of stay at hospital (hospital-LOS) was obtained from the patient record. Age, 

BMI and SAPS was examined as other possible predictors for hospital-LOS. The correlation of 

functional ability and predictive ability for hospital-LOS was analysed by correlation and regression 

analysis.  

 

Results: 52 patients were included. There was a significant negative correlation between CPAx-scores 

and hospital-LOS (rs=-0.465, p=0.001). CPAx’s predictive ability for hospital-LOS was 14 percent 

(p=0.006). ICU days (rs=-0.422, p=0.002) and SAPS3 (rs=0.279, p=0.05) also correlated significantly 

with hospital-LOS, but none of these could predict hospital-LOS. In multiple regression model, the 

explanatory rate was 13.2 percent. Only CPAx could significantly explain the change in hospital-LOS in 

relation to ICU-days and SAPS3. One unit increase in CPAx-scores reduced the hospital LOS with 0.29 

days (β=-0.290).  

 

Conclusion: Although functional ability measured with CPAx not can explain the entirety of hospital-

LOS, it can be an important factor for the assessment of continued care needs after discharge from 

ICU.  

 

Keywords: Intensive care, physiotherapy, physical performance, The Chelsea Critical Care Physical 

Assessment tool (CPAx), length of stay. 

 

*LOS=length of stay 
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BAKGRUND 

Inledning 
”Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande 

manifest svikt i vitala funktioner” (1). Intensivvård i Sverige har funnits sedan 1950-talet då 

polioepidemin bröt ut. Utvecklingen har sedan dessa gått snabbt framåt och intensivvård är idag en 

högteknologisk vårdnivå (2,3). De senare decennierna har kunskapen förbättras om att djup sedering 

(sövning) och långa vårdtider på intensivvårdsavdelning (IVA) inte är optimalt för patienten, vilket har 

inneburit stora förändring inom intensivvårdens förhållningssätt och behandlingsstrategier. Historiskt 

väntades patientens kritiska tillstånd ut och när de senare väcktes hade stora funktionsbortfall till 

följd av immobilisering uppstått (3). Utvecklingen av intensivvårdens relativt korta historia har gått 

fort men det kvarstår fortsatt arbete för att förbättra utfallet för patienterna som vårdas inom 

intensivvård, eftersom IVA-vården i sig drabbar patienten med betydande resttillstånd (2–4). 

 

Intensivvård 

Patienter som vårdas inom intensivvård har svikt i ett eller flera organ. Organsvikt innebär att 

organet inte klarar av att upprätthålla sin normala funktion (5). Intensivvårdens syfte är att behandla 

organsvikten och vården fortsätter så länge fortsatt liv är meningsfullt för patienten. All vård som 

bedrivs inom intensivvård sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet där medicinska och etiska 

aspekter ständigt tas i beaktan (6). 

 

För att klara av att behandla manifest svikt i ett eller flera organ krävs optimala lokaler, särskild 

utrustning och specialistutbildad vårdpersonal. Vanligt förekommande professioner inom svensk 

intensivvård är anestesiläkare, specialistsjuksköterska inom intensivvård, undersköterska och 

fysioterapeut som kan ha specialistutbildning inom intensivvård (6,7). 

 

Intensivvård i Sverige kategoriseras i tre nivåer. Nivå III tillhandahåller de mest avancerad 

övervaknings- och behandlingsmetoderna och denna nivå finns oftast vid region- och 

universitetssjukhus. Länssjukhusen tillhör oftast nivå II och kan omhänderta patienter med svikt i ett 

eller flera organsystem men avdelningen saknar de mest avancerade övervaknings- och 

behandlingsmetoderna. Länsdelssjukhusen tillhör intensivvårdnivå I som innebär möjligheter att 

stötta en akut uppkommen organsvikt och kompetens för att säkra transporter till 

intensivvårdsavdelningar med högre nivåklassificering (6).  
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Patienten i intensivvård 

Immobilisering 
Patienter som vårdas inom intensivvård har stöttning av vitala funktioner för att överleva. Många 

patienter får hjälp med respirationen från en ventilator. På grund av det kritiska tillståndet är 

patienten ofta sederad för att kunna acceptera vården som måste ges. I och med sedering så blir 

patienten oförmögen att röra sin kropp och många gånger är patienten fullständigt immobiliserad 

(8). Immobilisering orsakar muskelatrofi hos kritiskt sjuka patienter. Atrofin i sin tur orsakar 

förändringar i muskeldiameter, muskellängd och muskelns kontraktila förmåga (9). Muskelstyrkan i 

m.quadriceps kan minska med upp till 25-30 procent efter sex veckors immobilisering, vilket 

motsvarar en minskning i muskelstyrka med fem procent varje vecka som immobiliseringen fortgår 

(10). Hur allvarlig atrofin blir beror givet på graden av immobilisering men även ökad ålder är en 

faktor som påskyndar muskelsönderfallet (9,11). En lång IVA-vårdtid korrelerar med ett stort 

muskelsönderfall (11). 

 

Patienter som är vakna under ventilatorbehandling har färre antal dagar i ventilator och kortare 

vårdtid på IVA. Tyvärr finns stora omvårdnadsmässiga utmaningar när det gäller att få patienten att 

vara bekväm och acceptera vården utan sedering. Till nackdel för patientens bevarande av 

muskelmassa och muskelfunktion måste patienten oftast hållas sederad i någon grad under 

ventilatorbehandlingen (12).  

 

IVA-relaterade besvär  
Den muskulära svaghet som kan drabba IVA-patienter benämnas IVA-orsakad svaghet. Svagheten 

riskerar att drabba alla IVA-patienter oavsett den ursprungliga skadan eller sjukdomen som föranlett 

IVA-vården (13,14). Muskelförlust motsvarande kriterier för IVA-orsakad svaghet har påvisats hos 80 

procent av patienterna som vårdats mer än sju dagar i ventilator (15). 

 

En mer uttalad och allvarlig form av muskulär svaghet är critical illness. Benämningen critical illness 

är ett paraplybegrepp för svaghet orsakad av critical illness polyneuropati eller critical illness myopati 

(2). Kliniskt ses ofta bevarad känsel, ansiktsmuskulatur och kognitiv funktion medan resten av 

kroppens muskler är uttalat svaga. Vid mycket svår critical illness är patienten tetraplegisk (2,15). 

Patienter som drabbas av critical illness har ett långvarigt rehabiliteringsbehov som kvarstår i allt från 

månader till år och det är inte ovanligt att patienter lever med långvariga och permanenta 

resttillstånd (14). 
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Patienter som vårdas på IVA kan drabbas av ett akut och allvarligt förvirringstillstånd som kallas IVA-

delirium. Detta tillstånd kan ge patienten hallucinationer, osammanhängande tankemönster, skev 

verklighetsuppfattning, medvetandepåverkan, slutenhet och agitation (2). Uppskattningsvis drabbas 

upp till 80 procent av IVA-patienterna av delirium, vilket ger konsekvenser i form av förlängd IVA-

vårdtid, längre tid i ventilator, förlängd vårdtid på sjukhus och ökad mortalitet i upp till sex månader 

efter utskrivning från IVA (16–19).  

 

Utfall efter intensivvård 

Även om patienter överlever IVA-vården och skrivs ut från IVA är mortalitetsrisken hög. 30-

dagarsmortaliteten inom svensk intensivvård har de senaste fem åren (2017–2021) varit 16,7 procent 

(20). Vid forskning om predicerande faktorer för ökad mortalitetsrisk har det framkommit att icke-

överlevare hade lägre BMI, högre förekomst av IVA-orsakad svaghet, längre vårdtid i ventilator, 

längre IVA-vårdtid och längre total sjukhusvistelse jämfört med de som överlever IVA-vården och 

tiden efteråt (21–23). Även ökad ålder, kognitiv nedsättning och hög poäng på Acute Physiology and 

Chronic Health Evaulation II (APACHE II) som bedömer svårighetsgraden av sjukdomstillståndet är 

faktorer som ökar mortaliteten. Skörhet, malnutrition och nedsatt förmåga i aktiviteter i dagliga livet 

(ADL) vid ankomst till IVA ökade även det mortalitetsrisken efter utskrivning från IVA (4,24–26).  

 

Även om patienten överlever intensivvården kan det förekomma kvarstående komplikationer lång tid 

efter avslutad intensivvård. Detta tillstånd kallas Post Intensive Care Syndrom (PICS) och definieras av 

nyuppkomna nedsättningar i fysisk funktion, kognitiv status eller mental hälsa (4,27–30). Nedsatt 

fysisk funktion kan ta sitt uttryck i nedsatt respiratorisk funktion, nedsatt neuromuskulär funktion 

eller nedsatt fysisk kapacitet som begränsar exempelvis ADL-förmåga, självständighet och 

möjligheten till återgång i arbete (31,32). I en uppföljningsstudie på patienter med ARDS (acute 

respiratory distress syndrome) som vårdades på IVA minskade den totala kroppsvikten med 18 

procent under vårdtiden (31). Det katabola tillståndet kan vara en av förklaringarna till att 

muskelsvaghet och fatigue (svår trötthet) är de två vanligaste faktorerna som begränsar patientens 

funktionsförmåga efter utskrivning från IVA (31). Uppföljning vid tre, sex och tolv månader efter 

utskrivning klargör att patienterna inte återhämtar sin ursprungliga funktionsförmåga under denna 

tid. Vid tolvmånadersuppföljningen var gångsträckan, mätt med sex-minuters gångtest, endast 66 

procent av förväntat värde och endast 49 procent återgått till arbete (31). Även efter fem år ses 

nedsatt funktionsförmåga hos samma patientgrupp som ovan. De presterade då 76 procent av 

förväntat värde vid sex-minuters gångtest och 77 procent hade återgått i arbete (33). 
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PICS-orsakade besvär kan kvarstå i veckor, månader och år och innebär ett lidande för patienten och 

en stor utmaning för hälso- och sjukvården att bemöta komplexiteten som detta syndrom medför 

(27,33,34). Förebyggande insatser för att hindra uppkomst av PICS är tidig mobilisering, insatser för 

att förebygga delirium, tidigt involvera anhöriga i vården samt att erbjuda uppföljning via post-IVA 

mottagning (30,35).  

 

Fysioterapi inom intensivvård 

Fysioterapeutens roll inom intensivvård är att i tidigt skede vidta åtgärder för att optimera patientens 

funktionstillstånd och undvika komplikationer orsakade av immobilisering och IVA-vård (35). 

Fysioterapeuten planerar i samråd med det multidisciplinära teamet när mobilisering ska initieras 

och är ofta närvarande vid det praktiska genomförandet av mobiliseringen (36). Med tanke på de 

komplikationer som drabbar IVA-patienten har fysioterapeuten en mycket bytande roll i 

intensivvårdsarbetet. Tidig mobilisering med syfte att tillvarata och bevara patientens 

funktionsförmåga kan vara avgörande för utfallet långt senare (13,37). Tidigare studier har påvisat att 

mobilisering förhindrar muskelsönderfall, critical illness och IVA-delirum (13,37,38), men det finns 

även studier som ej kunnat se samband mellan mobiliseringens effekt på vårdtid på IVA eller total 

vårdtid på sjukhus (39).  

 

Funktionsbedömning 
Fysioterapeuten inom intensivvård kan även bedöma patienters funktionsnedsättning med flera olika 

bedömningsinstrument. Patientens funktionsnivå och muskelstyrka på IVA kan predicera för 

mortalitet, total IVA-vårdtid och kvarstående nedsatt funktionsförmåga (11,12,40). Med anledning av 

detta är den fysioterapeutiska bedömningen viktig.  

 

Muskulär svaghet uppmärksammas ofta i slutet av intensivvårdsvistelsen när patienten är tillräckligt 

vaken för att kunna medverka till bedömning av muskelstyrka (15). En klinisk bedömning av 

muskelstyrka kan identifiera IVA-orsakad svaghet och critical illness. Två vanligt förekommande 

bedömningsinstrument är Medical Research Council Sum-Score (MRC-SS) och JAMAR hand grip 

dynamometer (JAMAR) (22,40). MRC-SS bedömer muskelstyrka tre muskelgrupper för varje 

extremitet och maximal poäng uppgår till 60 poäng och en poäng <48 indikerar IVA-orsakad svaghet 

(41). Låga poäng på MRC-SS korrelerar med längre IVA-vårdtid och längre total sjukhusvistelse (40). 

Nedsatt greppstyrka mätt med JAMAR korrelerar med längre IVA-vårdtid, längre sjukhusvårdtid och 

ökad sjukhusmortalitet (22). Svårigheter med att använda MRC-SS och JAMAR är dock att det kräver 

att patienten är tillräckligt medveten för att kunna ta emot instruktioner och ha krafter att orka 
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medverka (40). JAMAR kräver även att patienten klarar av att positioneras i utgångsposition för 

testet (42).  

 

The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool (CPAx) är ett relativt nytt bedömningsinstrument 

för bedömning av IVA-patienters funktionsförmåga (43). CPAx består av tio moment som poängsätts 

var för sig på en 6-gradig Guttmanskala från fullständigt beroende (0 poäng) till helt självständig (5 

poäng). CPAx kan bedömas på sederade patienter utan egen andning och utan förmåga att röra sin 

kropp vilket motsvarar 0 poäng. En patient som inte har behov av syrgas eller annat respiratoriskt 

stöd, har god hostförmåga, klarar förflyttningar och gång självständigt och har fullgod greppstyrka får 

50 poäng på CPAx, vilket motsvarar maximal poäng. Bedömningsinstrumentet kan identifiera 

förbättringar i funktion utan att patienten behöver medverka eller förstå givna instruktioner (43).  

 

Fysisk funktion vid utskrivning från IVA har i en tidigare studie påvisat vara en starkare prediktor än 

IVA-vårdtid eller timmar i ventilator för att predicera fysisk funktionsnivå tre månader efter 

utskrivning från IVA (44). I studien användes endast de fem första delarna av CPAx för att bedöma 

funktionsnivå vid utskrivning från IVA. Resultatet från studien belyser att funktionsförmåga kan ha 

större betydelse för utfallet än enbart antalet timmar patienten vårdas på IVA (44). Bedömning med 

CPAx vid ankomst till IVA har även visat korrelation med total vårdtid på sjukhus för ett lågt antal 

IVA-vårdade patienter (n=26) inom kirurgi och trauma (45). 

 

Vårdtid på IVA och total vårdtid på sjukhus 

Medelvårdtiden för IVA-patienter har under de senaste fem åren (2017–2021) varit 3,4 dygn (46). 

Vårdtid på IVA har varit en variabel som använts vid studier gällande utfall efter IVA-vård (47,48). 

Riskfaktorer för lång IVA-vårdtid är bland annat hög ålder, annan tidigare sjukdom, sjukdomsgrad vid 

ankomst till IVA, respiratorisk svikt, trauma, sepsis, återinläggning efter tidigare IVA-vård och 

delirium (16,47,48). Däremot har det inte påvisats att skörhet, bedömd med fraility scale, ökar 

vårdtiden på IVA eller det totala antalet dagar på sjukhus (25). Sjukdomsgrad vid ankomst till IVA 

poängsätts vanligen med APACHE II eller Simplified Acute Physiologic Score 3 (SAPS3). APACH II och 

SAPS3 används för att bedöma patientens mortalitetsrisk de första 30-dagarna efter ankomst till IVA 

(49). Inom svensk intensivvård används bedömningsinstrumentet SAPS3 som har en poängskala från 

0–217 där höga poäng indikerar ökad sjuklighet. Poängspridningen på skalan är stor men det är 

ovanligt att extremt låga eller höga poäng noteras. En spridning från 5–124 poäng har noterats i 

tidigare studier(50,51). Avrundat medelvärdet för SAPS-poäng inom svensk intensivvård har de 
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senaste fem åren (2017–2021) varit 52,6 poäng (52). Patienter med lång IVA-vårdtid (>14 dagar) har 

högre SAPS-poäng vid ankomst till IVA (48).  

 

Att vårdas länge på IVA (>14 dagar) ger en ökad vårdtid på sjukhus, ökad IVA-mortalitet och sjukhus-

mortalitet (48). Även tillstånd som IVA-delirium och critical illness har visat sig påverka total 

sjukvårdstid (17,53). Att vårdas länge på sjukhus och att vara immobiliserad innebär i sig risker för 

komplikationer som psykisk påverkan, cirkulationsbesvär med ökad risk för djup ventrombos, 

ytterligare minskad muskelmassa, risk för trycksår, risk för ledkontrakturer, mag-tarmbesvär och 

minskad tilltro till att klara av vardagliga aktiviteter (54). Därav är det viktigt att immobilisering 

undviks och att mobilisering initieras så tidigt som möjligt i syfte att bibehålla och förbättra 

funktionsförmåga under sjukhusvistelsen.  

 

Problemformulering  
Intensivvård kan vid svår sjukdom eller skada vara avgörande för att rädda liv. Samtidigt kan vård på 

IVA innebära risker för långvariga resttillstånd och besvär (4,15,31). Patientens funktionsförmåga 

under vistelsen på IVA har visat sig ha ett samband med vårdtidens längd på IVA, mortalitetsrisk och 

funktionsförmåga efter IVA. Bedömning av funktionsförmåga utförs ofta av fysioterapeut och ger 

värdefull information om förmågor som patienten behöver träna. CPAx är ett validerat och reliabelt 

bedömningsinstrument för att bedöma och identifiera förändringar i funktionsnivå hos svårt sjuka 

patienter vårdade på IVA (55). CPAx har översatts till flera språk och används inom intensivvård i 

Sverige och Norden men instrumentet är relativt nytt och fler studier behövs för att undersöka hur 

CPAx kan predicera för olika utfallsmått (43,56–59). Sambandet mellan vårdtid på IVA och längden på 

sjukhusvistelsen (sjukhus-LOS, LOS eng. length of stay) respektive mortalitet har studerats men 

resultaten är inte helt entydiga (23,48). Det är inte studerat om funktionsnivå mätt med CPAx redan 

vid utskrivning från IVA kan predicera för ett långt vårdbehov inom akutsjukvård mätt i antalet dagar. 

Fysioterapeuten är en viktig del i teamet på IVA och utför både bedömning av funktionsförmågor och 

initierar mobilisering och rehabilitering i ett tidigt skede för svårt sjuka patienter. Om 

funktionsbedömningen redan på IVA skulle visa sig vara en prediktor för fortsatt vårdbehov kan 

patienter med risk för lång vårdtid tidigt identifieras och fysioterapeutiska rehabiliterande insatser 

riktas för att om möjligt korta vårdtider eller minska risker för komplikationer till följd av detta. 
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Syfte 
Syftet med studien var att studera i vilken utsträckning funktionsnivån vid utskrivning från IVA kan 

predicera behovet av fortsatt akutsjukvård vad gäller antalet vårddagar.  

 

Frågeställningar 
- Vilket samband föreligger mellan IVA-patientens funktionsnivå mätt med 

bedömningsinstrumentet CPAx vid utskrivning från IVA och antalet IVA-vårddagar? 

- Vilket samband finns mellan funktionsnivå mätt med CPAx vid utskrivning från IVA och antalet 

vårddagar inom akutsjukvård efter avslutad IVA-vård? 

- Vilket samband föreligger mellan antalet IVA-vårddagar och antalet vårddagar inom 

akutsjukvård efter avslutad IVA-vård?  

- Vilket samband föreligger mellan ålder, sjukdomsgrad mätt med SAPS3 samt BMI och antalet 

vårddagar inom akutsjukvård efter avslutad intensivvård.  

- I vilken grad kan funktionsförmåga mätt med CPAx vid utskrivning från IVA förklara 

vårdbehovet mätt i antalet vårddagar inom akutsjukvård? 

 

METOD 

Design 

En kvantitativ, icke experimentell, prospektiv kohortstudie med korrelerande design då syftet var att 

undersöka samband och predicerande faktorer mellan variabler definierade i syfte och 

frågeställningar (60). 

 

Urval 

Studien genomfördes på IVA Västmanlands sjukhus Västerås som är ett länssjukhus motsvarande 

IVA-nivå II, med 8–10 vårdplatser. Verksamhetschefer inom akutsjukvården informerades skriftligen 

(bilaga 1) och fick lämna godkännande till studiens genomförande. Samtliga slutenvårdskliniker inom 

Region Västmanland lämnade samtycke till att medverka.   

 

Datainsamling pågick från januari till augusti 2021, med uppehåll på åtta veckor då ansvarig för 

studien ej var i tjänst. Samtliga patienter som vårdats på IVA under datainsamlingsperioden och 

uppfyllde givna inklusions- och exklusionskriterier var aktuella för deltagande i studien. 

Inklusionskriterier för deltagande var IVA vårdad ≥48h, ålder ≥18 år, överleva IVA vården, kunna 

godkänna deltagande i studien genom att kunna ta del av muntlig och skriftlig information på 

svenska eller ha anhörig som kan lämna medgivande till deltagande. Exklusionskriterier var IVA vård 
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med anledning av suicidförsök, svår psykisk sjukdom, pågående drogrelaterat missbruk, 

utomlänspatienter, återinläggning på IVA efter utskrivning, flytt till annan IVA, avsaknad av CPAx-

bedömning samt utskrivning från IVA med behandlingsbegränsning där vården övergått i palliativ fas. 

 

Under datainsamlingen registrerades 280 vårdtillfällen under vardagar (måndag-fredag). Av dessa 

hade 142 patienter en vårdtid <48 timmar och var ej aktuella för deltagande i studien. Resterande 

138 patienter hade en vårdtid på ≥48 timmar och ansågs vara potentiella försökspersoner och 

funktionsbedömning med bedömningsinstrumentet CPAx påbörjades. Totalt exkluderades 83 

patienter då de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller om något exklusionskriterium förelåg. Tre 

patienter tackade nej till deltagande. CPAx-bedömning saknades för 15 patienter och dessa kunde 

därav inte tillfrågas om deltagande i studien. Avsaknad av CPAx-bedömning berodde på tidsbrist eller 

påskyndad utskrivning från IVA på grund av vårdplatssituation och bedömning med CPAx var ej möjlig 

att genomföra. Totalt inkluderades 55 patienter i studien. Urvalsförfarandet presenteras i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema för inkluderingsförfarandet. Antal IVA-vårdtillfällen som registrerats måndag-fredag 
presenteras. Ingen registrering utfördes på helgdagar.  
 

 

 

 

Internt bortfall 
Avled på vårdavdelning (n=2) 
Förflyttning mellan vårdnivåer (n=1) 

Exkluderade (n= 83) 
Avled på IVA (n=19) 
Avled på vårdavdelning innan samtycke inhämtats (n=1) 
Behandlingsbegränsning/palliation (n=2) 
CPAx-bedömning saknades (n=15) 
Intox, suicidförsök, pågående missbruk (n=13) 
Oförmögen att lämna samtycke (n=2) 
Pågående IVA-vård när datainsamling avslutas (n=2) 
Tackade nej (n=3) 
Utomlänspatient (n=17) 
Ålder <18 år (n=2) 
Återinläggning på IVA innan samtycke inhämtats (n=7) 

 
 
 

 
 
 

Potentiella deltagare i studien 

(IVA-vårdade ≥48h) (n=138) 

Antal IVA-vårdtillfällen (vardagar) under 

datainsamlingen (n=280)  

Inkluderade (n=55) 

Slutgiltigt deltagarantal för 

dataanalys (n=52) 

Kort vårdtid på IVA, <48h 

(n=142) 

 

 



9 

Genomförande 
Patienter som vårdades ≥48h på IVA och som mötte de givna inklusionskriterier men ej 

exklusionskriterierna var aktuella för deltagande i studien. Funktionsförmågan hos dessa potentiella 

försökspersoner mättes med bedömningsinstrumentet CPAx. Bedömningen utfördes av två 

fysioterapeuter som arbetar inom intensivvård med god kännedom om bedömningsinstrumentet 

CPAx. 

 

Den första CPAx-bedömningen genomfördes i så nära anslutning som möjligt till att patienten hade 

vårdats ≥48h på IVA. Tid från inskrivning på IVA till första CPAx-bedömning noterades. Därefter 

gjordes CPAx-bedömning regelbundet vid tre bestämda tillfällen per vecka (måndag, onsdag och 

fredag). Detta för att möjliggöra att det fanns en bedömning i nära anslutning till den tidpunkt då 

patienten skrevs ut från IVA. Om det aviserades att en patient skulle skrivas ut från IVA en dag då 

CPAx inte skulle bedömas gjordes avsteg från det fasta schemat för att ha en så aktuell CPAx-

bedömning som möjligt vid utskrivningstillfället. Antalet dagar från sista CPAx-bedömning till 

utskrivning från IVA noterades. CPAx-bedömningar utfördes inte under helgdagar.  

 

Potentiella studiedeltagare som skrevs ut från IVA gavs muntlig och skriftlig information om vad 

deltagande i studien innebar, om att det var frivilligt att deltaga och rätten att avbryta deltagande 

utan något skäl (bilaga 2). Om patienterna skrevs ut från IVA på en helgdag eller inte hade förmågan 

att tillgodogöra sig informationen om studien den tidpunkt de skrevs ut från IVA besökte ansvarig för 

studien patienten på vårdavdelning för att informera om studien och inhämta samtycke. Informerat 

samtycke inhämtades från anhörig i de fall patienten inte har förmåga eller möjlighet att lämna 

samtycke.  

 

Information om deltagarnas bakgrundsdata och vårdtid inom akutsjukvård inhämtades från 

patientjournalen. Vårdtid inom akutsjukvård i direkt anslutning till IVA-vårdens avslut registrerades. 

Om patienten hade behov av sjukhuslokaliserad specialistrehabilitering på rehabiliteringsklinik 

noterades detta men denna period räknades inte med som vårddagar inom akutsjukvård efter 

utskrivning från IVA.  

 

Datainsamlingsmetod 

CPAx 
Funktionsnivå bedömdes med bedömningsinstrumentet CPAx (bilaga 3) som mäter funktionsnivå och 

självständighet hos kritiskt sjuka patienter som vårdas inom intensivvård (43). CPAx är ett 

bedömningsinstrument som är väl etablerat på IVA Västerås sjukhus och används av fysioterapeut i 
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det dagliga arbetet för att bedöma patienters funktionsnivå. Bedömningsinstrumentet är relativt nytt 

men har översatts till flera språk och en svensk version publicerades år 2019 och benämns CPAx Swe 

(56). Instrumentet består av tio moment som poängsätts var för sig på en 6-gradig Guttmanskala från 

fullständigt beroende (0p) till helt självständig (50p) i de bedömda momenten. Momenten som 

bedöms är: andningsfunktion, hosta, lägesförändring i säng, ryggliggande till sittande på sängkanten, 

dynamiskt sittande, stående balans, sittande till stående, förflyttning från säng till stol, att ta steg och 

greppstyrka. Maximal poäng är 50 och patienten har då hög fysisk funktion. De lägsta poäng 

patienten kan få är noll vilket innebär att patienten är oförmögen till förflyttning och har fullständigt 

ventilatorstöd (43,56). 

 

CPAx-instrumentets validitet har studerats och påvisat hög content validity index (CVI=0,83) och vid 

en följande validitetsanalys stärktes detta resultat ytterligare (CVI=1,0) (43). CPAx har påvisat 

signifikant korrelation med andra validerade mätinstrument som används inom intensivvård, bland 

annat Peak Cough Flow (r=0,63, p=0,006), MRC-SS (r=0,650, p<0,001), Glascow Coma Scale (r=0,764, 

P<0,001), Bloomsbury sedation scale score (r=0,420, P=,036), AusTOMs BPC score (r=0,903, P<0,001), 

SOFA score (r=-0,683, P<0,001), tid i ventilator (r=-0,506, P<=0,01), SF-36 physical component 

(r=0,843, P=0,009). CPAx har även visat hög inter-rater reliabilitet (Cronbach’s alpha 0,791-1,000; 

p<0,01) (43). 

 

CPAx har golveffekter men även till viss del takeffekter. Noll poäng motsvarar totalt beroende av 

ventilatorstöd och ingen funktion och/eller möjlighet till förflyttning. Patienter med uppmätt CPAx-

poäng noll överlevde inte intensivvården om den avslutades i denna fas (58). I tidigare studier har 

väldigt få IVA-patienter uppnått maximal CPAx-poäng under vårdtiden på IVA vilket tyder på att 

takeffekterna är minimala för intensivvårdspatienter (58,59).  

 

Vårdtid 
Antalet dagar som patienten vårdades på IVA inhämtades från portalen PAS-IVA som registrerar data 

från varje IVA-vårdtillfälle till svenska intensivvårdsregistret (SIR). Information om hur många dagar 

som patienten vårdas inom akutsjukvård inhämtades från patientens journal. 

 

Bakgrundsvariabler 
Bakgrundsvariabler som inhämtades var: ålder, kön, BMI, sjukdomsgrad vid ankomst till IVA mätt 

med SAPS3, kliniktillhörighet, diagnos, antal dygn på IVA, antal dygn på sjukhus, ankomstväg till IVA 

och antal vårddagar på sjukhus innan ankomst till IVA. Bakgrundsvariabler inhämtades från PAS-IVA 

och från journalen. 
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Databearbetningsmetoder 

Data sammanställdes i Excel och statistikbearbetningen utfördes i IBM SPSS, version 26. 

Normalfördelad data på kvotnivå presenteras med medelvärde och standardavvikelse och icke-

normalfördelade data presenteras med median och interkvartilsavstånd. Data på ordinal nivå 

presenteras med median och interkvartilavstånd. Nominala data presenteras i antal och procent. I de 

fall där minsta och högsta värdet ansågs ge en ökad förståelse för variabelns variation presenteras 

även detta. CPAx innehåller endast hela skalsteg varvid poängen vid uträkning av median har 

avrundats till heltal (43). Bakgrundsdata beskrivs deskriptivt i text och i tabell. Diagnoskoder som 

endast anträffades hos en försöksperson redovisas inte enskilt utan presenteras som övrig diagnos.  

  

Det icke-parametriska korrelationstestet Spearman’s rho användes för att besvara frågeställning 1–4 

där korrelationen mellan IVA-dagar och CPAx-poäng, IVA-dagar och LOS akutsjukvård samt CPAx-

poäng och LOS akutsjukvård undersöktes. Andra förklarande variabler som utifrån tidigare forskning 

ansågs kunna påverka LOS akutsjukvård var ålder, BMI och SAPS3-poäng. För samtliga av dessa 

undersöktes korrelationen till LOS akutsjukvård med Spearman’s rho och vid signifikant korrelation 

utfördes även en enkel linjär regressionsanalys för att undersöka variabelns förklaringsvärde (60). 

Korrelationskoefficienten analyserades visuellt i ett spridningsdiagram och redovisas tillsammans 

med signifikansvärde i en tabell. Korrelationen mellan CPAx-poäng och LOS akutsjukvård presenteras 

grafiskt i ett diagram. Styrkan i korrelationen redovisas genom att korrelationskoefficienten 0,00-0,25 

är liten (om någon) korrelation, 0,26-0,49 är låg korrelation, 0,50-0,69 är måttlig korrelation och 0,70-

0,89 är hög korrelation och 0,9-1,0 är mycket hög korrelation (60). Vid signifikant korrelation mellan 

variabler gjordes en enkel linjär regression för att undersöka variabelns enskilda predicerande 

förmåga för antalet vårddagar inom akutsjukvård. Vid enkel linjär regression mellan CPAx-poäng och 

IVA-dagar bestämdes att CPAx-poäng var oberoende variabel och IVA-dagar den beroende variabeln. 

Determinationskoefficienten och signifikansvärde redovisas i tabell (60,61). Signifikansnivån 

bestämdes till p<0,05. 

 

För att besvara frågeställningen om vilka faktorer som predicerar för LOS akutsjukvård och om någon 

prediktor hade bättre förklaringskraft än de övriga gjordes en multipel regressionsanalys. De 

variabler som korrelerade signifikant med LOS akutsjukvård inkluderades i den multipla 

regressionsanalysen. Eftersom den beroende variabeln LOS akutsjukvård inte var normalfördelad och 

således inte uppfyllde kravet för en multipel regressionsanalys logaritmerades den för att analysera 

om det förelåg skillnader i utfallet om variabeln var logaritmerad eller användes i sin ursprungliga 

form. Vid multipel regressionsanalys med logaritmerad LOS akutsjukvård sågs jämförbar korrelation 
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och signifikansvärde som vid analys av den ursprungliga formen av LOS akutsjukvård. För att enklare 

kunna tolka och redovisa resultatet valdes därför att utföra multipel regressionsanalys med den 

ursprungliga variabeln LOS akutsjukvård.  

 

Ytterligare krav för multipel regressionsanalys studerades. Sambandens homoskedasticitet 

analyserades visuellt i ett plotterdiagram och ansågs inte föreligga. De oberoende variablernas 

multikollinaritet undersöktes och var i detta fall inte ett hot mot den multipla regressionens 

tillförlitlighet (61,62). Förekomsten av extremvärden i den beroende variabeln kontrollerades i SPSS. 

Värden över ±3SD analyserades genom att analysera Mahalanobis distance och Cook’s distance som 

är mått för att se hur ett värde påverkar utfallet (63). För den multipla regressionsanalysen redovisas 

regressionskoefficienter, determinationskoefficienter och signifikansvärde. Resultatet presenteras i 

tabell och text.  

 

Etiska överväganden 

Bedömning av funktionsnivå med bedömningsinstrumentet CPAx var väl inarbetat och etablerat på 

den IVA där studien genomfördes. Denna studie innebar ingen förändring av vården för 

försökspersonerna. Studien innebar inga risker för försökspersonerna och de undanhölls ej från 

någon behandling. Potentiella försökspersoner fick muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte, tillvägagångssätt och hur länge studien förväntades pågå. Informerat samtycke inhämtades. 

Om potentiell försöksperson av någon anledning var oförmögen att lämna samtycke tillfrågades 

anhöriga om samtycke till deltagande i studien, i förenlighet med Helsingforsdeklarationen (64).  

 

Försökspersonerna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att 

ange något skäl. De informerades om att insamlad data behandlas konfidentiellt och att 

personuppgifter kodades och förvarades så att anonymitet garanterades. Resultaten presenteras på 

gruppnivå för att skydda försökspersonernas anonymitet. Insamlade data förvarades inlåst i ett skåp. 

Elektroniska data kodades och endast ansvarig för studien hade tillgång till lösenordet. Data kodades 

och kodnyckeln förvarades åtskilt från övrigt material. Endast ansvarig för studien hade tillgång till 

kodnyckeln.  
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RESULTAT 

Bortfall 
 Av de 55 inkluderade försökspersonerna exkluderades tre stycken (figur 1). Samtliga av dessa var 

män. Medelåldern var 67,3 år (SD±7,4), medelvårdtid på IVA var 11,5 (SD±9,7) dagar och CPAX-poäng 

vid utskrivning från IVA var 16 poäng (min-max: 13–38). Bortfallsorsak var att två försökspersoner 

avled på vårdavdelning och en försöksperson förflyttades mellan olika vårdnivåer flertalet gånger 

vilket ansågs påverka möjligheten att korrekt räkna antalet vårddagar inom slutenvården. 

Kliniktillhörigheten för deltagarna som exkluderades var infektionskliniken (n=1), medicinkliniken 

(n=1) och kirurgkliniken (n=1).  

 

Beskrivning av försökspersoner 
Totalt 52 försökspersoner inkluderades i dataanalysen och beskrivs i tabell 1. Majoriteten (96,2%) av 

försökspersonerna bodde i eget boende utan omvårdnadsinsatser. Ankomstvägen till IVA var jämnt 

fördelad mellan vårdavdelning (48,1%) och akutmottagning (42,3%). Ett fåtal (9,6%) ankom till IVA 

från en annat IVA-avdelning. Den vanligaste kliniktillhörigheten var medicinkliniken och därefter 

infektionskliniken. Vanligast förekommande diagnos var covid-19. 
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Tabell I. Beskrivande data av deltagarna i studien. Data presenteras med n (%), medelvärde ±SD, 
median (IQR) eller [min-max]. Diagnoskoder redovisas inom parentes. n=52. 

Variabel  

Ålder, median (IQR) 63,5 (49,5–72,8) 

Kön, n (%) 
Man 
Kvinna 

 
35 (67,3) 
17 (32,7) 

BMI, medelvärde (SD) 27,6 ±6,1 

Kliniktillhörighet, n (%) 
Medicinkliniken 
Infektionskliniken 
Kirurgkliniken 
Öron-näsa-halskliniken 
Kärlkirurgiska kliniken 
Kvinnokliniken 
Ortopedkliniken 

 
20 (38,5) 
19 (36,5) 
8 (15,4) 
2 (3,8) 
1 (1,9) 
1 (1,9) 
1 (1,9) 

Diagnos, n (%) 
Covid-19 (U07.1) 
Akut njursvikt (N17.9) 
Septisk chock (R57.2) 
Bakterieinfektion (A49.9) 
Hjärtstillestånd (I46.9) 
Koma (R40.2) 
Övriga diagnoser 

 
17 (32,7) 
4 (7,7) 
3 (5,8) 
2 (3,8) 
2 (3,8) 
2 (3,8) 
22 (42,3) 

SAPS3, median (IQR)[min-max] 60,0 (52,0–68,8) [36–97] 

Sjukhusbaserad specialistrehabilitering efter akutsjukvård, n (%) 
Erhöll specialistrehabilitering 
Ej specialistrehabilitering 

 
13 (25,0) 
39 (75,0) 

IQR=interkvartilavstånd. n=antal valida värden. BMI=body mass index. SD=standardavvikelse. SAPS3= Simplified Acute 
Physiologic Score 3 

 

Vårdtid, CPAx-mätningar och funktionsnivå vid utskrivning 
Utfall av CPAx-poäng, vårdtid innan IVA, IVA-vårdtiden samt vårdtid inom akutsjukvård redovisas i 

tabell 2.  Medianvärde för CPAx-bedömningen vid utskrivning från IVA var 32 poäng, men det 

förekom en stor spridning mellan lägsta och högsta poäng. Golv- eller takeffekter vid CPAx-

bedömning kunde inte noteras hos försökspersonerna. Tidpunkten för när den sista CPAx-mätningen 

utfördes var i 88,5% av fallen samma dag som försökspersonen skrevs ut från IVA.  
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Tabell II. Beskrivning av vårdtiden innan ankomst till IVA, vårdtid på IVA och vårdtid inom 
akutsjukvård samt CPAx-poäng och tiden till första och sista CPAx-mätning, (n=52). 

 Median IQR Min Max 

Sjukhusdagar innan ankomst till IVA 0,0 0–2 0 12 

Dagar till första CPAx-mätning 3,0 2–3 1 11 

Antal IVA-dagar 5,2 3,0–11,8 2 102 

CPAx-poäng vid utskrivning från IVA 32,0 18–44 8 49 

Tid till utskrivning efter sista CPAx-mätning 0,0  0–0 0 2 

LOS akutsjukvård 12,0 7–20 1 128 

IVA=intensivvårdsavdelning. CPAx=The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool. LOS=length of stay. 

 

Korrelation mellan IVA-dagar och funktionsförmåga  
Det förelåg en signifikant låg negativ korrelation mellan CPAx-poäng och antalet IVA-dagar (rs=-0,326, 

p=0,018). Förklaringsgraden (determinationskoefficienten, r2) för hur funktionsnivå mätt med CPAx 

förändrar IVA-dagar var 8,9% (p=0,032). Regressionskoefficienten (b1) var -0,392 (p=0,032) vilket 

förklarar att en enhetsökning i CPAx-poäng gav en minskning i antalet IVA-dagar med 0,39 dagar, se 

tabell 3.  

 

Korrelation mellan funktionsförmåga vid utskrivning från IVA och LOS akutsjukvård 
Det förelåg en signifikant negativ korrelation mellan funktionsförmåga (CPAx-poäng) vid utskrivning 

från IVA och antalet vårddagar inom akutsjukvård (rs=-0,465, p=0,001), se figur 2. Korrelationen 

gränsade till måttligt. Determinationskoefficientens (r2=0,140, p=0,006) andelen förklarad varians var 

14,0 procent (se tabell 3). Regressionskoefficienten (b1) var -0,208 (p=0,006) vilket förklarar att en 

enhetsökning i CPAx-poäng gav ett minskat antal vårddagar inom akutsjukvård med 0,21 dagar.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

Figur 2. Spridningsdiagram för korrelationen mellan funktionsnivå mätt med CPAx och 
LOS akutsjukvård. n=52. 

 

R² = 0,1401

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100 120

C
P

A
x-

p
o

än
g

LOS akutsjukvård
(dagar)

Samband mellan CPAx och LOS akutsjukvård



16 

Korrelation mellan antalet IVA-dagar och LOS akutsjukvård 
Det fanns en signifikant låg negativ korrelation mellan antalet IVA-dagar och antalet vårddagar inom 

akutsjukvård (rs=-0,422, p=0,002). Däremot fanns ingen signifikans vid linjär regressionsanalys av hur 

IVA-dagars förklaringsgrad för antalet vårddagar inom akutsjukvård, se tabell 3 

 

Bakgrundsvariablers korrelation med LOS akutsjukvård 
Varken ålder (rs=0,122, p=0,273) eller BMI (rs=-0,045, p=0,751) hade någon signifikant korrelation 

med antalet LOS akutsjukvård. SAPS3 hade signifikant låg korrelation med antalet vårddagar inom 

akutsjukvård men vid analys av förklaringsgraden för SAPS3 kunde ej signifikans påvisas, se tabell 3.   

 

Tabell III. Korrelationsmatris. Samband mellan variabler för vårdtid på IVA och LOS akutsjukvård. 

Korrelationskoefficienten beräknad med Spearman’s rho (rs), signifikansvärde (p-värde) och antal (n) 

redovisas. Determinationskoefficienten (r2) redovisas tillsammans med signifikansnivå inom parentes. 

n=52. 

  IVA-dagar LOS 
Akutsjukvård 

CPAx-poäng Correlation coefficient (rs) 
Sig. (2-tailed) 
r2 (p-värde) 

-0,326 
0,018 
0,089 (p=0,032) 

-0,465 
0,001 
0,140 (p=0,006)  

IVA-dagar Correlation coefficient (rs) 
Sig. (2-tailed) 
r2 (p-värde) 

 0,422 
0,002 
0,062 (p=0,076) 

SAPS3 Correlation coefficient (rs) 
Sig. (2-tailed) 
r2 

 0,273 
0,050 
0,035 (p=0,184) 

IVA=intensivvårdsavdelning. LOS akutsjukvård= length of stay. CPAx= The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool. 
SAPS3= Simplified Acute Physiologic Score 3 

 

Analys av predicerande faktorer för LOS akutsjukvård 
Multipel regressionsanalys gjordes för att undersöka hur CPAx-poäng tillsammans med andra 

prediktorer kunde förklara variansen i LOS-akutsjukvård, resultatet av analysen presenteras i tabell 4. 

De oberoende variablerna IVA-dagar och SAPS3 som påvisat signifikant korrelation inkluderades.  

 

I modell 1 analyseras endast prediktorn CPAx. Modell 1 var signifikant (p=0,006) och beta-

koefficienten för CPAx i visar att för varje ökning i CPAx-poäng minskar LOS akutsjukvård med 0,37 

dagar. CPAx-poäng och IVA-dagar inkluderades i modell 2 som även den var signifikant (p=0,014) 

med en förklaringsgrad på 12,6 procent.  Vid analys av prediktorerna var det endast CPAx som hade 

ett signifikant resultat (p=0,020). IVA-dagar kunde inte predicera för LOS akutsjukvård när den andra 

variabeln var konstant (p=0,278). Beta-koefficienten för CPAx-poäng var -0,33 vilket förklarar att 
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ökad CPAx-poäng leder till minskad LOS akutsjukvård med -0,330 dagar när variabeln IVA-dagar hålls 

konstant.  

 

I modell 3 analyserades variablerna CPAx, IVA-dagar och SAPS3. Determinationskoefficienten i 

modellen visar att variablerna tillsammans förklarade 13,2 procent av förändringen av LOS 

akutsjukvård och modellen i sin helhet var signifikant (p=0,021). Vid analys av prediktorerna var CPAx 

signifikant (p=0,045) men varken IVA-dagar (p=0,198) eller SAPS3 (p=0,261) kunde predicera för LOS 

akutsjukvård. Sammantaget var det endast CPAx-poäng som kan predicera LOS-akutsjukvård när de 

övriga variablerna hålls konstanta. Beta-koefficienten (β=-0,290) förklarar hur en enhets ökning av 

CPAx-poäng påverkar vårdtiden inom akutsjukvård som i denna modell förklarar en minskning i LOS 

akutsjukvård med -0,29 dagar. Vilket mer tydligt kan förklaras genom att tio poängs ökning på CPAx 

kan förklara 2,9 dagar kortare vårdtid inom akutsjukvård, men endast 13,2 procent av förändringen i 

LOS akutsjukvård förklaras av modellen. Förklaringsgraden (R2 adj) förändras inte nämnvärt i någon 

av de tre modellerna utan varierar från 0,123 till 0,132. 

 

Extremvärden bland försökspersonerna analyserades genom casewise list och en försöksperson 

noterades ha mer än tre standardavvikelser i den beroende variabeln. Värdena analyserades vidare 

och ansågs inte påverka utfallet. Därav behölls samtliga inkluderade försökspersoner i den multipla 

regressionsanalysen. 

 

Tabell IV. Effekten av CPAx-poäng på LOS akutsjukvård. I tabellen presenteras ostandardiserade b-

koefficienter, standardfel inom parentes, standardiserade b-koefficienter och signifikansnivå. 

Modellens förklaringsgrad presenteras med adj R2. Beroende variabel: LOS akutsjukvård. n=52. 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  

 B Beta B Beta B Beta 

CPAx-
poäng 

-0,673**  
(0,236) 

-0,374 -0,592* 
(0,246) 

-0,330 -0,522* 
(0,253) 

-0,290 

       
IVA-dagar   0,205 

(0,187) 
0,150 0,248 

(0,190) 
0,182 

       
SAPS3     0,275 

(0,242) 
0,154 

       
Konstant 39,534** 

(7,624) 
 34,898** 

(8,704) 
 15,473 

(19,171) 
 

R2(adj) 0,123**  0,126*  0,132*  

*p<0,05, **p<0,01. 

CPAx= The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool. IVA=intensivvårdsavdelning. SAPS3= Simplified Acute Physiologic 

Score 3. 
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
Signifikant korrelation (r=-0,465) förelåg mellan funktionsnivå bedömd med CPAx vid utskrivning från 

IVA och LOS akutsjukvård. Vid regressionsanalys fanns även en signifikant predicerande förmåga för 

CPAx på LOS akutsjukvård. Förklaringsgraden var 14 procent. Både IVA-dagar och SAPS3 korrelerade 

signifikant med LOS akutsjukvård men ingen av dessa hade något förklaringsvärde vid linjär 

regressionsanalys. Vid multipel regressionsanalys var det endast CPAx som signifikant predicerade för 

LOS akutsjukvård. Sammantaget var funktionsnivå skattad med CPAx det som bäst kunde förklara 

variansen av LOS akutsjukvård. Högre poäng på CPAx, alltså bättre funktionsnivå, vid utskrivning från 

IVA kunde predicera kortare vårdtid inom akutsjukvård. 

 

Resultatdiskussion 

Korrelation mellan funktionsnivå och antalet IVA-dagar 
Ett signifikant lågt samband mellan funktionsnivå och antalet IVA-dagar påvisades i studien. Den 

korrelation som förekom mellan CPAx-poäng och IVA-dagar stämmer väl överens med studier som 

påvisat att IVA-orsakad svaghet och critical illness ger en längre IVA-vårdtid jämfört med patienter 

utan muskulär svaghet (11,22,40,65). Inga tidigare studier som undersökt korrelationen mellan CPAx 

och IVA-dagar kunde hittas vilket gör det svårt att göra några jämförande analyser av resultatet. 

Däremot har tidigare forskning påvisat samband mellan muskelstyrka mätt med MRC-SS och längden 

på IVA-vistelsen (40,65), vilket överensstämmer med resultaten i aktuell studie. I studien av Lee et al. 

(65) inkluderades 95 försökspersoner som vårdades på kirurgisk intensivvårdsavdelning där de flesta 

hade genomgått kirurgi. Populationen i studien var mer homogen jämfört med försökspersonerna i 

aktuell studie som representerar flera olika kliniker vilket försvårar jämförelser mellan studierna. 

Korrelationsgraden mellan MRC-SS och IVA-dagar i studien av Lee et al. (65) var låg (r=-0,31), precis 

som korrelationen mellan CPAx och IVA-dagar i aktuell studie vilket kan tyda på att det finns fler 

faktorer än enbart funktionsförmåga och muskelstyrka som påverkar längden för intensivvården.  

 

Även Connolly et al. (40) påvisade att muskelstyrka mätt med MRC-SS kan predicera längden på IVA 

vistelsen hos 94 IVA-patienter. I studien sågs dock att MRC-SS känslighet för att kunna predicera var 

som störst vid påtagligt nedsatt muskelstyrka. I studien diskuteras den kliniska nyttan med MRC-SS 

utifrån det faktum att det kräver medverkan från patienten (40). Utifrån resultaten från aktuell 

studie tillsammans med tidigare studier om CPAx-instrumentets lämplighet för IVA-patienter är CPAx 

möjligen ett bättre instrument att använda för att bedöma funktionsförmåga och predicera längden 

på IVA-vistelsen (43,59).  
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Låga poäng på CPAx innebär låg funktionsförmåga och nedsatt muskulär styrka då CPAx korrelerar 

med MRC-SS som bedömer muskelfunktion (43). Muskeltjockleken i m.quadriceps undersökt med 

ultraljud är en måttlig prediktor för längden på intensivvårdstiden (11). I den aktuella studien sågs 

liknande resultat vad gäller nedsatt funktionsnivå och muskelstyrka mätt med CPAx. Däremot skiljer 

sig inklusionskriterierna åt för dessa studier vilket försvårar jämförelser, då Gruther et al. (11) 

inkluderade patienter som vårdats >7 dagar på IVA medan aktuell studie inkluderade patienter redan 

efter 48 timmars vårdtid på IVA. Att sambanden är måttliga i Gruther et als. (11) studie kan förklaras 

av att försökspersonerna inkluderades först efter en tids intensivvård då muskelnedbrytning och 

förlust av funktionsförmåga redan drabbat patienten. Ju längre tid en patient vårdas på IVA desto 

mer ökar risken för muskelförlust och critical illness (15). 

 

Korrelationen mellan IVA-dagar och CPAx var i aktuell studie låg men signifikant, men endast 8,9 

procent av förändringen i IVA-dagar förklaras av CPAx vilket tydliggör att det finns andra faktorer 

som har betydelse för IVA-vårdens längd. Bland annat kan tiden i ventilator vara en faktor som 

påverkar IVA-vårtiden (12). En ytterligare faktor kan vara i vilken utsträckning patienterna har 

mobiliserats. Tidigare studier har påvisat kortare tid i ventilator vid tidig mobilisering (13,66,67) men 

inte alltid förkortad vårdtid på IVA (68). Tidigare studier har belyst svårigheterna att predicera IVA-

vårdtid och att flertalet medicinska faktorer har betydelse  (69–71).  Sammantaget finns sannolikt 

många faktorer som påverkar IVA-vistelsens längd och funktionsförmåga är troligen en av dessa.  

 

Korrelation mellan funktionsnivå och LOS akutsjukvård 

Det förelåg en signifikant korrelation mellan funktionsnivå mätt med CPAx och LOS akutsjukvård. 

CPAx var även den variabel som hade högst förklaringsgrad för LOS akutsjukvård. I den aktuella 

studien förklarades funktionsförmågan till 14 procent av förändringen i det totala antalet vårddagar 

inom akutsjukvård. Endast en tidigare studie har undersökt korrelationen mellan CPAx och sjukhus-

LOS (45). Whelan et al. (45) såg ingen signifikant korrelation mellan CPAx vid utskrivning från IVA och 

sjukhus-LOS. I analysen inkluderades endast åtta IVA-patienter vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser av studiens resultat. Studien utfördes även på en intensivvårdsavdelning med inriktning 

mot trauma och kirurgi, vilket inte är helt jämförbart med försökspersonerna i aktuell studie (45).  

 

Det har tidigare påvisats samband mellan muskelstyrka på IVA mätt med MRC-SS och sjukhus-LOS 

(22,65). Korrelationen mellan MRC-SS och sjukhus-LOS var låg men den enda faktor som kunde 

predicera för sjukhus-LOS, vilket liknar resultaten i aktuell studie. Studien är som tidigare nämnts 

utförd på IVA-patienter (n=95) som genomgått kirurgi och Lee et al. (65) belyser att sjukdomsgraden i 
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studiepopulationen är relativt låg vilket kan försvåra generaliserbarheten med en annan IVA-

population där sjukdomsgraden kan vara högre.  

 

I aktuell studie var covid-19 den vanligaste diagnosen bland försökspersonerna. I en nyligen 

publicerad studie hade IVA-vårdade covid-19 patienter ett signifikant lägre CPAx-poäng jämfört med 

en retrospektivt analyserad grupp bestående av IVA-patienter med pneumosepsis som ej orsakats av 

covid-19 (72). Covid-19 patienternas medianpoäng på CPAx i Moonen et als. (72) studie var 23 poäng 

(IQR 21–25) och icke-covid pneumoni hade medianvärde 31 (IQR 25–36) på CPAx. CPAx-poäng i 

aktuell studie var i median 32 poäng vilket inte indikerar att försökspersonernas poäng var avvikande 

låga eller höga. Moonen et al. (72) såg även en snabbare återhämtning i CPAx hos patienterna med 

covid-19 jämfört med icke-covid patienterna. Om liknande skillnader förekom även i aktuell studie är 

inte undersökt men skulle kunna innebära att covid-19 patienterna hade en låg CPAx-poäng men en 

snabbare återhämtning vilket skulle kunna föranleda kortare LOS-akutsjukvård. Detta bör beaktas 

som ett möjligt hot mot den externa validiteten vid jämförelser utanför pandemitider. 

 

Korrelation mellan antalet IVA-vårddagar och LOS akutsjukvård 

Resultaten i aktuell studie påvisade en signifikant, men låg, korrelation mellan antalet IVA-dagar och 

LOS akutsjukvård. Det finns få tidigare studier som undersökt sambandet mellan IVA-dagar och LOS 

akutsjukvård eller total vårdtid på sjukhus. I en studie påvisades att lång vårdtid på IVA (>14 dagar) 

innebär en längre vårdtid på sjukhus jämfört med patienter med IVA-vårdtid <14 dagar (48). I aktuell 

studie har IVA-dagar inte diktomatiserats i kort eller lång vårdtid vilket försvårar jämförelser med 

studien av Zampieri et al. (48). 

 

Liksom i aktuell studie har frågan tidigare lyfts om hur väl endast IVA-dagar kan predicera för utfall 

efter IVA (29,73). Milton et al. (29) kom fram till att funktionsnivå vid utskrivning från IVA är en bättre 

prediktor för nedsatt ADL-förmåga efter utskrivning från IVA. Det bör noteras att Milton et al. (29) 

endast använde de första fem delarna av bedömningsinstrumentet CPAx som oberoende variabel 

och att utfallsmåttet var självskattad ADL-förmåga, vilket inte undersöks i aktuell studie. Schandl et 

al. (73) såg däremot att fler än två IVA-dagar ökar risken för sämre funktionellt utfall men att det 

fanns variabler som kunde predicera ännu starkare, bland annat utbildningsnivå. Ingen av dessa ovan 

nämnda studier har undersökt sambandet mellan IVA-dagars korrelation med LOS akutsjukvård så 

resultaten går inte till fullo att jämföras med resultaten i aktuell magisterstudie men sammantaget 

kan antas att det finns många faktorer som påverkar såväl LOS akutsjukvård som funktionellt utfall 

efter IVA-vård och att det ännu inte är klarlagt om en enskild faktor kan predicera för dessa utfall.  
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Vid genomgång av tidigare forskning har inga studier hittats om hur IVA-dagar kan predicera för 

längden på sjukhusvistelsen, därav är det svårt att göra jämförelser med den aktuella studien. Kliniskt 

brukar patienter med lång vårdtid på IVA anses ha stort vårdbehov och lång rehabilitering. Troligen 

beror detta på att lång IVA-vårdtid ökar risken för muskulär svaghet och critical illness (11,15) och att 

det är den nedsatta funktionsförmågan som kräver vård och rehabilitering och inte enbart det 

faktum hur lång tid patienten har vårdats på IVA.   

 

Möjliga övriga förklarande bakgrundsvariabler till LOS akutsjukvård 

I den aktuella studien inkluderades SAPS3, ålder och BMI som möjliga prediktorer för LOS 

akutsjukvård utifrån utfall i tidigare forskning. Endast SAPS3 hade signifikant korrelation med LOS 

akutsjukvård i aktuell studie. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan SAPS3 och vårdtid på 

IVA men studier som undersökt samband mellan SAPS och LOS akutsjukvård har inte hittats, vilket 

försvårar möjligheten att göra jämförelser med tidigare forskning (74). Det svaga sambandet mellan 

SAPS3 och LOS akutsjukvård i aktuell studie kan bero på lågt antal försökspersoner men resultaten 

pekar ändå åt att SAPS3 kan korrelera med vårdtid på IVA och LOS akutsjukvård men att det möjligen 

inte finns någon predicerande förmåga för LOS-akutsjukvård.  

 

Tidigare studie har inte kunnat påvisa någon skillnad mellan låg eller hög BMI vad gäller utfallet i 

antalet IVA-dagar eller sjukhus LOS, och liksom i aktuell studie var BMI inte en förklarande prediktor 

för vårdtid (21). I en litteraturundersökning var ålder den starkast predicerande faktorn för längden 

på IVA-vistelsen, men studier som undersökt ålders korrelation med total sjukhusvistelse eller dess 

predicerande förmåga har inte hittats (70). Resultaten i aktuell studie kunde inte påvisa några 

samband mellan ålder och LOS-akutsjukvård. Möjligen är det så att ålder i sig inte är den faktor som 

påverkar vårdtid utan möjligen visar resultaten för denna studie att det är just funktionsnivå som är 

av betydelse. Likväl som tidigare studier har påvisat att nedsättningar i ADL och en ökad skörhet 

påverkar utfall av funktionsförmåga och mortalitetsrisk efter avslutad IVA-vård (4,24–26). 

 

Det finns troligen fler variabler som kan förklara hur länge en patient vårdas på IVA och utfallet för 

LOS akutsjukvård. Förekomst av IVA-delirium är ett exempel på en annan faktor som kan påverka 

vårdtiden på IVA och den totala vårdtiden på sjukhus (16–19). Tidig mobilisering är också en faktor 

som påvisat kortare IVA-vårdtid och kortare total sjukhusvistelse, men det finns även studier som ej 

påvisat någon korrelation mellan tidig mobilisering och vårdtid på IVA och total vårdtid på sjukhus 

(13,39,66) Ingen av dessa faktorer studerades dock i den aktuella studien.  
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Funktionsförmåga som predicerande förmåga till LOS akutsjukvård 

För att undersöka till vilken grad funktionsförmåga vid utskrivning från IVA kunde predicera LOS 

akutsjukvård i relation till de övriga korrelerande variablerna IVA-vårddagar och SAPS3 gjordes 

multipel regressionsanalys. Endast funktionsförmågan mätt med CPAx kunde signifikant förklara 

variansen i LOS akutsjukvård. Även om modellen endast förklarar 13,2 procent av förändringen i LOS 

akutsjukvård så visar resultatet att hypotesen om att funktionsförmåga vid utskrivning från IVA har 

betydelse för att predicera fortsatt vårdbehov till viss del stämmer. En enhetsökning av CPAx-poäng 

ger minskad LOS akutsjukvård med 0,29 dagar.  

 

Inga tidigare studier har hittats där CPAx använts i en multipel regressionsmodell vilket gör det svårt 

att jämföra aktuell studies resultat. En studie (59) har visat måttligt till starka samband mellan CPAx-

poäng och fortsatt omsorgsbehov efter utskrivning från sjukhus. Sammantaget finns anledning att tro 

att funktionsförmåga mätt med CPAx till viss del kan förklara både LOS akutsjukvård och 

omsorgsbehov efter avslutad sjukhusvistelse. Som tidigare nämnts har även MRC-SS visat sig kunna 

predicera för sjukhus-LOS (65) och tillsammans med resultaten i aktuell studie tyder  detta på att 

muskelfunktion och funktionsförmåga är faktorer som kan predicera sjukhus-LOS. Eftersom det ofta 

är fysioterapeuten som bedömer patienters funktionsförmåga ger detta en ökad betydelse av 

professionens roll och kunskap inom intensivvård.  

 

Då IVA-populationen är en heterogen grupp och att det kan finns flera andra förklarande faktorer för 

både funktionsnivå och LOS akutsjukvård finns det dock anledning att tolka resultaten med 

försiktighet. 

 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka om funktionsnivå vid utskrivning från IVA kunde predicera för LOS 

akutsjukvård. Utifrån syftets utformning anses valet av kvantitativ studiedesign med prospektiv 

ansats kunnat besvara syfte och frågeställningar (60). 

 

Deltagarna rekryterades konsekutivt och kan anses vara representativa för individer som vårdades på 

IVA under datainsamlingsperioden. Fler män än kvinnor inkluderades i studien. Detta skulle kunna 

vara ett hot mot den externa validiteten men vid analys av könsfördelning inom intensivvård 

nationellt ses att fler män än kvinnor får intensivvård (män 62%, kvinnor 38%) och fördelningen i 

magisterarbetet överensstämmer med demografin gällande könsfördelning nationellt (75). Studien 

hade ett internt bortfall på tre försökspersoner. Bortfallets åldersnivå var i samma nivå som 

inkluderade försökspersoner men en något lägre CPAx-poäng vid utskrivning från IVA och något fler 
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IVA-dagar kunde noteras i bortfallsgruppen. Med anledning av bortfallets låga antal ansågs detta inte 

vara ett hot mot studiens externa validitet.   

 

Det var två fysioterapeuter som utförde CPAx-bedömningarna på IVA-patienterna. För att minska 

risken för feltolkningar sinsemellan gjordes de första bedömningarna tillsammans. CPAx har i tidigare 

studier visat sig ha hög interbedömarreliabilitet och hög content validitet (43,56,76) men för att 

stärka den interna validiteten gjordes bedömningar tillsammans när det var oklart vilka poäng som 

skulle anges.  

 

Det förekom inga golv- eller takeffekter vid CPAx-bedömningarna, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning där CPAx använts för att analysera funktionsförmåga hos IVA-patienter 

(45,58,59,72). Att majoriteten av deltagarna (88,5 %) hade en CPAx-bedömning samma dag som 

utskrivning från IVA stärker den interna validiteten.  

 

Att använda LOS som utfallsmått kan diskuteras. LOS är ett mått som använts i tidigare studier för att 

utvärdera utfall efter IVA-vård (31,40). Det finns dock många faktorer som påverkar LOS 

akutsjukvård. Under den pandemi som pågick samtidigt som denna magisterstudie var vårdplatserna 

begränsade inom landets sjukvård vilket kan ha påverkat att patienter skrevs ut från sjukhus i ett 

tidigare skede än normalt. Studien sträcker sig även från januari till augusti och belastningen på 

sjukvårdsplatserna varierade troligen under denna tidsperiod med tanke på pandemins olika faser 

vilket kan vara ett hot mot studiens externa validitet. Vidare är LOS akutsjukvård ett mått som inte 

säger mer än just hur lång tid en patient har visats på sjukhus. I princip behöver inte LOS säga något 

om patientens funktionsnivå eller återgång till tidigare aktivitet och delaktighet. Detta hade varit 

intressant att bedöma men ansågs inte rymmas inom ramarna för detta magisterarbete.  

 

I aktuell studie noterades endast vårdtiden inom akutsjukvård och inte längden på eventuell 

sjukhuslokaliserad specialistrehabilitering på vårdavdelning. Tjugofem procent av försökspersonerna 

i studien erhöll sjukhuslokaliserad rehabilitering. De som har behov av sjukhuslokaliserad 

specialistrehabilitering har ofta en låg funktionsnivå och möjligheten finns att dessa försökspersoner 

har haft ett lågt värde på CPAx vid utskrivning från IVA men kan ha haft en kort LOS akutsjukvård 

eftersom fortsatta vård- och omsorgsinsatser kan utföras även på rehabiliteringsavdelningen. Det 

kan föreligga en bias för tolkningen av studiens resultat om dessa försökspersoner har en kort LOS 

akutsjukvård men en kvarstående lång vårdtid inom rehabilitering. Tidigare studier av Corner et al. 

(59) visade att låga poäng på CPAx korrelerar med ökat behov av en längre tids (>6 veckor) 

slutenvårdsrehabilitering (59). Så som magisterstudien har utförts kan sjukhusbaserad rehabilitering 
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vara ett hot mot den interna validiteten och möjligen skulle korrelationen mellan CPAx-poäng och 

LOS akutsjukvård varit ännu starkare om de försökspersoner som erhöll sjukhusbaserad 

rehabilitering exkluderats eller om vårdtiden på rehabiliteringsenheten även räknats med i vårdtiden 

på sjukhus.  

 

Beslutet att använda multipel regressionsanalys för analys av variablernas predicerande förmåga för 

LOS akutsjukvård kan diskuteras eftersom den beroende variabeln inte var normalfördelad. För att 

hantera kravet för multipel regressionsanalys logaritmerades LOS akutsjukvård och resultatet 

jämfördes med utfallet med den ursprungliga variabeln. Eftersom ingen större skillnad i utfallet 

kunde noteras behöll variabeln LOS akutsjukvård sin ursprungliga form. Detta för att bättre förstå 

och kunna tolka resultatet. Extremvärden studerades noggrant men behölls då de vid analys inte 

påverkade utfallet i resultatet. Det finns krav på populationsstorleken för att resultatet från den 

multipla regressionsanalysen ska kunna generaliseras. Litteraturen skiljer sig något åt från att 

rekommendera 15 deltagare per inkluderad oberoende variabel till 50 deltagare +8m (m= antalet 

prediktorer som inkluderas i regressionen) (77). Enligt detta skulle populationsstorleken för aktuell 

magisteruppsats vara mellan 45–74 försökspersoner. Utifrån detta skulle resultatet möjligen kunna 

vara än mer generaliserbart och mer tillförlitligt om fler försökspersoner inkluderats. Om det hade 

varit fler inkluderade försökspersoner hade extremvärden kunnat exkluderats utan att det påverkat 

möjligheten att genomföra multipel regressionsanalys. Möjligen hade ett större antal 

försökspersoner och färre extremvärden givit ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Generaliserbarhet  
Patienter som vårdas på IVA är en heterogen grupp och orsaken till behovet av IVA-vård kan variera. 

Det kan vara svårt att dra slutsatser om att resultatet i denna studie är överförbart till IVA-vårdade 

nationellt. Intensivvårdsavdelningen där aktuell studie har genomförts representerar en generell IVA-

avdelning som inte är specificerade inom ett område. Resultaten borde således kunna generaliseras 

till en motsvarande IVA-nivå med liknande patientgrupper. När resultaten från studien tolkas bör en 

viss försiktighet tas i anspråk eftersom diagnosen covid-19 var klar i majoritet bland försöksgruppen. 

Hur pandemin och covid-19 har påverkat utfallet jämfört med hur diagnoserna hade fördelat sig utan 

covid-19 är inte möjligt att besvara i nuläget. 

 

Studiens kliniska och samhälleliga nytta 
Att bedöma IVA-patienters funktionsnivå är troligen en del av helheten för att bedöma fortsatt 

vårdbehov. Att bedöma funktionsnivå och hitta patientens styrkor och svagheter för att i ett tidigt 
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skede kunna initiera åtgärder för att förbättra, stärka och rehabilitera förmågor som försämrats på 

grund av svår sjukdom eller skada kan vara av stor betydelse.  

 

Inga uppföljande mätningar av funktionsförmåga har gjorts i aktuell studie. Det vore av intresse att 

studera om funktionsförmågan mätt med CPAx kan förbättras med någon intervention som initieras 

redan på IVA. Intressant för framtida studier vore även att ta reda på hur CPAx-poäng på IVA 

korrelerar med funktionsförmåga en tid efter avslutad IVA-vård samt om tidig initierad rehabilitering 

möjligen skulle kunna förbättra patienternas funktionsförmåga både på kort och lång sikt.   

 

Etikdiskussion  
Samtliga deltagare lämnade själva sitt samtycke till deltagande i studien. Ingen av deltagarna har haft 

en pågående vårdrelation med ansvarig för studien efter utskrivning från IVA och en eventuell 

beroendeställning finns ej. Det hade varit intressant att presentera orsaken/diagnosen som 

föranledde behov av IVA-vård. Dock valdes att presentera resultat på kliniknivå eller diagnoser om 

fler än en deltagare hade samma diagnoskod. Detta valdes för att skydda deltagarnas identitet 

genom att det ej skulle vara möjligt att identifiera enskilda individer under just denna tid för 

datainsamlingen.  

 

Nyttan med studien ansågs vara hög eftersom ett eventuellt påvisat predicerande samband mellan 

funktionsnivå på IVA och LOS akutsjukvård kan underlätta för tidiga fysioterapeutiska interventioner 

för att motverka komplikationer som kan uppstå vid lång vårdtid och immobilisering till följd av 

detta. 

 

Konklusion 
Det förelåg ett signifikant lågt till måttligt samband mellan funktionsnivå vid utskrivning från IVA 

mätt med CPAx och LOS akutsjukvård. I motsats till antalet IVA-dagar och SAPS3 visade sig högre 

CPAx-poäng vid utskrivning från IVA signifikant predicera kortare vårdtid inom akutsjukvård. Även om 

enbart funktionsförmågan inte kan förklara totala längden av LOS akutsjukvård så kan det vara en 

viktig faktor att analysera för att bättre kunna predicera vårdbehov efter utskrivning från IVA.  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 

Till verksamhetschef  
– godkännande av genomförande av uppsats på avancerad nivå inom fysioterapi 
 
Titel på arbetet: Kan funktionsnivå efter avslutad intensivvård predicera fortsatt vårdbehov? - En 
prospektiv kohortstudie 
 
Information om genomförande av uppsats på avancerad nivå där syftet är att undersöka om IVA-
patientens funktionsnivå vid utskrivning från IVA kan predicera för vårdtid på akutvårdsavdelning 
post-IVA. 
 
Jag heter Therese Olsson och är sjukgymnast med kliniskt arbete på intensivvårdsavdelningen vid 
Västmanlands sjukhus Västerås. Jag genomför magisterstudier i fysioterapi vid Uppsala universitet 
och planerar genomföra ett projekt som kan komma att beröra patienter som tillhör er klinik. I 
egenskap av verksamhetschef tillfrågas du om skriftligt godkännande att genomföra denna 
magisterstudie inom din verksamhet. 
 
Vad är det för projekt?  
Syftet med studien är att undersöka om patienters funktionsnivå vid utskrivning från IVA kan 
predicera fortsatt vårdbehov mätt i antalet vårddagar inom akutsjukvård.  
 
Funktionsnivå på IVA mäts idag med bedömningsinstrumentet CPAx som är ett validerat och reliabelt 
mätinstrument för att mäta funktionsnivå hos kritiskt sjuka patienter inom intensivvård. Tidigare 
forskning har mestadels undersökt sambandet mellan vårdtid på IVA och total vårdtid på sjukhus. Få 
studier har undersökt hur funktionsnivån påverkar utfallet mätt i antalet vårddagar inom 
akutsjukvård. Ingen studie har gjorts på hur CPAx-poäng predicerar för varians av vårdbehov inom 
akutsjukvård efter utskrivning från IVA.  
 
Eftersom IVA är en vårdnivå och inte har övergripande klinikansvar för patienterna kan alla 
akutvårdskliniker inom regionen komma att ha patienter som vårdas på IVA under studiens gång och 
bli aktuella för deltagande i studien. 
 
Informerat samtycke kommer att inhämtas från patient. Samtycke kan även inhämtas från nära 
anhörig om patienten på grund av sitt medicinska tillstånd ej är förmögen att lämna sitt samtycke. 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna ges muntlig och skriftlig information om studiens 
syfte, tillvägagångssätt och vilken data som inhämtas.  
 
Hur går studien till? 
Patienter som vårdas ≥48h på IVA, är ≥18 år och överlever IVA-vården kommer att inkluderas 
löpande. Funktionsnivån kommer att skattas med bedömningsinstrumentet CPAx. Detta är ett 
bedömningsinstrument som har använts några år inom intensivvården i Västerås vilket inte innebär 
någon förändring i vården jämfört med tidigare. Målet är att inkludera 50 deltagare. 
 
Efter att patienten har skrivits ut från IVA behöver jag följa patientens vårdtid på avdelning genom 
journalgranskning. Jag behöver ditt tillstånd som verksamhetschef att få genomföra denna 
journalgranskning. Vid journalgranskning kommer det inhämtas information om inskrivningsdatum 
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och utskrivningsdatum från journalens patientöversikt. Inga andra uppgifter kommer att inhämtas 
vid journalgranskning. Insamlade data behandlas konfidentiellt och personuppgifter kommer att 
kodas och förvaras så att anonymitet garanteras. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå. 
Insamlade data förvaras inlåst i ett skåp som endast ansvarig för studien har tillgång till. Elektroniska 
data kommer att kodas och endast ansvarig för studien kommer att ha tillgång till lösenordet. Data 
kommer att kodas och nyckeln kommer att förvaras åtskilt från övrigt material. Endast ansvarig för 
studien har tillgång till kodnyckeln.  
 
Möjliga risker med att delta i studien 
Inga risker har identifierats för att delta i studien. Studien kommer inte att påverka den vård 
patienterna får på IVA eller på vårdavdelning. Det enda som studien påverkar är att jag som 
sjukgymnast på IVA inhämtar information om vårddagar inom akutsjukvård genom journalgranskning 
när patienten har skrivits ut från akutsjukvården.  
 
Studiens tidsplan 
Datainsamling planeras pågå under våren 2021. Plan är att uppsatsen examineras i juni 2021. 
 
Förhoppningen är att ta reda på mer om funktionsnivåns betydelse för att identifiera patienter med 
större behov av mobilisering och rehabiliterande insatser.  
 
Önskar du mer information kontakta ansvariga för studien: 
 
Therese Olsson    Henrik Johansson 
Legitimerad Sjukgymnast   Handledare, Universitetslektor 
Kirurgklinikens rehabenhet / IVA  Institutionen för neurovetenskap, 
Västerås sjukhus, Region Västmanland  Fysioterapi 
Therese.i.olsson@regionvastmanland.se  Uppsala universitet 
021–174175    Henrik.johansson@neuro.uu.se 
    018-471 47 77 

 

Medgivande till genomförande 

Härmed godkänns att genomförandet av uppsats på avancerad nivå som beskrivits ovan får 

genomföras inom det verksamhetsområde jag som verksamhetschef har ledningsansvar över. 

 
     
Klinik 
 
 
     
Namnteckning 
 
 
     
Ort och datum 
 

 

Medges ej ☐ 

 

mailto:Therese.i.olsson@regionvastmanland.se
mailto:Henrik.johansson@neuro.uu.se
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Information om att delta i studie om IVA-patientens funktionsnivå vid utskrivning från IVA kan 
predicera för antalet dagar inom akutsjukvård efter IVA-vistelsen.  
 
Information om projektet  
Jag utför ett magisterarbete inom Fysioterapi vid Uppsala universitet och jag vill fråga dig om du vill 
delta i en studie med titeln: Kan funktionsnivå efter avslutad intensivvård predicera fortsatt 
vårdbehov? - En prospektiv kohortstudie. Genom denna studie vill jag ta reda på mer om 
funktionsnivån vid utskrivning från IVA har ett samband med antalet vårddagar inom akutsjukvård. 
Anledningen till att jag frågar dig är att du har vårdats på intensivvårdsavdelningen på Västerås 
sjukhus, där jag arbetar som sjukgymnast.  
 
Vad innebär det att delta i studien? 
Om du tackar ja till att delta i studien innebär det att information om inskrivningsdatum och 
utskrivningsdatum kommer att hämtas från din journal. Hos alla patienter som vårdas på IVA bedöms 
funktionsnivån oavsett om man deltar i denna studie eller ej. Studien innebär inga risker för dig som 
deltagare och det krävs ingen insats från dig. Den vård du får förändras eller påverkas inte vid ett 
deltagande.  
 
Det är frivilligt att delta 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien 
utan att ange orsak. Ett avbrytande kommer inte att påverka ditt fortsatta omhändertagande i 
vården eller din relation till aktuell vårdgivare. Om du inte längre vill vara med i studien meddelas 
ansvarig för projektet. 
 
Behandling av personuppgifter 
Om du väljer att delta kommer information om din totala vårdtid att samlas in. Denna information 
kommer att hämtas från journalen efter att du skrivits ut från sjukhuset. Inga andra uppgifter 
kommer att hämtas från journalgranskningen. Du som deltar i studien kommer att garanteras 
anonymitet och att all insamlade data behandlas konfidentiellt. Endast ansvarig för studien har 
tillgång till informationen vilken kodas om så att personuppgifter ej går att identifiera. Resultat från 
studien kommer att presenteras på gruppnivå.  
 
Personuppgifter hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Alla uppgifter kommer 
att kodas så att din identitet inte kan spåras i materialet. Digitala data kommer att lagras 
lösenordskyddat och fysiska data kommer att lagras inlåst i ett skåp som endas ansvarig för studien 
har tillgång till. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få ta del av dina uppgifter och vid 
behov få eventuella fel rättade. Du kan även få dina personuppgifter raderad eller begränsade.  
 
Kontaktuppgifter till ansvariga för studien: 
Therese Olsson    Henrik Johansson 
Legitimerad Sjukgymnast   Handledare, Universitetslektor 
Kirurgklinikens rehabenhet / IVA  Institutionen för neurovetenskap, 
Västerås sjukhus, Region Västmanland  Fysioterapi 
therese.i.olsson@regionvastmanland.se  Uppsala universitet 
021–17 41 75    Henrik.johansson@neuro.uu.se 
    018-471 47 77  

mailto:therese.i.olsson@regionvastmanland.se
mailto:Henrik.johansson@neuro.uu.se
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Informerat samtycke 

 

Svar på förfrågan om att delta i studie 

 

Jag som tagit del av informationen är: 

☐ Patient 

☐ Nära anhörig 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen av studien: Kan funktionsnivå efter avslutad 
intensivvård predicera fortsatt vårdbehov? - En prospektiv kohortstudie. Studiens genomförande och 
syftet med studien har förklarats för mig så att jag förstår. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och 
dessa frågor har besvarats så att jag förstår. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att 
jag när som helst kan avbryta mitt deltagande.  

 

Härmed samtycker jag till att: 

• Frivilligt delta i studien 

• Ansvarig för studien samlar in och bearbetar mina uppgifter på det sätt som presenterats i 
den skriftliga informationen. 

 

 

                                                                  

Namnteckning 

 

 

                                                                
Namnförtydligande    

 

 

                                                                         

Ort och datum 
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