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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att jämföra behovet av vasoaktiva läkemedel och tiden till sittande ställning hos patienter 

som extuberades inom och efter 90 minuter efter att ha genomgått hjärtkirurgi samt om tiden till 

extubering korrelerade med mängden vasoaktiva läkemedel samt med tiden till mobilisering.  

 

Metod: Retrospektiv, komparativ journalgranskning av patienter som genomgått en hjärtoperation 

under perioden november 2012 till mars 2013, vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

 

Resultat: Nittiotvå patienter inkluderades i studien. Av dessa extuberades 12 patienter tidigt (≤90 

min) och 80 extuberades sent (>90 min – 8 timmar) efter ankomst till IVA. Inga signifikanta skill-

nader hittades mellan grupperna i dygnsdos av vasoaktiva läkemedel, förutom i dygnsdosen av 

Trandate. Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan tid till extubering och behovet av vasoak-

tiva läkemedel. Det fanns ingen skillnad i tiden till mobilisering men det fanns en negativ korrelat-

ion med tiden till extubation.   

 

Slutsats: Ingen skillnad förelåg i given dos vasoaktiva läkemedel mellan de två extubationsgrupper-

na. Det fanns heller ingen korrelation mellan tiden till extubering och given dos vasoaktiva läkeme-

del. Skiftbytet mellan natt- och dagpersonal styrde när patienterna tidigast kunde bli mobiliserade. 

Det är svårt att generalisera resultatet utan fortsatta studier relaterat till det låga antalet patienter i 

gruppen som extuberades tidigt.  

 

Nyckelord: Hjärtkirurgi, tidig extubering, vasoaktiva läkemedel, mobilisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Aim: To compare the need of vasoactive agents and the time to mobilization in patients extubated 

within or after 90 minutes after heart surgery and if time to extubation correlate with the amount of 

vasoactive drugs and with time to mobilization. 

 

Method: A retrospective, comparative review of patient records of patients undergoing heart sur-

gery between November 2012 and March 2013 at a university hospital in mid Sweden. 

 

Results: Ninety-two patients were included of which 12 patients were extubated early (≤90 min), 

and 80 patients were extubated late (>90 min – 8 hours) after arriving to the ICU. There were no 

differences between the groups in dosage of vasoactive agents except for Trandate. Time to extuba-

tion did not correlate with the dosage of vasoactive agents. No differences were found between the 

groups regarding mobilization. Time to extubation correlated negatively with time to mobilization. 

 

Conclusion: No differences were found in the dosage of vasoactive agents between the extubation 

groups. Time to extubation did not correlate with the dosage of vasoactive drugs given. A fixed 

time (the shift change) determined when the patients, at the earliest, could be mobilized and no dif-

ferences were found between the groups regarding mobilization. It is difficult to generalize the re-

sults to a larger population due to the low number of patients included in the early extubation group.  

 

Key Words: Heart surgery, early extubation, vasoactive agents, mobilization 
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Förkortningar 

CABG – Coronary Artery Bypass Grafting 

CNS – Centrala nervsystemet 

CO – Cardiac Output, hjärtminutvolym 

EF – Ejektionsfraktion 

IVA – Intensivvårdsavdelning 

MAP – Medelartärtryck 

NO - Kväveoxid 

NTproBNP – N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide 

NYHA – New York Heart Association, hjärtsviktsklassifiering 

pCO2 – Partialtryck för koldioxid 

pH – Vätejonskoncentration 

pO2 – Partialtryck för syrgas 

PVR – Pulmonell vaskulär resistens 

SIRS – Systemiskt inflammationsresponssyndrom 

SVR – Systemvaskulär resistens 

TEE – Transesophagalt ekokradiografi 

TIA – Transitorisk ischemisk attack 

TTE – Transthorakal ekokardiografi 
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BAKGRUND 

I Sverige utförs ca 6000 hjärtoperationer årligen (Årsrapport SWEDEHEART 2011, 2012). Hjärtki-

rurgi innefattar operation på hjärtats kranskärl (Coronary Artery Bypass Grafting, CABG), hjärt-

klaffar, medfödda hjärtfel, hjärttransplantation, thorakalt aortaaneurysm och arytmikirurgi (Persson, 

2008). Efter hjärtkirurgi kommer patienten vanligen till en intensivvårdsavdelning (IVA) intuberad 

med mekaniskt ventilationsstöd (Larsson & Rubertsson, 2012), detta i väntan på att patienten skall 

bli hemodynamisk stabil, koagulatoriskt kontrollerad och själv kan upprätthålla en adekvat ventilat-

ion (Liu & Gropper, 2002). Ofta finns det standardiserade protokoll för extubering av patienten, 

med specifika kriterier när det gäller kroppstemperatur, pH, elektrolytbalans, pO2/pCO2 och blöd-

ningsstatus som måste uppfyllas innan avvänjning från den mekaniska ventilationen påbörjas. Kri-

terierna kan variera något mellan olika vårdgivare (Larsson & Rubertsson, 2012; Liu & Gropper, 

2002; Maxam-Moore & Goedecke, 1996; Morton & Fontaine, 2009; Salenger, Gammie, & Vander 

Salm, 2003).  

 

Från att patienten tidigare ventilerades mekaniskt i ett dygn efter operation, i vissa fall upp till mel-

lan 48 och 72 timmar (Tarhan, White, & Moffitt, 1977), har de senaste 20 årens effektivisering och 

kostnadsbesparingar inom vården lett till en utveckling och forskning kring en tidigare extubation 

postoperativt (Hawkes, Dhileepan, & Foxcroft, 2003). Detta arbetssätt innebär att direkt efter intu-

bation planeras det för att kunna extubera patienten så fort som möjligt t.ex. genom anpassning av 

anestesin (Cheng et al., 1996; Coriat & Beaussier, 2001). Utvecklingen av en snabbare postoperativ 

extubering har lett till kortare vårdtider på IVA och sjukhus utan ökad mortalitet eller risk för re-

intubation (Georghiou et al., 2006; Guller et al., 2004; Hawkes et al., 2003). I retrospektiva studier 

har preoperativ hjärtsvikt, nedsatt vänsterkammarfunktion (LV-EF), peroperativt behov av vasoak-

tiva läkemedel, nedsatt cardiac output (CO) och pulmonell hypertension identifierats som predika-

torer för ökad risk för förlängd tid till extubering (Guller et al., 2004; Ji, 2012; London et al., 1998; 

Murthy et al., 2007; Walthall, Robson, & Ray, 2001). Med hänsyn till dessa prediktorer och med-

veten planering för extubation har timmarna patienten vårdas med mekanisk ventilation postopera-

tivt minskat.  

 

Det finns ingen exakt definition eller konsensus om hur många timmar/minuter efter operationsslut 

extuberingen skall ske för att den ska anses som tidig, utan detta kan variera. I litteraturen har åtta 

timmar använts som en övre tidsgräns (Hawkes et al., 2003). I den här studien definierades tidig 

extubering som extubation inom 90 minuter från ankomst till IVA och sen extubering som extubat-

ion efter 90 minuter men inom 8 timmar efter ankomst till IVA.  
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Hemodynamik 

Direkt efter hjärtkirurgi föreligger hos patienten ett systemiskt inflammatoriskt påslag (SIRS).  

SIRS uppkommer på grund av tiden med kardiopulmonell bypass (KPB) under operation, blodet 

kommer då i kontakt med artificiella ytor som slangar och membran och orsakar en inflammation.  

SIRS uppkommer även till följd av det kirurgiska traumat och den ischemiska skada i hjärtat som 

uppstår vid avklampning av aorta (Larsson & Rubertsson, 2012; Salenger et al., 2003). Denna in-

flammation leder till perifer vasodilatation samt ökad kapillärpermeabilitet vilket i sin tur leder till 

att vätska läcker ut från blodbanan till vävnadsinterstitiet. Denna omplacering av vätska resulterar i 

sänkt venöst återflöde och nedsatt CO (Salenger et al., 2003). Detta är en anledning till att dessa 

patienter har ett behov av intravenös vätsketillförsel för att upprätthålla en adekvat blodvolym. Di-

rekt postoperativt har patienterna därför regelmässigt en positiv vätskebalans med perifera ödem, 

stor urinproduktion och låg hematokrit (Larsson & Rubertsson, 2012; Salenger et al., 2003).  

 

Den hypotension och sänkta CO som kommer till följd av kapillärläckaget och den perifera vasodi-

latationen kan kräva behandling med vasoaktiva läkemedel för att upprätthålla tillräcklig cirkulation 

och vävnadsperfusion (Larsson & Rubertsson, 2012; Salenger et al., 2003). Hypotension och sänkt 

CO kan också vara ett tecken på postoperativ hjärtsvikt, vilket är vanligt direkt efter hjärtkirurgi 

(Larsson & Rubertsson, 2012; Salenger et al., 2003). För att kunna operera på ett blodtomt hjärta, 

som inte slår, måste kirurgen stänga av koronarcirkulationen, detta leder till ischemiska skador på 

myokardiet. Ofta tolereras detta väl av patienter med välbevarad myokardfunktion innan operation-

en, men för patienter med försämrad myokardfunktion preoperativt kan detta medföra svår behand-

lingskrävande hjärtsvikt (Larsson & Rubertsson, 2012).  

 

Hemodynamisk påverkan av mekanisk ventilation 

Den mekaniska ventilationen påverkar patientens cirkulation. Det positiva intrathorakala trycket 

som används vid mekanisk ventilation, för att hålla lungorna uppblåsta, minskar det venösa återflö-

det till hjärtat p.g.a ökat tryck på de venösa kärlen. Det minskade venösa återflödet leder till sänkt 

CO, möjlig hypotoni och minskad organperfusion. Minskad organperfusion kan ge oliguri, sänkt 

medvetandegrad och långsam kapilläråterfyllnad (Larsson & Rubertsson, 2012; Morton & Fontaine, 

2009). Gall et al (1988) visade att endotrakeal extubering förbättrade hjärtfunktionen p.g.a. ett 

bättre venöst återflöde (preload). 
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Postoperativ vård efter hjärtkirurgi 

Sjuksköterskan har en viktig roll i den omedelbara vården efter hjärtkirurgi. Sjuksköterskan ansva-

rar för att övervaka hjärtfunktion, syresättning och upprätthålla hemodynamisk stabilitet. I detta in-

går bl.a. att kontrollera puls, blodtryck, smärta, hjärtrytm, saturation, andningsljud, ventilatorin-

ställningar, perifera pulsar, dränage, blödningsbenägenhet, temperatur, urin (mängd och karaktär), 

vätsketillförsel och administrera läkemedel (Morton & Fontaine, 2009) 

 

Det finns flera risker och problemområden som kan uppkomma efter hjärtkirurgi med KPB och som 

sjuksköterskan måste ta hänsyn till. Enligt Morton & Fontaine (2009) är några av dessa risker: 

 Försämrad CO p.g.a. arytmier och förändringar i preload, afterload samt kontraktilitet i 

hjärtmuskelkamrarna.  

 Nedsatt vävnadsperfusion relaterat till försämrad CO, hypotension eller SIRS. 

 Nedsatt gasutbyte relaterat till anestesin (atelektaser och luftrörssekret). 

 

Det postoperativa förloppet efter hjärtkirurgi är känsligt med ett nedsatt venöst återflöde p.g.a. 

SIRS, ischemi och den mekaniska ventilationen (Liu & Gropper, 2002). Patienterna är i behov av 

stödjande behandling med bl.a vätsketillförsel och i de flesta fall vasoaktiva läkemedel. Med detta 

följer också riskerna med att behandlas med denna typ av läkemedel. 

 

Vasoaktiva läkemedel och risker med behandling 

Behandling med vasoaktiva läkemedel till den cirkulatoriskt sviktande patienten förekommer dagli-

gen. När patienten inte kan upprätthålla adekvat CO med hjälp av vätska används vasoaktiva läke-

medel som stärker hjärtat, ökar dess kontraktilitet och ökar kärltonusen (Larsson & Rubertsson, 

2012; Mongardon, Dyson, & Singer, 2009). Nedan följer exempel på vasoaktiva läkemedel som kan 

förekomma under den postoperativa fasen efter hjärtkirurgi. 

 

Noradrenalin 

Noradrenalin är en kroppsegen katekolamin som normalt produceras i binjuremärgen och är en po-

tent α-stimulerare med effekter som vasokonstriktion och ökad CO (Hollenberg, 2010; Larsson & 

Rubertsson, 2012). Om noradrenalin ges till en patient som inte är adekvat volymsubstituerad som 

försök att höja medelartärtrycket (MAP), kan detta få förödande effekter då den kärlsammandra-

gande effekten potentiellt kan försämra perfusionen i njur- och splanknikuskärl (Hollenberg, 2010). 

Vidare måste betänkas, att vasokonstriktionen orsakar ett högre afterload (SVR) vilket ger en ökad 
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syrgasförbrukning för hjärtat med arytmier som potentiell följd (Hollenberg, 2010; Larsson & Ru-

bertsson, 2012). 

 

Adrenalin 

Adrenalin är en mycket potent α- och β-stimulerare som ges till hjärtopererade patienter för att öka 

CO, hjärtfrekvens och höja blodtrycket. I lägre doser ger adrenalin framför allt β-stimulerande ef-

fekter med ökad hjärtkontraktilitet, lätt vasodilatation och ökad hjärtfrekvens. I högre doser ses en 

kärlsammandragande effekt och en ökad myokardiell syrgaskonsumtion. Samtidigt stiger också 

syrgaskonsumtionen i splanknikuskärlen, med risk för ökad arbetsbelastning på levern och högre 

nivåer av blodsocker och laktathalt som följd. Adrenalin ges även till patienter vid akuta tillstånd 

som hjärtstopp och anafylaktisk chock. (Aviado, Schmidt, & Rosen, 1957; Bearn, Billing, & Sher-

lock, 1951; Gillies, Bellomo, Doolan, & Buxton, 2005; Hollenberg, 2010; Larsson & Rubertsson, 

2012).   

 

Levosimendan / Simdax® 

För att skydda och förbättra hjärtats arbetsförmåga, hos patienter med hjärtsvikt, kan Levosimendan 

användas. Detta läkemedel ökar myokardiets känslighet för kalciumjoner (Ca
2+

) vilket leder till en 

ökad intracellulär koncentration och inotrop effekt. Levosimendan påverkar också de glatta muskel-

cellerna i kärlbädden och i koronarkärlen. Detta leder till en bättre koronarperfusion och lägre SVR, 

men med hypotension som möjlig biverkan. Vid behandling med Levosimendan finns det även risk 

att patienten får arytmier (Bangash, Kong, & Pearse, 2012; Larsson & Rubertsson, 2012). 

 

Milrinon / Corotrop® 

Milrinon ges, precis som Levosimendan, till patienter med sviktande hjärtfunktion. Milrinon är en 

fosfodiesterashämmare med β-receptorstimulering som ger en ökad hjärtkontraktilitet och ökad 

slagvolym, samt venös och perifer arteriell vasodilatation. Läkemedlet har också en sänkande effekt 

på den pulmonella vaskulära resistensen (PVR), som är bra vid avlastning av höger kammare (Lars-

son & Rubertsson, 2012). De negativa effekterna av Milrinon är arytmier och hypotoni p.g.a. sänkt 

SVR (Larsson & Rubertsson, 2012; Morton & Fontaine, 2009).  

 

Fenylefrin 

Fenylefrin är en selektiv α1-stimulerare, som ger en uttalad vasokonstriktion och kan användas för 

att motverka vasodilatation hos patienter i samband med anestesi. Det kan också användas för att 

motverka uttalad vasodilatation hos cirkulatoriskt instabila patienter (Larsson & Rubertsson, 2012) 
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Fenylefrin kan hos patienten orsaka reflexbradykardi (p.g.a. stigande blodtryck) och hudnekros 

(Cooper, 2008). I en studie av Morelli et al (2008) sänkte Fenylefrin hjärtfrekvensen, försämrade 

njurfunktionen samt gav en ökad laktatproduktion hos patienter med septisk chock. 

 

Dobutamin 

Dobutamin är en stark β1-stimulerare som även har en liten effekt på β2-receptorer. Läkemedlet har 

en positiv inotrop och kronotrop effekt vilket kan vara fördelaktig hos patienter med sviktande 

hjärtfunktion. Effekten på kärlbädden kan variera, men ofta följer vasodilatation och risk för att pa-

tienten får lågt blodtryck. Riskerna med dobutamin har setts vara takykardi, arytmier och blod-

trycksfall, speciellt hos hypovolema patienter (Feneck, Sherry, Withington, & Oduro-Dominah, 

2001; Gillies et al., 2005; Larsson & Rubertsson, 2012; Morton & Fontaine, 2009). 

 

Dopamin 

Dopamin är en naturlig kroppsegen katekolamin och en transmittorsubstans i det centrala nervsy-

stemet. I lägre doser ses en dominerande dopamin 2-effekt med dilatation av mesenteriella och 

renala kärl. Vid höjning av dos inträder en mer dominant β1-stimulerande effekt. Vid höga doser av 

Dopamin ses också en stark α1-effekt. Tack vare effekten på mesenteriella och renala kärl i lägre 

doser, användes Dopamin tidigare för att ”skydda” njurarna hos patienter med ökad risk för njur-

svikt. Detta har dock inte kunnat stödjas av evidens. I högre doser tar α1- och β1-stimulerande effek-

terna över vilket leder till ökad inotropi och vasokonstriktion vilket kan vara positivt för patienter 

med låg hjärtfrekvens och lågt blodtryck. Bieffekterna av dopamin är bl.a. takykardi och arytmier 

(Gillies et al., 2005; Larsson & Rubertsson, 2012; Rosseel, Santman, Bouter, & Dott, 1997). 

 

Efedrin 

Efedrin har en vasokontraherande effekt då det stimulerar frisättning av noradrenalin vilket ger sti-

mulans av α-receptorer, men har också en lätt β-stimulerande effekt (Kobayashi et al., 2003). Bief-

fekter av Efedrin är bl.a ökad myokardiell syrgaskonsumtion, bronkdilatation och ökad andnings-

frekvens (Bangash et al., 2012). 

 

Metylenblått 

Metylenblått förhindrar frisättningen av kväveoxid (NO) i kärlen och förhindrar på så vis en vasodi-

latation (Egi et al., 2007). En studie av Levin et.al. (2004) har visat att Metylenblått minskar morta-

liteten, sänker förekomsten av njursvikt, multiorgansvikt, andningssvikt och arytmier hos patienter 

med vasoplegiskt syndrom efter hjärtkirurgi. Vasoplegiskt syndrom är ett allvarligt tillstånd hos 
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hjärtsjuka patienter. Det innefattar att patienten har svår hypotension, sänkt SVR, nedsatt arteriell 

reaktivitet samt ökat behov av volymersättning och vasoaktiva läkemedel trots en bibehållen CO 

(Levin et al., 2004). Özal et al. (2005) visade att preoperativ behandling med metylenblått hos pati-

enter som löpte hög risk att utveckla vasoplegiskt syndrom efter CABG, hade signifikant lägre fö-

rekomst av vasoplegiskt syndrom och vårdades kortare tid på IVA och på sjukhus. Risker inklude-

rar ökad pulmonell hypertension, neurotoxicitet, arytmier och försämrad perfusion i koronar-, 

splanknikus- och renalakärl (Lavigne, 2010). 

 

Glyceryltrinitrat / Nitroglycerin® 

Nitroglycerin® ges till patienter i vasodilaterande syfte. Det har främst effekt på venösa kärl men 

även lite effekt på arteriella kärl. Effekten medieras av en ökad produktion av kväveoxid (NO) som 

gör att kärlen dilateras. Läkemedlet kan användas för att behandla patienter med kärlkramp. I inten-

sivvårdssammanhang används det för att sänka pre- och afterload och på så sätt minska hjärtats ar-

betsbelastning. Det kan också, i intensivvårdssammanhang, ges till patienter med hypertension. 

(FASS.se n.d; Larsson & Rubertsson, 2012; Morton & Fontaine, 2009; Sarafidis, Georgianos, Ma-

lindretos, & Liakopoulos, 2012). Bieffekterna av Nitroglycerin® är t.ex. att patienten kan få huvud-

värk. Det finns även en risk att patienten får en försämrad syresättning, då kontraherade lungkärl 

dilateras och medför att perfusionen ökar i dåligt ventilerade delar av lungan. Nitroglycerin® kan 

också orsaka hypotension, takykardi och det finns en risk för ökad tolerans vid längre tids använd-

ning (FASS.se n.d; Larsson & Rubertsson, 2012; Morton & Fontaine, 2009; Sarafidis et al., 2012). 

 

Nitroprussid / Nitropress® 

Liknande Nitroglycerin® kommer effekten av Nitroprussid också från bildandet av kväveoxid. Det 

har en snabb insättande och övergående effekt. Nitroprussid verkar främst på arteriella kärl och an-

vänds vid behandling av hypertension eller svår vasokonstriktion. Det används även för att sänka 

SVR hos patienter med hjärtsvikt, kärldissektioner och thorakala aortaaneurysm. Riskerna med Ni-

troprussid är hypotension och försämrad syresättning på grund av dilatation av kontraherade lung-

kärl i delar av lungan som är dåligt ventilerade. Under kroppens nedbrytning av Nitroprussid bildas 

cyanid och patienten kan drabbas av cyanidförgiftning. Därför tillsätts alltid tiosulfat till infusionen 

för att minska risken för toxicitet. Andra biverkningar kan vara illamående, kräkningar och muskel-

spasmer (Larsson & Rubertsson, 2012; Morton & Fontaine, 2009; Sarafidis et al., 2012). 
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Labetalol / Trandate® 

Trandate® är en kombinerad α1 och β-blockerare med snabb insättande effekt (2-5 minuter). Lä-

kemedlet används främst till patienter med hypertension. Trandate® minskar det perifera kärlmot-

ståndet men bibehåller CO vilket leder till mindre påverkan på den cerebrala, renala och koronara 

perfusionen. Bieffekterna av Trandate® är bland annat illamående, kräkningar, bronkospasm, 

bradykardi, AV-block. (FASS.se n.d; Morton & Fontaine, 2009; Sarafidis et al., 2012). 

 

Postoperativ återhämtning 

Postoperativ återhämtning är en viktig del i patientens tillfrisknande efter genomgången hjärtkirurgi 

och där sjuksköterskan arbete spelar en viktig roll. Trots detta finns det ingen standarddefinition. 

Postoperativ återhämtning kan ses som en process där patienten återfår normala fysiologiska funkt-

ioner. Detta står dock under stor inverkan av vilken typ av kirurgi som patienten genomgått, om op-

erationen gått bra, patientens tidigare sjukdomar och kvalitén på vården (Wolfer, 1973). Den posto-

perativa återhämtningen har föreslagits bestå av återhämtning i tre faser; uppvaknande ur anestesi, 

patienten medicinskt färdigbehandlad och redo för utskrivning och tillslut att återfå normala funkt-

ioner såsom att arbeta och köra bil (Korttila, 1995). För att kunna optimera patientens möjligheter 

till återhämtning är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om den typ av kirurgi som patienten 

genomgått, patientens tidigare sjukdomar, läkemedelseffekter och möjliga postoperativa komplikat-

ioner.   

 

Det finns flera faktorer som påverkar framstegen i- och tiden för den postoperativa återhämtningen 

t.ex. sårläkning, infektioner, smärta, sömnproblem, respiratoriska problem och tiden till mobilise-

ring (Wolfer, 1973).  

 

Postoperativ mobilisering 

En del i den postoperativa återhämtningen är mobilisering, som går ut på att patienten skall behålla 

sin muskelstyrka genom rörelseträning och muskelfunktionsträning. Detta för att förbättra and-

ningsarbetet men också för att försöka behålla kroppens normala funktioner(Almås, 2002; Fridlund, 

1998; Schweickert et al., 2009). Detta kan göras genom passiva och/eller aktiva rörelser i extremite-

ternas leder t.ex. flektion och extension av armar, ben, axlar, höft, fingrar och tår och har visat sig 

minska tiden på IVA och sjukhus (Almås, 2002; Morris et al., 2008).  

 

Effekterna av att komma upp och röra på sig snabbt efter operation är dåligt undersökta, men ses 

ändå som en viktig del i patientens omvårdnad och möjlighet till snabb återhämtning efter operation 
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(Kibler et al., 2012). Ofta mobiliseras patienten redan den första postoperativa dagen, om inte redan 

på operationsdagen. Målet är att patienten skall mobiliseras så mycket som möjligt efter patientens 

förmåga för att på så vis minska risken för postoperativa komplikationer (Morton & Fontaine, 

2009). Det är också visat att tidig mobilisering kan minska förekomsten av postoperativt delirium 

och ökad möjlighet till utskrivning direkt till hemmet istället för till tillfälligt boende för patienter 

äldre än 80 år (Nakamura, Nakamura, Niina, & Kojima, 2010). Rehabilitering efter hjärtkirurgi, 

som påbörjats på sjukhus och fortsatt efter utskrivning, har visat sig underlätta återgång till arbete 

och ge bättre livskvalitet (Kiel, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar tillsammans med pa-

tienten i den postoperativa mobiliseringen och att man har genomtänkta mål med en balans av akti-

vitet och vila (Almås, 2002).  

 

Som för postoperativ återhämtning finns det för postoperativ mobilisering efter hjärtkirurgi ingen 

standarddefinition. Postoperativ mobilisering i detta arbete definieras som att patienten kommer upp 

i sittande ställning. 

 

Problemformulering 

Behandling med vasoaktiva läkemedel kan ofta vara direkt livräddande efter hjärtkirurgi, men hän-

syn måste tas till att det även finns risker associerade med denna typ av behandling. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har god kunskap och uppfattning om patientens behov av farmakologiskt 

stöd, läkemedlens effekt samt har adekvat övervakning av patienten. Detta då dessa typer av läke-

medel ofta har en snabb och direkt påverkan på hemodynamiken (Bangash et al., 2012; Egi et al., 

2007; Hollenberg, 2010; Larsson & Rubertsson, 2012; Müllner et al., 2004; Overgaard & Dzavik, 

2008).  

 

De vasoaktiva läkemedlens plats och effekt i samband med sviktande hjärtfunktion är väldokumen-

terad (Bangash et al., 2012; Egi et al., 2007; Hollenberg, 2010; Müllner et al., 2004; Overgaard & 

Dzavik, 2008). Det finns dock lite skrivet kring behovet av vasoaktiva läkemedel efter hjärtkirurgi i 

relation till tidpunkt för extubering. Det finns inget skrivet om, tiden till patientens initiala mobilise-

ring är beroende av tidpunkten för extubering. Detta forskningsområde är otillräckligt belyst och 

intressant att undersöka då den vasoaktiva läkemedelsbehandlingen ges för att hjälpa det sviktande 

hjärtat samtidigt som hjärtfunktionen förbättras med spontan andning (Gall et al., 1988). Utifrån 

detta kan det antas att det totala dygnsbehovet av vasoaktiva läkemedel efter ankomst till IVA 

minskar, om tiden för mekanisk ventilation förkortas. På så sätt undviks de negativa effekterna av 
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vasoaktiva läkemedel och eventuellt kan det ge en snabbare återhämtning för patienten vilket skulle 

bidra till en snabbare mobilisering, återhämtning och kortare vårdtid.  

 

Syfte 

Att jämföra behovet av vasoaktiva läkemedel och tiden till sittande ställning hos patienter som 

extuberades inom och efter 90 minuter efter att ha genomgått hjärtkirurgi, samt om tiden till extube-

ring korrelerade med mängden vasoaktiva läkemedel samt tiden till mobilisering. 

 

Frågeställningar 

Hur stort är behovet av vasoaktiva läkemedel det första postoperativa dygnet efter ankomst till IVA 

hos patienter som genomgått hjärtkirurgi och extuberats inom 90 minuter, jämfört med patienter 

som extuberats efter 90 minuter men inom 8 timmar och finns det en korrelation mellan tiden till 

extubering och mängden vasoaktiva läkemedel? 

 

Finns det någon skillnad i tid till mobilisering till sittande ställning mellan patienter som extuberats 

inom 90 minuter efter ankomst till IVA respektive efter 90 minuter till åtta timmar efter ankomst till 

IVA och finns det en korrelation mellan tiden till extubation och tiden till mobilisering? 

 

METOD 

Design 

Retrospektiv, komparativ granskning av patientjournaler från patienter som genomgått en hjärtoper-

ation under perioden november 2012 till mars 2013, vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

 

Urval 

Alla patienter som genomgått en hjärtoperation (kranskärl- och/eller klaffoperation och/eller aryt-

mikirurgi) under perioden november 2012 till mars 2013 på ett universitetssjukhus i Mellansverige 

och som extuberats inom 8 timmar efter operationsslut inkluderades. Valet av tidsperiod styrdes av 

införandet av ett nytt dokumentationssätt på den undersökta avdelningen. Exklusionskriterierna var 

ålder under 18 år, samtidig lungkirurgi, reoperation (opdygnet), reintubation samt patienter där 

dokumentation ansågs otillräcklig eller tvivelaktig t.ex. vid avsaknad av uppskriven ankomsttid till 

IVA, tidpunkt för extubering och för granskarna (CS, EW) oläslig handstil eller motsägande in-

formation.  
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Tabell 1. Jämförelse av kön, ålder, vikt, samsjuklighet, dagar på IVA och minuter till extubering 

 Alla (N=92) 
≤90 (N=12) 

Tidig extubation 

>90 (N=80) 

Sen extubation 
Mann-Whitney U 

 Medel Std. 
N 

(%) 
Medel Std. 

N 

(%) 
Medel Std. 

N 

(%) 
P 

Män - - 
77 

(83,7) 
- - 

11 

(91,6) 
- - 

66 

(82,5) 
 

Kvinnor - - 
15 

(16,3) 
- - 

1 

(8,3) 
- - 

14 

17,5) 
 

Ålder 66,34 10,34 
92 

(100) 
59,08 12,46 

12 

(100) 
67,43 9,61 

80 

(100) 
0,015 

Vikt 82,52 17,42 
92 

(100) 
79,24 11,33 

12 

(100) 
83,01 18,17 

80 

(100) 
0,430 

Koronarsjukdom - - 
56 

(60,9) 
- - 

6 

(50) 
- - 

50 

(62,5) 
 

Hypertoni - - 
53 

(57,6) 
- - 

9 

(75) 
- - 

44 

(55) 
 

Rökare / 

Tidigare rökare 
- - 

48 

(52,2) 
- - 

6 

(50) 
- - 

42 

(52,5) 
 

Diabetes - - 
20 

(21,7) 
- - 

2 

(16,7) 
- - 

18 

(22,5) 
 

Hjärtsvikt 

(EF <50%) 
- - 

18 

(19,56) 
- - 

1 

(8,3) 
- - 

17 

(21,3) 
 

KOL - - 
10 

(10,9) 
- - 

2 

(16,7) 
- - 

8 

(10) 
 

Förmaksflimmer - - 
7 

(7,6) 
- - 

0 

(0) 
- - 

7 

(8,8) 
 

Njursvikt - - 
5 

(5,4) 
- - 

0 

(0) 
- - 

5 

(6,3) 
 

Tidigare stroke/TIA - - 
5 

(5,4) 
- - 

0 

(0) 
- - 

5 

(6,3) 
 

Perifer kärlsjukdom - - 
3 

(3,3) 
- - 

0 

(0) 
- - 

3 

(3,8) 
 

Diagnoser per patient 2,45 1,27 
92 

(100) 
2,17 1,03 

12 

(100) 
2,49 1,30 

80 

(100) 
0,441 

EF (%) * 51,77 7,55 
88 

(95,6) 
53,13 5,3 

8 

(66,6) 
51,64 7,75 

80 

(100) 
0,464 

NTproBNP (ng/L) * 756 865,65 
20 

(21,7) 
170,25 130,35 

4 

(33,3) 
903,56 911,63 

16 

(20) 
0,030 

Dagar på IVA 1,91 1,36 
92 

(100) 
2,17 2,12 

12 

(100) 
1,88 1,23 

80 

(100) 
0,734 

Minuter till  

extubering 
186,25 87,71 

92 

(100) 
61,25 23,7 

12 

(100) 
205 77,83 

80 

(100) 
<0,001 

*NTproBNP och EF fanns ej angivet för alla inkluderade patienter 

 

Cirka 10-20 patienter opererades varje vecka, vilket resulterade i 240 patienter av vilka 92 kunde 

inkluderas i studien. Etthundra fyrtio åtta patienter uppfyllde ett eller flera exklusionskriterier (119 

otillräcklig dokumentation, 26 extuberats efter 8 timmar, 10 reoperades och 4 reintuberades) och 

exkluderades.  

 

Undersökningsgrupp 

Av de 92 inkluderade patienterna extuberades 12 patienter tidigt dvs. inom 90 minuter efter an-

komst till IVA och 80 extuberades sent, efter 90 minuter och inom 8 timmar efter ankomst till IVA. 

Tabell 1 visar patientkarakteristika i relation till grupperna tidig och sen extubation. NYHA klass 

antecknades om patienten hade ett EF ≤50. Dock var NYHA-klass endast angivet hos två av 18 
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möjliga patienter (NYHA-klass IIIB respektive II), varför NYHA-klass inte presenteras i resultatet. 

 

Det fanns en signifikant skillnad i medelålder mellan grupperna sen och tidig extubation. Medelål-

dern var lägre för gruppen som extuberades inom 90 minuter i jämförelse med gruppen som extube-

rades efter 90 minuter men inom 8 timmar (p =0,015). Det fanns också en signifikant skillnad i N-

terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP) mellan grupperna (p =0,03), dock 

fanns dessa data för endast 20 av 92 patienter. I övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna (se tabell 1). 

 

Totalt genomfördes 31 (38,8 %) aortaklaffoperationer i sena extubationsgruppen och sex (50 %) i 

den tidiga. En (8,3 %) kombinerad aortaklaff/mitralisklaffoperation utfördes i tidiga extubations-

gruppen och ingen i sena extubationsgruppen. CABG-operationer genomfördes i båda grupperna, 

31 (38,8 %) i den sena extubationsgruppen och fyra (33,3 %) i den tidiga. CABG-operationer kom-

binerades också med aortaklaffkirurgi i 13 (16,3 %) fall i den sena extubationsgruppen och i ett (8,3 

%) fall i den tidiga extubationsgruppen. Två operationer av mitralisklaffen (2,5 %) och en operation 

av tricuspidalisklaffen (1,3 %) genomfördes i den sena extubationsgruppen, men ingen i den tidiga 

extubationsgruppen. Ett (1,3 %) fall av en kombinerad CABG och mitralisklaffoperation och ett 

(1,3 %) fall av kombinerad mitralisklaff och arytmikirurgi (CRYO Maze) förekom i sena extubat-

ionsgruppen. Det fanns ingen skillnad i utförda operationer mellan grupperna (p = 0,311) 

 

Mellan den tidiga och sena extuberingsgruppen fanns en tydlig signifikant skillnad i minuter till 

extubering (se tabell 1). 

 

Enhetens rutiner  

Den studerade thoraxkirurgiska enheten hade som mål att extubera alla patienter som genomgått 

hjärtkirurgi inom 90 minuter från ankomst till IVA om inga kontraindikationer som t.ex. dålig sy-

resättning, stor postoperativ blödning eller hypotermi förelåg. Det fanns inga speciella rutiner för 

den postoperativa mobiliseringen eller för mobilisering av patienterna på operationsdagen om detta 

var möjligt.  Mobilisering skedde vanligtvis på morgonen (kl. 07:00-11:00) efter skiftbytet mellan 

natt- och dagpersonal (kl. 06:45), dagen efter operation. Patienter opererades både på för- och ef-

termiddagen. Ett dygn räknades från kl. 06:00 och 24 timmar framåt. 
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Datainsamlingsmetod 

Information om namn, personnummer, diagnos, typ av operation och vårdtid på IVA insamlades 

från ett register på enheten där studien utfördes. Övrig data inhämtades från patienternas journaler 

och antecknades i ett journalgranskningsprotokoll utformat för den här studien (bilaga 1). Data som 

samlades från patientens journaler var ålder, kön, typ av operation, samsjuklighet, tid för ankomst 

till IVA, tid till extubering, dagar på IVA (postop), förekomst av hjärtsvikt preoperativt (i denna 

studie definierat som preop ejektionsfraktion (EF) <50% diagnosticerat via transthorakal ekokardi-

ografi (TTE), transesophagal ekokardiografi (TEE) eller myocardscintigrafi, New York Heart As-

sociation (NYHA) klass (preop), NTproBNP (preop, mått på myokardfunktion), vätskebalans 

(perop och första postop dygnet, från ankomst till IVA till kl. 06:00 nästkommande dag), typ av 

vasoaktiva läkemedel och mängd som administrerats på IVA under det första postoperativa dygnet 

(från ankomst till IVA till kl. 06:00 nästkommande dag), EF och minuter till mobilisering till sit-

tande ställning.  

 

Bearbetning och analys 

Bearbetning och analyser av data gjordes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) v.21. Demografiska data presenterades deskriptivt. För att undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan grupperna gällande samsjuklighet användes Mann-Whitney U-test. Mann-

Whitney U-test användes även för att hitta eventuella skillnader mellan grupperna i given dos av 

farmaka och tid till extubering. Samma test användes för att hitta eventuella skillnader mellan grup-

perna i tid till mobilisering. Spearmans korrelationsanalys användes för att undersöka om det fanns 

någon korrelation, mellan tid till extubering och given dos läkemedel och mellan tid till extubering 

och tid till mobilisering. Icke-parametriska test valdes p.g.a. det låga antalet inkluderade patienter 

(Polit & Beck, 2012). Ett p-värde under 0,05 ansågs signifikant. Ett rS-värde på +1 och -1 ansågs 

visa på ett starkt samband (Polit & Beck, 2012). 

 

Etiska överväganden 

Denna studie innefattas inte av ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor”. Etik-

prövning gäller inte forskning inom högskoleutbildning på avancerad nivå (Svensk författningssam-

ling 2003:460, § 2). Tillstånd för att göra studien inhämtades från verksamhetschef (bilaga 2 och 3). 

All insamlad data hanterades konfidentiellt och varje granskningsprotokoll tilldelades en unik kod. 

All data har förvarats inlåst och endast författarna har haft tillgång till datan. 
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RESULTAT 

Skillnader i vasoaktiva läkemedel mellan extubationsgrupperna 

Det fanns en signifikant skillnad i given dos Trandate mellan grupperna, 4,17 mg (±9,0) för grup-

pen som extuberades inom 90 minuter och 0,84 mg (±3,69) för gruppen som extuberades efter 90 

minuter men inom 8 timmar (p=0,032). I övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

i given dos vasoaktiva läkemedel. Dobutamin, Dopamin, Efedrin och Metylenblått administrerades 

inte till någon patient i studien och presenteras inte i resultatet.  

 

Tabell 2. Behovet av vasoaktiva läkemedel det första postoperativa dygnet hos tidig 

respektive sen extubationsgrupp. 

 
Alla 

(n=92) 

≤90 (n=12) 

Tidig extubation 

>90 (n=80) 

Sen extubation 

Mann-

Whitney 

U 

 Medel Std. 
N 

(%) 
Medel Std. 

N 

(%) 
Medel Std. 

N 

(%) 
P 

Adrenalin 

(mg) 
0 0,02 

1 

(1,8) 
-* -* 0 0 0,02 

1 

(1,25) 
0,699 

Noradrenalin 

(mg) 
0,51 1,17 

28 

(30,4) 
0,08 0,21 

2 

(16,6) 
0,57 1,24 

26 

(32,5) 
0,203 

Fenylefrin 

(mg) 
1,13 3,13 

26 

(28,2) 
0,3 0,76 

3 

(25) 
1,25 3,33 

23 

(28,75) 
0,656 

Nitroglycerin 

(mg) 
34,8 49,83 

61 

(66,3) 
55,17 63,88 

9 

(75) 
31,75 47,11 

52 

(65) 
0,187 

Nitropress  

(mg) 
2,49 13,3 

6 

(6,5) 
-* -* 0 2,86 14,24 

6 

(7,5) 
0,329 

Trandate 

(mg) 
1,28 4,78 

8 

(8,6) 
4,17 9,0 

3 

(25) 
0,84 3,69 

5 

(6,25) 
0,032 

Corotrop 

(mg) 
0,79 4,23 

4 

(4,3) 
-* -* 0 0,91 4,53 

4 

(5) 
0,431 

Simdax 

(mg) 
0,18 1,23 

2 

(2,1) 
-* -* 0 0,21 1,31 

2 

(2,5) 
0,582 

Vätskebalans 

OP-slut (ml) 
4530,3 1050,87 

92 

(100) 
4090 829,56 

12 

(100) 
4596,35 1068,82 

80 

(100) 
0,132 

Vätskebalans 

OP-dygn IVA 

(ml) 

1288,9 850,74 
92 

(100) 
1110,92 1087,2 

12 

(100) 
1315,6 814,61 

80 

(100) 
0,494 

*Inga beräkningar utförda då läkemedlet inte administrerats. 

 

Korrelation mellan tid till extubering och dygnsdos vasoaktiva läkemedel 

Spearmans korrelationsanalys kunde inte påvisa någon korrelation mellan tid till extubering och 

given dos vasoaktiva läkemedel. Det kunde ses en antydan till trender, i läkemedelsdoserna, i relat-

ion till tid till extubering. Figur 1-3 visar trenden mellan tid till extubation och dygnsdos, hos de 

läkemedel som användes i större utsträckning (gavs till mer än 10 % av de inkluderade patienterna). 
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Figur 1. Nitroglycerin och tid till extubering (rS = -0,166/P = 0,113). 

 

 
Figur 2. Noradrenalin och tid till extubering (rS = 0,049/P = 0,643). 

 

 
Figur 3. Fenylefrin och tid till extubering (rS = 0,160/P = 0,127). 

 

 

Relationen mellan tid till extubering och tid till mobilisering 

Det fanns ingen skillnad i tid till mobilisering mellan grupperna. Tiden till mobilisering räknades 

från tidpunkten för extubering. I den tidiga extubationsgruppen var mediantidpunkten för mobilise-

ring kl. 08.15 och mediantidpunkten för den sena extubationsgruppen var kl. 08.00. Oavsett tid för 
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extubering mobiliserades patienterna på morgonen dagen efter operation. Mediantid för alla patien-

ter för mobilisering var kl 08.00 postop dag 1 (se tabell 3). 

 
Tabell 3. Medel- och mediantider för mobilisering samt minuter till mobilisering i tidig och sen 

extubationsgrupp 
 Alla (n=92) ≤90 (n=12)  

Tidig Extubation 

>90 (n=80)  

Sen extubation 

Mann-

Whitney 

U 

 Medel  

Median 

Std. 

 

N*  

(%) 

Medel 

Median 

Std. 

 

N*  

(%) 

Medel 

Median 

Std. 

 

N* 

(%) 

P 

Tidpunkt för 

Mobilisering  

08.38 

08.00 

±2h25 

 

75 

(81,5) 

08.03 

08.15 

±1h14 

 

8 

(66,6) 

08.42 

08.00 

±2h31 67 

(83,7) 

0,787 

Tid till mobilise-

ring (min) 

834,88 

852,50 

±237,85 

 

80 

(86,9) 

826 

930 

±355,44 10 

(83,3) 

836,14 

842,50 

±219,73 70 

(87,5) 

0,371 

*Antal patienter där tidpunkt för mobilisering fanns dokumenterad. 

 

Endast fem patienter blev mobiliserade samma dag som de opererades. Två patienter ingick i den 

tidiga extubationsgruppen och mobiliserades 165 respektive 240 minuter efter extubering. Tre pati-

enter ur den sena extubationsgruppen mobiliserades under operationsdygnet, 180, 325 och 440 mi-

nuter efter extubering. De två senare fallen mobiliserades efter midnatt. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna i tid till mobilisering (se tabell 5). Det fanns däremot en svag negativ 

korrelation mellan tid till extubering och tid till mobilisering som var signifikant, rS = -0,320/P = 

0,004 (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Tid till mobilisering och tid till extubering (rS = -0,320/P = 0,004). 

 

DISKUSSION 

Det fanns ingen skillnad i given dos vasoaktiva läkemedel under det första postoperativa dygnet 

mellan den tidiga och sena extubationsgruppen. Det fanns heller ingen korrelation mellan tiden till 

extubering och given dos vasoaktiva läkemedel. Både den tidiga och sena extubationsgruppen mo-

biliserades till sittande på morgonen dagen efter operationen och det fanns ingen skillnad i tid till 
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mobilisering, räknat från tidpunkten för extubation, mellan grupperna. Det fanns dock en svag ne-

gativ korrelation mellan tid till extubering och tid till mobilisering. 

 

Resultatdiskussion 

Vasoaktiva läkemedel och extubering 

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i given dos vasoaktiva läkemedel mellan patienter 

som extuberats inom 90 minuter efter ankomst till IVA och patienter som extuberats efter 90 minu-

ter men inom 8 timmar efter ankomst till IVA förutom i användandet av Trandate®. Dygnsdosen 

vasoaktivt läkemedel skiljde sig inte heller mellan extubationsgrupperna om man flyttade skiljeti-

den till 120 respektive 150 min, förutom att Trandate® inte längre skiljde sig mellan grupperna. 

Skiljelinjen flyttades för att se om resultatet blev annorlunda då antalet patienter i varje grupp jäm-

nades ut och att 30 minuters intervall ansågs rimligt. Varför det gick att se en statistiskt signifikant 

skillnad i användande av Trandate® men inte övriga läkemedel är oklart. Nitroglycerin® och Ni-

troprussid, som är läkemedel med liknande indikation (blodtryckssänkande), skiljde sig inte mellan 

grupperna. Trandate® och Nitroprussid användes endast i ett fåtal fall medan en majoritet av pati-

enterna behandlades med Nitroglycerin (tabell 4). Medan Nitroglycerin® och Nitroprussid admini-

streras som en läkemedelsinfusion ges Trandate®, i första hand, som en intravenös bolusinjektion 

vid hypertoni (FASS.se n.d; Morton & Fontaine, 2009; Sarafidis et al., 2012). Det är svårt att dra 

några slutsatser kring varför Trandate® skiljde sig mellan grupperna och varför ett visst läkemedel 

använts framför ett annat, med ett så pass litet material och avsaknad av mer specifik data (vitalpa-

rametrar, indikation mm) från tidpunkten då Trandate®, Nitroglycerin® eller Nitroprussid använts.  

 

Det finns flera saker som påverkar hur mycket vasoaktivt läkemedel en patient får. I grunden för all 

omvårdnad ligger sjuksköterskans kliniska bedömning. Har patienten ett högt blodtryck så kan det 

bero på flera saker som t.ex. smärta, oro, hypervolemi eller hypertoni sedan tidigare. Hur sjukskö-

terskan bedömer situationen är avgörande för vilken åtgärd hon väljer att vidta. Det går att använda 

läkemedel med direkt blodtryckssänkande effekt men det behöver inte alltid vara det bästa alterna-

tivet. Det kan vara en lösning för stunden, i en subakut situation, men till sist måste den bakomlig-

gande orsaken behandlas. På samma sätt så är det lätt att behandla patienter med lågt blodtryck med 

läkemedel som har en direkt blodtryckshöjande effekt men om orsaken till patientens låga blodtryck 

är hypovolemi så kan det vara bättre att ge patienten vätska (Larsson & Rubertsson, 2012; Salenger 

et al., 2003). Med datan i den här studien så går det inte att säga hur väl patienterna var volymsub-

stituerade efter operation. Det fanns dock ingen skillnad i vätskebalans, varken vid op-slut eller 

över det första postoperativa dygnet, mellan grupperna. Det samlades heller inte in några data om 
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upplevd smärta, oro eller hur sjuksköterska bedömt den kliniska situationen under det första posto-

perativa dygnet på IVA. Personalen på den undersökta vårdavdelningen har lång erfarenhet av vård 

av hjärtopererade patienter och att de gjort adekvata kliniska bedömningar anses som sannolikt. Det 

går dock inte att utesluta att misstolkningar kan ha skett och att patienterna kunde behandlats på an-

nat sätt. Det går heller inte att säga om val av behandlingssätt (t.ex. läkemedel eller vätska) gjorts av 

sjuksköterskan själv eller ordinerats av läkare. Det finns flera saker som påverkar sjuksköterskans 

beslutsfattande. Kunskap, erfarenhet, evidensbaserad praxis, psykisk stress, relationen och rollerna 

mellan sjuksköterska-läkare har identifierats som faktorer som påverkar sjuksköterskans beslutsfat-

tande (Bakalis, 2006). Det kan vara så att läkemedel, som fanns tillgängliga (generella ordination-

er), valdes bort då ansvarig sjuksköterska saknade praktisk erfarenhet av dessa. Det var lättare att 

öka en pågående infusion (vätska eller läkemedel) än att förbereda ett annat läkemedel. Hur var ar-

betsbelastningen på avdelningen? Fanns det kollegor att fråga vid varje arbetspass? Var jourläkaren 

lättillgänglig för frågor? I avsaknad av mer specifik data så går det inte att säga i vilken miljö, på 

vilka grunder eller på vilken kunskapsbas sjuksköterskan valt behandlingssätt. Det kan således ha 

funnits andra faktorer, än tidpunkten för extubering, som påverkade dygnsdosen vasoaktivt läkeme-

del. Vilka faktorer och i hur stor utsträckning dessa möjligtvis påverkat resultatet är inte undersökt i 

den här studien. Det kan även finnas en skillnad i behov av vasoaktivt läkemedel beroende på vil-

ken typ av operation som genomförts. Om CABG-ingrepp hade jämförts med klaffkirurgi så hade 

det kanske framkommit skillnader i dygnsdos mellan de grupperna, det undersöktes dock inte i den 

här studien. På samma sätt kan patienternas samsjuklighet påverka behovet av vasoaktivt läkeme-

del. Samsjukligheten var lika mellan grupperna i den här studien men om de inkluderade patienter-

na hade varit sjukare eller friskare hade resultatet kunnat bli annorlunda. Valet att exkludera patien-

ter som extuberades efter åtta timmar gjordes för att undvika att inkludera gravt sjuka patienter i 

studier.  

 

Det fanns ingen korrelation mellan tiden till extubering och given dos vasoaktiva läkemedel. En 

svag negativ trend observerades dvs. patienter som extuberades senare även fick lägre dygnsdos 

Nitroglycerin®. Det noterades en svag positiv trend hos Noradrenalin och Fenylefrin, där längre tid 

till extubation sammanföll med att patienterna fick högre dygnsdoser av dessa blodtryckshöjande 

läkemedel (Hollenberg, 2010; Larsson & Rubertsson, 2012). En förklaring kan vara att patienter 

som extuberades senare var sederade med Diprivan, som har en blodtryckssänkande effekt (Hovind 

& Bolinder-Palmér, 2005), under en längre tid än de patienter som extuberades tidigt. Patienter som 

extuberats tidigt kan även ha fått fördel av förbättrad preload och hjärtfunktion vilket kan ha gjort 

de mindre beroende av vasoaktiva läkemedel som Noradrenalin och Fenylefrin (Gall et al., 1988). 



19 

Även om Spearmans korrelationsanalys inte utföll signifikant för ovan nämnda läkemedel, kan det 

spekuleras att det kunde ha gjort det med ett större antal patienter i undersökningen och en jämnare 

fördelning av patienter i de undersökta grupperna.  

 

Nästan alla patienter i studien behandlades med vasoaktiva läkemedel under det första postoperativa 

dygnet. Att hjärtopererade patienter har ett behov av vasoaktivt stöd är känt sedan tidigare (Larsson 

& Rubertsson, 2012; Mongardon et al., 2009). Ett flertal läkemedel, Trandate®, Nitroprussid, Ad-

renalin, Corotrop® och Simdax®, gavs endast till ett fåtal patienter medan Noradrenalin, Fenylefrin 

och Nitroglycerin® användes i större utsträckning. I den här studien samlades ingen information in 

om avdelningens rutiner angående vilket läkemedel som användes som förstahandspreparat i en gi-

ven situation. För de 92 undersökta patienterna noterades vasoaktiva läkemedel 136 gånger vilket 

tyder på att ett antal patienter hade behandlats med mer än ett läkemedel. I den här studien går det 

inte att visa på om patienten fått två eller fler läkemedel med samma eller liknande indikation (t.ex. 

blodtryckshöjande eller blodtryckssänkande) eller om patientens situation förändrats och sjukskö-

terskan bytt till ett läkemedel med annan indikation.  

 

Mobilisering och extubering 

Det fanns ingen skillnad i minuter till mobilisering, räknat från tidpunkt för extubering, eller tid-

punkt för mobilisering mellan extubationsgrupperna (tabell 5). Det fanns en svag negativ korrelat-

ion mellan tiden till extubering och minuter till mobilisering och det gick att se en trend åt att pati-

enter som extuberats senare mobiliserades tidigare. Förklaringen till detta torde vara att alla patien-

ter (förutom två i den tidiga extubationsgruppen och tre i den sena extubationsgruppen) mobilisera-

des dagen efter operation strax efter skiftbyte mellan natt- och dagpersonal. Den sena extubations-

gruppen behövde då inte vänta lika länge på att bli mobiliserad till sittande som den tidiga extubat-

ionsgruppen. Det fanns, på den studerade enheten, inga rutiner för hur och när patienterna skulle 

mobiliseras utan detta var upp till den sjuksköterska som ansvarade för patientens postoperativa 

vård. Det prioriterades dessutom att patienten fick sova under natten varför ingen mobilisering 

skedde nattetid. Eftersom det verkar som att det fanns en fast tidpunkt (skiftbyte) som styrde när 

patienterna tidigast kunde bli mobiliserade till sittande påverkade det resultatet i denna studie och 

inga generella slutsatser kan dras om patienter som extuberas tidigt även mobiliseras tidigare jäm-

fört med patienter som extuberats sent.  

 

Patientens samsjuklighet påverkar den postoperativa återhämtningens olika faser genom att kompli-

kationer till tidigare sjukdomar kan skjuta upp den första fasen, uppvaknande ur anestesin (Korttila, 
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1995; Wolfer, 1973). Patienterna i denna studie passade bäst in i fas ett enligt Korttilas (1995) defi-

nition då de kommer till IVA sövda. För att kunna påbörja patientens återhämtning (uppvaknande 

ur anestesin) är det mycket viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på utvecklandet av postopera-

tiva komplikationer samt att hon vet vad hon skall titta efter, då detta kan innebära en långsammare 

och försämrad postoperativ återhämtning, med längre tid på IVA och sjukhus som följd (Georghiou 

et al., 2006; Guller et al., 2004; Hawkes et al., 2003; Wolfer, 1973). Samsjukligheten hos patienter-

na i denna studie var liknande med samsjukligheten hos patienter i andra studier kring hjärtkirurgi 

(Cheng et al., 1996; Djaiani et al., 2001; Dorsa et al., 2011). Hade patienterna i denna studie varit 

friskare, med färre sjukdomar vid sidan om sin primära åkomma, hade resultatet eventuellt blivit ett 

annat. Det går att spekulera kring att sjuksköterskan hade kunnat extubera patienterna snabbare, 

mobilisera dem snabbare och på så vis hade återhämtningen gått snabbare varpå patienternans tid på 

sjukhus hade minskat.  

 

Mobilisering innebär inte bara att patienterna skall ta sig från sängliggande till sittande. Det finns 

många andra viktiga delar delar i mobiliseringen t.ex. passiva eller aktiva rörelser i leder, som kan 

göras i sängen, sittandes eller uppegående (Morris et al., 2008). Mobilisering kan också innebära att 

sjuksköterskan vänder patienten i sängen, drar upp patienten högre i sängen eller flyttar patienten 

från säng till bår (Morris, 2007). I denna studie definierades mobilisering som att komma upp till 

sittande position eftersom det förutsätter att patienten är vaken och medveten om vad som kommer 

att ske, men även för att det kräver ett sammarbete mellan sjuksköterskan och patienten och att 

denne måste anstränga sig mer själv, än vid t.ex. vändning i sängen. Om denna studie definierat 

mobilisering som att vara uppegående hade det påverkat resultatet på så sätt att väldigt få patienter 

hade kunnat inkluderas i analyserna kring tid till mobilisering. Detta eftersom dessa patienter, som 

genomgått hjärtkirurgi, förflyttas från IVA till vanlig vårdavdelning redan på morgonen dagen efter 

operation. Patienterna blir alltså inte uppegående på IVA, utan detta sker på vårdavdelningen. Detta 

hade, i likhet med studiens resultat, inte givit någon skillnad mellan grupperna eller någon korrelat-

ion mellan tiden till extubering och tiden till mobilisering då det inte hade funnits någon data att 

utföra beräkningar på. Hade mobilisering definierats som vändning eller andra rörelser i sängen 

hade detta också påverkat resultatet. Tiden till mobilisering hade då blivit mycket kort för de inklu-

derade patienterna, då alla vänds i sängen regelbundet. Det hade heller inte framgått om mobilise-

ringen var passiv eller om patienten var vaken och aktiv eftersom detta ej dokumenteras. Om det 

hade framkommit skillnader mellan grupperna eller om signifikanta korrelationer hade framkom-

mit, går endast att spekulera om då detta ej är studerat.  
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Mobilisering är en viktig del i den postoperativa vården och för den postoperativa återhämtningen 

för patienten. Sjuksköterskans roll i detta är viktig då det är hon/han som ansvarar för omvårdnaden 

av patienten efter operation. Den administrativa delen av sjuksköterskans jobb har med åren ökat 

(Morris, 2007) och det kan spekuleras att arbetsbelastningen för den enskilda sjuksköterskan är hög 

och att den postoperativa mobiliseringen prioriteras bort, trots vikten av denna. Anledningarna till 

att nästan alla patienterna mobiliseras på morgonen postop dag ett och inte i förhållande till extube-

ring går bara att spekulera kring. Trots att det på den studerade enheten inte fanns några rutiner 

kring postoperativ moblisering, mobiliserades nästan alla patienter dagen efter operation. Detta 

skulle kunna ses som en outtalad rutin, då det är svårt att tolka det som en slump, d.v.s. att 87 av 92 

patienter mobiliserades dag ett. Detta är dock intressant och viktigt att undersöka i vidare studier. 

 

Endast 12 patienter extuberades inom angiven tidsram (90 minuter) och nästan alla patienter mobi-

liserades vid samma tidpunkt dagen efter operation trots avsaknad av rutin. Med datan från den här 

studien så går det inte att visa på varför en specifik rutin inte följs och varför andra mönster kring 

arbetssätt finns. Överlämnandet från anestesipersonalen, kunskap om rutiner vid överlämning till 

IVA (start av övervakning, koppla dränage mm) och assistans från kollegor har påvisats som viktiga 

influenser som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande under de första två timmarna efter hjärtki-

rurgi (Currey, Browne, & Botti, 2006). Att en majoritet av patienterna blev så hemodynamisk insta-

bila att det inte fanns möjlighet att extubera inom 90 minuter eller att det inte fanns kunskap om ru-

tinerna vid patientöverlämnande från anestesi- till intensivvårdspersonal är mindre troligt. Mer tro-

ligt är att assistans från kollegor och arbetsplatskultur påverkat beslutsfattandet. 

 

Det har visat sig att implementering av nya rutiner kring postoperativ mobilisering och nya rutiner 

kring sjuksköterskans dokumentation av postoperativ mobilisering, hos kolorektalpatienter, har lett 

till minskade tider på IVA, minskad tid på sjukhus och färre postoperativa komplikationer, utan 

ökade kostnader eller risker för patienterna (Kibler et al., 2012). Detta borde gå att applicera på pa-

tienter som genomgått hjärtkirurgi, speciellt hos de patienter som ankommer IVA tidigt under da-

gen. Om den studerade enheten skulle utveckla nya eller bättre rutiner, alternativt följa de redan ex-

isterande rutinerna för extubering i kombination med implementering av rutiner för postoperativ 

moblisering, borde tiden på IVA och sjukhus kunna minskas.  

 

Patienterna i den tidiga extubationsgruppen var i genomsnitt 8 år yngre. Dygnsdosen vasoaktivt lä-

kemedel skiljde sig dock inte mellan grupperna. Patienterna i den tidiga gruppen var också lika 

sjuka (ingen skillnad i samsjuklighet mellan grupperna) som patienterna i den sena gruppen. Typ av 
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operation och vätskebalans skiljde sig inte heller. Enda skillnaden är just tiden till extubering. Me-

delålder för alla patienter i den här studien var 66 år och medelåldern för den sena gruppen var 67 

år. Det är i sammanhanget ingen hög ålder och det borde inte påverkat valet av tidpunkt för extube-

ring då det i olika studier visat sig vara säkert att tidigt extubera patienter i den här åldersgruppen 

efter hjärtkirurgi (Cheng et al., 1996; Djaiani et al., 2001; Dorsa et al., 2011; Hawkes et al., 2003). 

Äldre patienter har dock en längre halveringstid och förlängd effektduration av många anestesi-

läkemedel (Hovind & Bolinder-Palmér, 2005) och det kan vara så att det tagit längre tid för dem att 

vakna ur anestesin. Tidpunkten för extubation är ju beroende av när anestesin avslutas. Om aneste-

sin inte avslutades relativt tidigt efter ankomst till IVA kan det vara så att patienten inte hann bli 

tillräckligt vaken inom 90 minuter för att kunna bli extuberad.  

 

Metoddiskussion 

Den metod som användes i studien har fungerat acceptabelt och varit korrekt utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Patienternas demografi och samsjuklighet överensstämde med tidigare studier 

om tidig extubation (Cheng et al., 1996; Djaiani et al., 2001; Dorsa et al., 2011). Antal inkluderade 

patienter blev dock få. Nämnvärt är att ett stort antal patienter (n =119) uppfyllde exklusionskrite-

riet om otillräcklig dokumentation (det gick inte att skilja ut hur mycket läkemedel som givits på 

IVA). Antalet patienter som inkluderades i den tidiga extubationsgruppen blev också litet, detta då 

väldigt få patienter extuberades inom 90 minuter från ankomst till IVA trots att detta tillhörde av-

delningens rutiner. Att mobilisering till sittande i huvudsak styrdes av personalens arbetssätt och 

inte patientens status försvårade möjligheterna till analys av hur tid till extubering korrelerar med 

tid till mobilisering. Förekomst av saknad data och att rutiner inte följs gör studiemetoden svagare 

och därmed möjligheten till slutsatser.  

 

Reliabilitet och validitet 

Till studiens styrkor hör att all datainsamling har skett samtidigt av två personer och datan som in-

samlats har varit relevant utifrån studiens syfte. Datainsamlingsprotokollet har varit tydligt och ut-

arbetats av samma personer som genomfört datainsamlingen. I samband med utformningen av data-

insamlingsprotokollet granskades tio patientjournaler för att se vilken data som fanns tillgänglig. 

Avdelningspersonalen har inte varit medveten om att studien skulle utföras och har därför inte kun-

nat påverka resultatet genom att justera sitt arbetssätt under den undersökta tidsperioden. Patienter-

na har inkluderats oselekterat och anses representera verkligheten. Reliabiliteten av studien anses 

ändå vara låg då majoriteten av patienterna exkluderades p.g.a. bristfällig dokumentation av given 

dos vasoaktiva läkemedel på IVA och att det inte är säkert att patienterna som blev inkluderade re-
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presenterar hela populationen. Personerna som ansvarat för datainsamlingen har heller inte tidigare 

arbetat med de journalverktyg (övervaknings- och läkemedelslistor) som användes på den studerade 

avdelningen, därmed finns det en risk att det förekommit en felaktig tolkning av vilken data som 

ska insamlas. Den interna och externa validiteten anses vara låg då det kan finnas fler faktorer som 

påverkar behovet av vasoaktiva läkemedel och tiden till mobilisering samt att det är osäkert om re-

sultatet kan generaliseras på en större population (Polit & Beck, 2012). 

 

Skulle studien utföras igen och utgå från denna metod går det inte att säga om tydligare skillnader 

eller korrelationer skulle kunna ses med flera patienter. Det kan därför vara fördelaktigt att vid fort-

satta studier av samma område istället utföra en prospektiv studie för att få en större kontroll över 

att rutiner följs och att noggrann dokumentation sker. En nackdel med en prospektiv studiemetod är 

att den kan ta lång tid att genomföra och att det finns en risk att personal blir överambitiös i sitt ar-

betssätt då de blir medvetna om att deras arbete kommer att granskas. 

 

Studien omfattades inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (“Svensk för-

fattningssamling 2003,” n.d.). Även om alla personuppgifter har hanterats konfidentiellt och att in-

formerat samtycke inte behövs så kan det uppfattas som kränkande att granska patienters journaler 

utan deras godkännande. Det är dock viktigt att sjukvården granskar och utveckla sina arbetsme-

toder för att förbättra vården till patienterna (Polit & Beck, 2012) och det är viktigt att väga patien-

ternas integritet mot nyttan studien kan göra.  

 

Klinisk implementering 

Att generalisera studiens resultat och använda det kliniskt bör göras med försiktighet då studiens 

validitet och reliabilitet anses vara låg. Resultatet har tydliggjort att rutinerna för extubering på den 

studerade enheten inte följs och att det saknas tydliga rutiner för postoperativ mobilisering. Nuva-

rande studie skulle kunna var underlag för utformning av nya rutiner och arbetssätt för patienter 

som genomgått hjärtkirurgi. Resultatet kan också vara underlag för diskussion kring hur sjukskö-

terskor prioriterar sina arbetsuppgifter och hur arbetsdagen kan planeras med hänsyn till patientens 

individuella behov. 

 

Slutsats 

Ingen skillnad förelåg i given dos vasoaktiva läkemedel mellan de två extubationsgrupperna. Det 

fanns heller ingen korrelation mellan tiden till extubering och given dos vasoaktiva läkemedel. 

Skiftbytet mellan natt- och dagpersonal styrde när patienterna tidigast kunde bli mobiliserade.  En 
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negativ korrelation kunde visas mellan tid till extubering och tid till mobilisering även om det inte 

fanns någon skillnad i tid till mobilisering mellan grupperna. Det är svårt att generalisera resultatet 

utan fortsatta studier relaterat till det låga antalet patienter i gruppen som extuberades tidigt. 
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BILAGA 1 

 

Granskningsprotokoll 

 

Kod: 

 

Personnummer: 

 

Datum för OP: 

 

Kön: 

 

CABG: 

 

Aortaklaff: 

 

Mitralisklaff: 

 

Arytmi: 

 

Hypertoni: 

 

Hjärtsvikt: 

 

KOL: 

 

Stroke: 

 

Diabetes: 

 

Perifer kärlsjukdom: 

 

Njursvikt: 

 

NYHA: 

 

NTproBNP pre-op: 

 

LVEF pre-op: 

 

Ankomst till IVA (klockslag): 

 

Timmar till sittande ställning från  

ankomst till IVA: 

 

Timmar till sittande ställning från extubering: 

 

Minuter till extubering,  

efter ankomst till IVA: 

 

Dagar på IVA: 

 

Total dos noradrenalin: 

 

Total dos adrenalin: 

 

Total dos fenylefrin: 

 

Total dos dobutamin: 

 

Total dos efedrin: 

 

Total dos dopamin: 

 

Total dos levosimendan 

 

Total dos milrinone 

 

Total dos nitroprussid 

 

Total dos nitroglycerin 

 

Total dos trandate 

 

Total dos metylenblått 

 

Kristalloid balans efter OP: 

 

Kolloid balans efter OP: 

 

Total balans efter OP: 

 

Total kristalloid på IVA: 

 

Total kolloid på IVA: 

 

Total balans IVA: 

 

Reintubering: 

 

Samtidig lungkirurgi: 

 

Otillräcklig dokumentation: 

 

Under 18 år: 

 

Extuberad efter 8 timmar: 

 

Anteckningar: 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Tidig extubering efter hjärtkirurgi 

Minskar behovet av vasopressor vid tidig extubering 

 

Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Uppsala 

Universitet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete inom vårdvetenskap. För att fortgå med detta 

behöver vi ert godkännande. 

 

Syftet med studien är att undersök om behovet av inotropt stöd och vasopressor postoperativt skiljer 

sig beroende på tiden till extubation efter hjärtkirugi. En ökad kunskap inom området kan leda till 

en förbättrad arbetsmiljö samt ett säkrare omhändertagande av postoperativa patienten. Studien kan 

medföra en ökad förståelse för eventuell problematik inom området och fungera som underlag för 

vidare utveckling inom verksamheten.  

 

Studien kommer att inkludera alla patienter som genomgått hjärtkirugi under perioden november 

2012 till och med mars 2013.  

 

Data insamlas från av patienternas journaler och antecknas i ett journalgranskningsprotokoll 

utformat för den här studien (bilaga 1). All insamlad data hanteras konfidentiellt och varje 

granskningsprotokoll avkodas. All data förvaras inlåst och endast författarna kommer att ha tillgång 

till datan. 

 

Ansvariga för studien är: Carl Sandström & Erik Wadhagen 
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