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SAMMANFATTNING 

Tidig extubering av hjärtkirurgipatienter har blivit allt mer viktigt, en åtgärd där 

intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i dennes bedömning av patienten. 

 

Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans kunskap om tidig extubering 

samt vilken syn intensivvårdssjuksköterskan har på faktorer som påverkar tiden till extubering 

av hjärtkirurgipatienter.  

 

Studien har en kvantitativ ansats med deskriptiv och jämförande design. Metoden som 

användes var en enkätundersökning. Urvalet var alla intensivvårdssjuksköterskor på en 

thoraxintensivvårdsavdelning som var kliniskt verksamma i patientvården. 

 

Studien visade att intensivvårdssjuksköterskor hade bra kunskap om varför en tidig extubering 

eftersträvas. Däremot var kunskapen låg om avdelningens extuberingskriterier. Intensivvårds-

sjuksköterskorna ansåg att kriterierna för hjärtkirurgipatienterna på avdelningen var tillräck-

liga och att tidsmålet på 90 minuter var rimligt. Studien visade att inget samband fanns mellan 

yrkeserfarenhet och kunskap om extuberingskriterierna eller mellan kunskap om kriterierna 

och behov av stöd av kollegor vid tidig extubering av hjärtkirurgipatienter.  

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg sig känna till avdelningens extuberingskriterier men 

kunskapen om avdelningens extuberingskriterier var låg och majoriteten arbetar enligt sina 

egna kriterier. Avdelningens extuberingskriterier var inte tillräckligt synliga på avdelningen 

vilket kan bidra till den låga kunskapen och bidra till att majoriteten arbetade efter egna 

kriterier.  

Nyckelord: Fast-track, hjärtkirurgi, tidig extubering, mekanisk ventilation, 

intensivvårdssjuksköterskor 

 



ABSTRACT 

Early extubation of cardiac surgery patients has become increasingly important. The 

assessment of the patient before an early extubation is crucial and the intensive care nurses 

(ICU nurses) in this estimation is there for very important. 

The aim of this study was to examine critical care nurses' knowledge of early extubation, and 

what view ICU nurse has about factors that affect the time to extubation of cardiac surgery 

patients. 

A quantitative approach with descriptive and comparative design was used. Selection was all 

ICU nurses at a thoracic intensive care unit who were clinically active in patient care. 

The study showed that ICU nurses had good knowledge of why an early extubation was 

essential. However, the knowledge about the unit’s extubation criteria was low. ICU nurses 

felt that the criteria for the cardiac surgery patients on the unit was adequate. The time target 

of 90 minutes was reasonable. No relationship existed between professional experience and 

knowledge of the extubation criteria or between knowledge of the criteria and need of support 

from colleagues in early extubation of the cardiac surgery patients. 

The ICU nurses considered themselves familiar with the unit’s extubation criteria but the 

knowledge of them was low and the majority was working according to their own criteria. 

The units criteria was not sufficiently visible in the unit and could contributed to the low level 

of knowledge and contribute to that the majority of the ICU nurses was working according to 

their own criteria. 

 

Keywords: Fast-track, cardiac surgery, early extubation, mechanical ventilation, intensive care 

nurses 
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1 INTRODUKTION 

I Sverige finns det idag åtta hjärtkirurgiska enheter som utför hjärtkirurgiska ingrepp. Under 

2012 registreras det 6009 ingrepp i Sverige. Hjärtkirurgi innebär operation av själva hjärtat  

eller i kärlen i närheten av hjärtat, exempelvis koronarkirurgi (Coronary Artery Bypass Graf-

ting) och klaffkirurgi, största huvudtyperna är aortaklaffkirurgi respektive mitralisklaffkirurgi 

(Årsrapport SWEDEHEART 2012, 2013). 

 

Under 1950-talet utvecklas hjärtkirurgen i och med att ny teknik, bättre förståelse av 

patofysiologi av hjärtsjukdomar och effekter av läkemedel förbättras samt mer erfarenhet 

kring anestesi av hjärtkirurgipatienter gör det möjligt att operera med öppen thorax. 

Möjligheten att kyla ned patienten får även en stor betydelse. Genom att kyla ned patienten 

minskas hjärtats syrgasbehov vilket leder till att kirurgerna har mer tid till att utföra 

operationen (Chen- Scarabelli, 2002; Tarhan, White & Moffitt, 1977). Många hjärtoperationer 

kräver att hjärtat står still och att det är blodtomt (Morton & Fontaine 2009). För detta 

används hjärt- lungmaskinen som under operationen tar över hjärtats pumparbete och 

lungornas respirationsfunktion utanför kroppen, så kallad extrakorporeal cirkulation (Chen- 

Scarabelli, 2002). 

 

Postoperativ intensivvård är mycket viktigt eftersom komplikationer kan få stora 

konsekvenser för det fortsatta förloppet. Omedelbart vid ankomst till intensivvårds-

avdelningen är det viktigt att säkra en bra ventilation och syresättning. Den nyopererade 

patienten är mycket sårbar för nedsatt syresättning efter det operativa ingreppet av hjärtat. 

Hjärtkirurgiska patienter är särskilt utsatta för atelektaser (Liu & Grooper, 2002). För att 

motverka atelektaser och förbättra syresättningen används Positive End-Expiratory Pressure 

(PEEP) för att hålla alveolerna öppna och förbättra syresättningen (Pompei & Della Rocca, 

2013). Höga PEEP nivåer ska dock undvikas då patientens hemodynamik påverkas negativt 

genom ett sänkt venöst återflöde. Patienten ska börja planeras för extubering så snart den inte 

bedöms vara aktuell för re-operation på grund av blödning. Patientens hemodynamik, 

koagulation- och blödningsstatus och elektrolytstatus samt syra-basstatus är faktorer som ska 

vara stabila och korrigerade för att patienten ska kunna extuberas (Liu & Gropper, 2002). 

 

Extubering är en viktig omvårdnadshandling för att minska risken för komplikationer som till 

exempel pneumoni, atelektaser och långa vårdtider inom intensivvården. Dessa risker kan 

minimeras genom kortare ventilatortider för patienter. Intensivvårdssjuksköterskan har ett 
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ansvar att denna omvårdnadshandling inte fördröjs (Andersson & O’Brian 1995; Ji et al., 

2012). Respiratoriska följder av hjärtkirurgi omfattar en omedelbar och betydande reduktion 

av patientens vitalkapacitet. Normaliseringen kan ta upp till en vecka eller mer. Det är viktigt 

att intensivvårdssjuksköterskan förebygger respiratoriska komplikationer och motiverar 

patienten att göra andningsövningar (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Det är viktigt att 

komma ihåg att mekanisk ventilation är mer ett stöd för patienten än en botande behandling 

och det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal tidigt 

börjar planera för extubering respektive urträning ur ventilatorn (Larsson & Rubertsson, 2012; 

Morton & Fontaine 2009). 

 

1.1 Komplikationer av mekanisk ventilation 

En negativ effekt av mekanisk ventilation är påverkan på hemodynamiken i form av ett 

försämrat venöst återflöde på grund av ett positivt luftvägstryck som ger ett högt 

intrathorakalt tryck. Det kan leda till en minskad hjärtminutvolym och ett sänkt blodtryck. 

Detta ger tillsammans med flera hormonsystem en försämrad utsöndring av fritt vatten via 

njurarna med risk för vätskeretention och ödem (Couchman, Wetzig & Wheeler, 2007; 

Larsson & Rubertsson, 2012). Genom att återföra patientens spontanandning åstadkoms 

troligtvis ett minskat intrathorakalt tryck som ger ett ökat venöst återflöde och genom detta en 

bättre kardiovaskulär funktion (Frazier et al., 2006). 

 

Det är inte ovanligt med lungskador på grund av mekanisk ventilation, Ventilator- induced 

lung injury (VILI). VILI kan uppstå av tre mekanismer volymtrauma, atelektastrauma och 

biotrauma. Volymtrauma orsakas av en överexpansion av alveolerna på grund av hög 

tidalvolym med eller utan höga tryck (Carney, DiRocco & Nieman, 2005). Patienter som har 

en volymkontrollerad ventilatorsinställning har en ökad risk för att få en stor tidalvolym som 

kan orsaka en överexpansion (Cooper, 2004). Atelektastrauma bildas när alveoler öppnas och 

stängs helt under en respirationscykel och detta upprepas under lång tid (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Genom att använda ett PEEP kan atelektastrauma förebyggas (Cooper, 

2004). Biotrauma uppstår vid skada på alveolen på grund av inflammation där cytokiner 

frisätts som ett svar på den mekaniska skadan på alveolen (Carney et al., 2005). Biotrauma 

har nyligen introducerats som en mekanism till uppkomsten av VILI, ett område som det 

pågår mycket forskning kring. Den forskning som finns idag visar att det är en viktig 

mekanism att belysa (Cooper, 2004). I begreppet VILI ingår även barotrauma, som orsakas av 

ett för högt luftvägstryck som leder till en översträckning av alveolerna som i sin tur kan leda 
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till ruptur av alveolerna. Vid rupturerade alveoler kan luft ta sig in till interstitiell vävnad och 

orsaka pneumothorax, pneumomediastinum och pneumoperitoneum (Cooper, 2004). 

 

Ventilatorsassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste sjukhusrelaterande infektionen hos 

patienter som ventilatorvårdas (Mietto, Pinciroli, Patel & Berra, 2013). Risken för att utveckla 

pneumoni är tio gånger högre hos ventilatorbehandlade patienter än hos icke intuberade 

patienter (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). VAP leder till en förlängd vårdtid på intensiv-

vårdsavdelning och en ökad mortalitet (Ji et al. 2012). Förekomsten av VAP minskar år för år, 

en viktig faktor till detta är de omvårdnadshandlingar som utförs av intensivvårds-

sjuksköterskan (Mietto et al., 2013). 

 

1.2 VAP förebyggande åtgärder 

VAP kan förebyggas genom en rad olika omvårdnadshandlingar exempelvis noggrann 

handhygien hos intensivvårdssjuksköterskan, utföra en noggrann munhygien hos patienten, 

subglottisaspiration och motverka ventrikelaspiration genom höjd huvudända (30o) samt 

regelbundna ventrikelretentionskontroller (Mietto et al., 2013). Ett flertal studier visar att 

evidensbaserad utbildning till intensivvårdssjuksköterskor leder till förbättrad kunskap om 

omvårdnadshandlingar som förebygger VAP. Efter evidensbaserad utbildning är omvårdnads-

handlingar som till exempel munhygien och ventrikelretentionskontroll hos patienten utförda 

tätare samt handhygienen är förbättrad hos personalen. Intensivvårdssjuksköterskorna blir 

även mer medvetna om vikten av höjd huvudända hos patienten. (Cason, Tyner, Saunders & 

Broome, 2007; Tolentino- DelosReyes, Ruppert, Shiao, 2007) 

 

1.3 Fast- track 

Efter genomgången hjärtkirurgi behandlades patienten tidigare rutinmässigt med mekanisk 

ventilatorbehandling upp till ett dygn och ibland längre (Arom, Emery, Petersen & Schwartz, 

1995; Tarhan et al., 1977). Under början av 1990-talet börjas strategin fast-track användas 

inom hjärtkirurgin och detta medför att patienterna extuberas tidigare postoperativt 

(Fernandez et al., 2004). 

 

I konceptet fast-track ingår en medvetenhet hos personalen genom planering för att patienten 

ska kunna extuberas redan under operationsdygnet och därmed förkorta vårdtiden. Konceptet 

ser olika ut från enhet till enhet. Val av anestesiregim som i så liten utsträckning som möjligt 
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förlänger uppvaknandet och påverkar hemodynamiken och övrig organfunktion hos patienten 

är viktig. En annan viktig del är selektering av patienter med låg risk för postoperativa 

komplikationer som genomgår icke komplicerad hjärtkirurgi. Fast-track patienter ska försöka 

planeras in som nummer ett på operationsprogrammet, då flödet blir bättre mellan 

avdelningarna (Fernandez et al, 2004; Flynn et al., 2004; Rashid, Sattar, Dar & Khan, 2008; 

Sato et al., 2009). 

 

Fast-track möjliggör kortare vårdtid för hjärtkirurgipatienter på intensivvårdsavdelning. Det 

resulterar i att det blir ett högre flöde av patienter på intensivvårdsavdelningen och även att 

den sammanlagda vårdtiden för patienter på sjukhus blir kortare när fast-track tillämpas 

(Flynn et al., 2004; Georghiou et al., 2006; Najafi, 2008). Innan fast-track implementerades 

inom hjärtkirurgin var ventilatortiderna postoperativt rutinmässigt mycket längre, vilket 

medför längre tid på intensivvårdsavdelningen och förlängd återhämtningstid (Cohen et al., 

2000; Flynn et al., 2004).   

 

Tidig extubering efter hjärtkirurgi är en viktig del i konceptet fast-track (Georghiou et al., 

2006; Sato et al., 2009). Dock är det oklart inom vilket tidsintervall som extubering ska 

genomföras. Tidsintervallerna varierar från studie till studie, allt från inom 12 timmar efter 

ankomst till thoraxintensivvårdsavdelningen till extubering till inom ett par timmar (Arom et 

al., 1995; Reyes, et al., 1997). 

 

1.4 Extuberingskriterier och extuberingsprotokoll 

Majoriteten av förändringar i ventilatorsinställningar utförs av intensivvårdssjuksköterskorna 

för korrigering av syrabas-status efter resultat av artärgaser. Studien visar även att de påbörjar 

urträning ur ventilatorn genom förändringar i ventilatorsinställningar. Ändringarna som 

intensivvårdssjuksköterskorna gör består av att ändra ventilatorsmode, trappa ner FiO2, ändra 

inställd andningsfrekvens, tidalvolym och tryckunderstöd. Studien visar att justering av PEEP 

utförs endast av läkarna (Rose, Nelson, Johnston & Presneill 2007). 

 

Ventilatortiden för patienter reduceras betydligt när intensivvårdssjuksköterskan är ansvarig 

för urträning och extubering av patienten med stöd av ett extuberingsprotokoll (Andersson & 

O’Brian 1995). En studie gjord av Hansen & Severinsson (2007) visar att införande av 

protokoll för extubering är ett bra stöd för intensivvårdssjuksköterskans beslut om tidig 

extubering. Protokoll medför även en ökad självständighet hos intensivvårdssjuksköterskan, 
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att utan kontakt med läkare kunna besluta om när patienten är hemodynamiskt tillräckligt 

stabil för att kunna extuberas. 

 

Kriterier som patienten ska uppfylla innan tidig extubering är enligt London et al. (1998) och 

Silbert et al. (1998) att ha en spontanandning med lågt tryckunderstöd samt acceptabla 

blodgaser. Patienten ska vara cirkulatoriskt stabil, vara normotempererad, ha avtagande 

blödning från thoraxdränagen och adekvat mentalt status samt ha en god muskelkraft innan 

extubering.  

 

1.5 Faktorer som påverkar tiden till extubering 

Förutom patientens aktuella tillstånd finns det andra faktorer som påverkar intensivvårds-

sjuksköterskans beslut om patienten kan extuberas tidigt. Dennes bedömning av patientens 

aktuella status inom de två första timmarna efter hjärtkirurgin påverkas av olika faktorer. 

Faktorer som hur överrapportering från anestesiläkaren sker, hur stödet från kollegor ser ut 

och hur van de är i avdelningens rutiner samt hur trygg de är i att ta dessa beslut är viktiga. Ju 

mer erfarenhet intensivvårdssjuksköterskan har desto mer utmanande och stimulerande 

upplevs det att få ta detta ansvar, medan de med mindre erfarenhet snarare känner sig otrygga 

inför detta ansvar (Currey, Browne & Botti, 2006; Hancock & Easen, 2005; Rose et al., 

2008). 

 

När intensivvårdssjuksköterskan har fler än en patient att ansvara för ökar deras arbets-

belastning och studier visar då att ventilatortiderna ökar (Thorens, Kaelin, Rainer, Jolliet & 

Chevrolet, 1995). Genom att skapa en bra arbetsmiljö för intensivvårdssjuksköterskorna som 

uppmuntrar till autonomi genom att ta egna och snabba beslut med hjälp av kompetens-

utbildning och tydliga riktlinjer kan leda till positiva resultat i patientens hälsa. En ohälsosam 

arbetsmiljö visar sig ha en roll i en ineffektiv vård, misstag och moralisk stress (Morton & 

Fontaine, 2009; Rose et al., 2007).   

 

I en studie av Sandström och Wadhagen (2013) görs en jämförelse mellan behovet av 

vasoaktiva läkemedel och tiden till tidig mobilisering hos hjärtkirurgipatienter som extuberas 

inom och efter 90 minuter. Sandström och Wadhagen studerar även tiden till extubering 

korrelerad till mängden vasoaktiva läkemedel samt tiden till mobilisering studeras. I studien 

deltar 92 patienter varav endast 12 patienter extuberas inom 90 minuter.  
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1.6 Problemformulering 

Tidigare studier visar att extubering är en viktig omvårdnadshandling för att minska risken för 

ventilatorsassocierade komplikationer och intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar för att 

denna omvårdnadshandling inte fördröjs (Andersson, 1995; Ji et al., 2012). Studier visar även 

att tidig extubering ger kortare vårdtider för patienterna, som i sin tur leder till en kostnads-

effektiv vård. Det finns många olika faktorer som påverkar utförandet av tidig extubering 

(Flynn et al., 2004; Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Tidigare studier har fokuserat på olika 

faktorer som påverkar beslut om när patienten ska extuberas. Enligt Thorens et al (1995) ökar 

ventilatorstiden för patienterna när intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning ökar. Det är 

viktigt att ta reda på intensivvårdssjuksköterskans kunskap och syn kring tidig extubering av 

hjärtkirurgipatienter. Detta för att förbättra intensivvårds-sjuksköterskans arbetsmiljö och 

patientens omvårdnad samt hälsa genom att förbättringsarbeten kan utföras på avdelningen.   

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans kunskap om tidig extubering 

samt vilken syn intensivvårdssjuksköterskan har om faktorer som påverkar tiden till 

extubering av hjärtkirurgipatienter.  

 

1.7.1 Frågeställningar 

1. a) Kan intensivvårdssjuksköterskorna extuberingskriterierna på den aktuella avdelningen? 

b) Finns det ytterligare kriterier som bör finnas för att kunna göra en bra bedömning om 

tidig extubering? 

c) Finns det något samband mellan yrkeserfarenhet/ upplevelse av trygghet/ behov av stöd 

från kollegor vid tidig extubering och kunskapen om avdelningens extuberingskriterier? 

d) Vad har intensivvårdssjuksköterskan för kännedom om fördelar med tidig extubering av 

hjärtkirurgipatienter? 

2. a) Upplever intensivvårdssjuksköterskan sig trygg och finns det behov av stöd från 

kollegor vid tidig extubering? 

b) Finns det något samband mellan yrkeserfarenhet och upplevelse av trygghet vid tidig 

extubering hos intensivvårdssjuksköterskan? 

c) Finns det något samband mellan yrkeserfarenhet och behov av stöd från sina kollegor 

vid tidig extubering? 
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3. Vilka faktorer anser intensivvårdssjuksköterskan är de viktigaste i sitt beslut vid tidig 

extubering? 

4. Vad anser intensivvårdssjuksköterskan om det uppsatta tidsmålet för tidig extubering? 

5. Vilka faktorer tror intensivvårdssjuksköterskan att det finns till att patienten får en 

försenad extubering, trots att extuberingskriterierna uppfylls? 
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2 METOD 

2.1 Design 

Studien var kvantitativ med en deskriptiv och jämförande design. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Alla intensivvårdssjuksköterskor på en thoraxintensivvårdsavdelning på ett universitetssjuk-

hus i mellansverige. Inklusionskriteriet var att intensivvårdssjuksköterskan var kliniskt verk-

sam i patientvården. Exklusionskriterierna var de som huvudsakligen hade administrativa ar-

betsuppgifter, föräldralediga, långtidssjukskrivna och tjänstlediga. Undersökningsgruppen 

uppgick till 50 personer. Av de 50 enkäter som lämnades ut besvarades 36 stycken (72 %). 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Frågeställningarna utformades efter studier av Currey et al. (2006), Hancock & Easen (2005) 

och Rose et al. (2008) samt avdelningens extuberingskriterier (Bilaga 1). Enkäten utformades 

i sin tur utifrån frågeställningarna (Polit & Beck, 2008). Enkäten består av 15 frågor. Enkäten 

inleds med fem frågor om demografiska data. Därefter kommer tre frågor som belyser extube-

ringskriterierna. Fråga 9 och 10 rör det uppsatta tidsmålet. Sedan följer en öppen fråga där 

deltagarna fick ange fördelar med tidig extubering. Vidare följer två frågor som berör trygghet 

och stöd vid tidig extubering. Sedan följer en fråga där deltagarna fick rangordna sex alterna-

tiv som handlade om faktorer som påverkar beslut om tidig extubering. Enkäten avslutas med 

en öppen fråga där deltagarna fick ange faktorer som de anser påverkar försenad extubering 

(Bilaga 2). Eftersom enkäten inte har använts tidigare valdes att genomföra en pilotstudie där 

enkäten testades bland fem intensivvårdssjuksköterskor som innehade chefspositioner. Svars-

frekvensen var hög (80 %) bland dem. De som besvarade enkäten i pilotstudien upplevde den 

positivt. Den upplevdes som relevant, lätt att fylla i och tidsåtgången stämde med den beräk-

nade tidsåtgången för enkäten. 

  

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades först muntligt från avdelningschefen på den aktu-

ella avdelningen. När projektplanen var godkänd lämnades den till verksamhetschefen till-

sammans med ett informationsbrev om studien (Bilaga 3) samt ett skriftligt tillstånd från verk-

samhetschefen begärdes (Bilaga 4). Information om enkätstudien gavs på ett avdelningsmöte 

på den berörda avdelningen, som även protokollfördes, som sedan distribuerades enligt avdel-

ningens rutiner för informationsspridning. Enkäten tillsammans med följebrev lämnades ut till 
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deltagarna i deras postfack på avdelningen i mars 2014. Deltagarna påmindes om enkäten vid 

dagliga informationsträffar i samband med passtart. Även avdelningschefen påminde om stu-

dien i samband med utbildningsdagar. Enkäten lämnades tillbaka i en låda ovanpå personalens 

postfack. 

 

2.5 Etiska överväganden 

I enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

information från Codex- Regler och Riktlinjer för forskning (www.codex.vr.se) ska bland 

annat alltid ett informerat samtycke finnas innan studiens genomförande. Tillstånd för att ge-

nomföra studien insamlades av verksamhetschefen då projektplanen var godkänd. Då Codex- 

Regler och Riktlinjer för forskning (www.codex.vr.se) belyser vikten av att deltagarna erhål-

ler information om studien både muntligt och skriftligt, informerades deltagarna dels på av-

delningsmöte och genom det följebrev som medföljde enkäten. Där de informerades om att 

deltagandet var frivilligt, även information om hur ansvariga för studien kunde kontaktas vid 

eventuella frågor. Deltagarna informerades om att inlämnad data skulle hanteras konfidentiellt 

och att resultatet inte kunde härledas till person. Det var av yttersta vikt att deltagarnas anony-

mitet bibehölls, vilket har gjorts då enkäterna besvarades anonymt och besvarade enkäter kan 

inte härledas till person. Insamlad data var endast tillgänglig för ansvariga för studien. Enkä-

terna förvarades i ett låst skåp som endast ansvariga för studien hade nyckel till. 

 

2.6 Bearbetning och analys 

Insamlad data fördes in i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 20 

(SPSS), där materialet även analyserades. Vald signifikansnivå: p-värde 0,05. 

Frågeställning 1a och 1b besvarades med deskriptiv statistik. Resultatet presenterades i stapel-

diagram som procent. 

Frågeställning 1c besvarades med Spearmans rangkorrelationstest. Sambandet mellan yrkeser-

farenhet, upplevelse av trygghet, behov av stöd av kollegor vid tidig extubering och kunskap 

om avdelningens extuberingskriterier. 

Frågeställning 1d besvarades med en öppen frisvarsfråga där svaren kategoriserades. Resulta-

tet presenterades i ett cirkeldiagram med antal. 

Frågeställning 2a besvarades med deskriptiv statistik. Resultatet presenterades i stapeldiagram 

och procent för varje grad av trygghet. 

Frågeställning 2b besvarades med Spearmans rangkorrelationstest. Sambandet mellan yrkes-

erfarenhet och trygghet. 
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Frågeställning 2c besvarades med Spearmans rangkorrelationstest. Sambandet mellan yrkeser-

farenhet och behov av stöd från kollegor.  

Frågeställning 3 besvarades deskriptiv statistik. Resultatet presenterades som ett liggande 

stapeldiagram. 

Frågeställning 4 besvarades med deskriptiv statistik. 

Frågeställning 5 besvarades med en öppen frisvarsfråga och svaren kategoriserades. Resultatet 

presenterades som en processfigur. 
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3 RESULTAT 

3.1 Demografisk data 

Av de 36 respondenterna på thoraxintensiven var 29 (81 %) kvinnor och 7 (19 %) män. 

Resultatet baserades på det totala antalet respondenter. Åldersfördelningen spände sig från 26 

år till 64 år, medelvärde 46,8 år, standardavvikelse (SD) 11,5. 

 

Yrkeserfarenheten bland respondenterna var mellan 1 år och 43 år, medelvärde 14,3 år, SD 

11,3. Av respondenterna hade 8 (22 %) ytterligare en specialistsjuksköterskeutbildning; anes-

tesisjuksköterska (5), medicin- och kirurgisjuksköterska (1), distriktsjuksköterska (1) och 

kardiologisjuksköterska (1). Antal år respondenterna varit anställda på thoraxintensiven 

varierade från 1 år till 43 år, medelvärde 13,2 år, SD 11,9. 

 

3.2 Kunskap om extuberingskriterier 

De extuberingskriterier som fanns på den aktuella avdelningen kände 94 % till dem. På den 

efterföljande öppna frågan fick respondenterna besvara vilka kriterierna var. Det framkom där 

att merparten av svaren inte motsvarade helt avdelningens kriterier. 

”FiO2 <35-40% vid saturation >95%. PEEP <7. Egen andningsfrekvens >8-10. TU 

<12. Adekvat kontakt m patienten. Varma >36,5. Stabil cirkulation. Blödning 

<150ml/h (drän). Kunna lyfta huvudet. Vet ej exakt vad som står i PM – mina 

bedömningar.” 

”Blödning <100ml/h.” 

”Som för andra patienter som ska extuberas.” 

”Att patienten har adekvat andningsfrekvens och tidalvolymer. Att pat har O2 <40% 

och PEEP <+8. Att pat är tillräckligt vaken för att andas själv. Att pats syra-

basstatus (pH) är ok. Att pats behov av respirator upphört.” 

 

Vid sammanställning av respondenternas kunskap om avdelningens extuberingskriterier hade 

endast en fjärdedel rätt till 50 % eller mer om avdelningens kriterier (Figur 1).  
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Figur 1 Kunskap om avdelningens extuberingskriterier 

 

Det fanns inget signifikant samband mellan yrkeserfarenhet och kunskap om avdelningens 

extuberingskriterier för hjärtkirurgipatienterna. Det fanns inte heller något signifikant 

samband mellan upplevelse av trygghet respektive behov av stöd från kollegor vid tidig 

extubering och kunskap om extuberingskriterierna. 

 

Enligt 83 % var avdelningens extuberingskriterier tillräckliga och behövde inte kompletteras. 

(Internt bortfall 3) 

”Fast jag vet ju som sagt inte riktigt vilka de va (skrev ju mina egna) så jag kan nog 

egentligen inte svara på den här frågan om de är tillräckliga eller ej.” 

”Svårt att ibland avgöra om blödning är måttlig – kirurg får ofta avgöra.” 

 

Enligt 53 % (19) var risken för VAP en anledning till att förlängd ventilatortid bör undvikas. 

Andra viktiga anledningar som bland annat uppgavs var minskad vårdtid, stabilare cirkulation 

och tidig mobilisering (Figur 2).  
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Figur 2 Kännedom om fördelar med tidig extubering av hjärtkirurgipatienter 

 

3.3 Upplevelse av trygghet och behov av stöd från kollegor vid tidig extubering 

På frågan om respondenterna kände sig trygga vid tidig extubering av hjärtkirurgipatienter 

uppgav 89 % att de var mycket trygga och trygga. Ingen uppgav sig vara otrygg vid tidig 

extubering av patienterna. (Figur 3) 
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Figur 3 Graden av trygghet hos intensivvårdssjuksköterskan vid tidig extubering av hjärtkirurgipatienterna 

 

Behovet av stöd från kollegor vid tidig extubering var lågt bland intensivvårds-

sjuksköterskorna och 89 % uppgav att de endast behövde stöd ibland från kollegor och 11 % 

uppgav att de aldrig behövde stöd vid tidig extubering. 

 

Det fanns inget signifikant samband mellan yrkeserfarenhet och upplevelse av trygghet vid 

tidig extubering av hjärtkirurgipatienter. Det fanns heller inget signifikant samband mellan 

yrkeserfarenhet och behov av stöd från kollegor vid tidig extubering. 

 

3.4 Viktiga faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskans beslut om tidig 

extubering 

Respondenterna fick gradera sex faktorer som kunde påverka deras beslut om tidig extubering 

där sex poäng var det som påverkade beslutet om tidig extubering mest och ett poäng det som 
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påverkade minst. Patientens status var det som påverkade mest vid deras beslut om tidig 

extubering enligt 92 % (figur 4). 

 

 

3.5 Intensivvårdssjuksköterskans syn på uppsatt tidsmål   

Enligt 83 % var det uppsatta tidsmålet för tidig extubering på 90 minuter ett rimligt mål 

(Internt bortfall 1). De som inte ansåg att 90 minuter var ett rimligt tidsmål (14 %) fick 

möjlighet att lämna kommentarer. Av majoriteten av kommentarerna framgick det att det var 

individuellt från patient till patient, samt att det var svårt att hinna med att bedöma eventuell 

blödning på 90 minuter. Många patienter som vårdades på den aktuella avdelningen var äldre 

och påverkades mer av sedering och smärtstillande läkemedel och krävde därför längre 

uppvakningstid.  

”Tycker att det är svårt att extubera inom 90 min. Svårt att ”få grepp” om patienten 

på så kort tid och även svårt att värdera blödning.” 
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Figur 4 Faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskans beslut om tidig extubering. Siffrorna visar i procent 

hur respondenterna har poängsatt hur faktorerna påverkar, där 6 poäng påverkar mest och 1 poäng minst.  
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3.6 Orsaker till försenad extubering  

Det som främst påverkade varför patienterna inte extuberades inom 90 minuter berodde på att 

den andra patienten som intensivvårdssjuksköterskan var ansvarig för respektive andra 

patienter på avdelningen var instabila och krävde mycket närvaro (Figur 5). 

Figur 5 Faktorer som påverkar försenad extubering enligt intensivvårdssjuksköterskorna. Det högsta trappsteget 

representerar det som påverkar mest och det lägsta påverkar minst. 
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4 DISKUSSION 

Studien visade att majoriteten av alla intensivvårdssjuksköterskor kände till avdelningens 

extuberingskriterier, men kunskapen om kriterierna var låg. Det fanns inget samband mellan 

yrkeserfarenhet och upplevelse av trygghet eller behov av stöd från kollegor vid tidig 

extubering av hjärtkirurgipatienter. Inte heller fanns det något samband mellan yrkes-

erfarenhet och kunskap om extuberingskriterierna eller mellan kunskap om kriterierna och 

behov av stöd från kollegor vid tidig extubering. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

extuberingskriterierna för hjärtkirurgipatienterna på avdelningen var tillräckliga och att 

tidsmålet på 90 minuter var rimligt. De ansåg även att den främsta orsaken till att tidsmålet på 

90 minuter inte uppfylldes berodde på att intensivvårds-sjuksköterskan hade ansvar för två 

patienter eller att en kollega hade en instabil patient som krävde mycket närvaro.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Kunskap om extuberingskriterier 

Resultatet visade att majoriteten av alla intensivvårdssjuksköterskor kände till avdelningens 

extuberingskriterier, det visade sig dock att de hade egna kriterier som de följde som 

huvudsakligen påminde om avdelningens. Enligt Hawkes, Foxcroft och Yerrell (2010) så 

används extuberingskriterier mer medvetet av nyexaminerade intensivvårdssjuksköterskor. De 

mer erfarna intensivvårdssjuksköterskorna anser att kunskapen om kriterierna ska de ha i och 

med den erfarenhet de besitter. Vilket kan förklara varför intensivvårdssjuksköterskorna i så 

stor utsträckning använde sig av egna kriterier eftersom många av de som ingick i studien 

hade lång erfarenhet från thoraxintensivvård.  

 

Av intensivvårdssjuksköterskorna var det 84 % som ansåg att extuberingskriterierna var till-

räckliga samtidigt som endast en fjärde del hade kunskap om kriterierna till 50 % eller mer. 

En anledning till att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att kriterierna var tillräckliga kan ha 

berott på att det var deras kriterier som de ansåg vara tillräckliga och inte avdelningens då 

studien visade att kunskapen om avdelningens extuberingskriterier var låg.  Resultatet i denna 

studie klargjorde dock inte vilka extuberingskriterier som de ansåg vara tillräckliga, men det 

mest troliga var att intensivvårdssjuksköterskorna har bedömt att det var deras egna kriterier 

som var tillräckliga. 
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Det framkom under pilotstudiens gång utav avdelningens gruppchefer att extuberings-

kriterierna var svåra att hitta. Dokumentet med avdelningens kriterier hittades under fliken 

övrigt i kvalitetshandboken. Kriterierna var ologisk placerade i kvalitetshandboken och detta 

kan ha påverkat intensivvårdssjuksköterskornas kunskaper om avdelningens extuberings-

kriterier. Trots att intensivvårdssjuksköterskornas kunskaper om avdelningens kriterier var låg 

upplevde de sig trygga i samband med tidig extubering av hjärtkirurgipatienter. En tidigare 

studie av Hansen och Severinsson (2007) visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplever sig 

mer trygga inför extubering med hjälp av extuberingsprotokoll. Detta var något som inte 

kunde ses i denna studie, då majoriteten inte använde sig av avdelningens extuberings-

kriterier. En anledning till att behovet av extuberingsprotokoll är lågt kan vara att 

ventilatortiden för hjärtkirurgipatienterna är förhållandevis kort. Behovet av ventilator i 

allmänhet kan endast vara relaterad till den genomförda operationen. Tiden med ventilator 

kan snarare ses som en förlängd postoperativ uppvakningstid än som ett stöd för lung-

funktionen. Behovet av ett extuberingsprotokoll kan vara större vid patienter som vårdas en 

längre tid i ventilator och på något sätt har en nedsatt lungfunktion än hos patienter där de 

endast har en förlängd postoperativ ventilatorvård. Det dokument som fanns på avdelningen 

angående tidig extubering av hjärtkirurgipatienter kunde inte helt jämföras med de 

extuberingsprotokoll som tagits upp i studier gjorda av Rose och Nelson (2005) och Silbert et 

al. (1998). Då de är mer utförliga om tillvägagångssätt än det som fanns på avdelningen som 

endast beskrev vilka kriterier som patienten ska ha uppfyllt innan extubering planeras. 

 

Den egna kunskapen hos intensivvårdssjuksköterskorna om när patienten kunde extuberas 

verkade vara god och till största del överensstämde med avdelningens extuberingskriterier. 

Behovet av kriterier för hjärtkirurgipatienter som planeras för tidig extubering kan diskuteras. 

En anledning till att behålla extuberingskriterier kan vara att det är viktigt att alla hjärtkirurgi-

patienter bedöms lika inför extubering för att minska komplikationer. En annan anledning kan 

vara att fasta extuberingskriterier kan vara ett bra stöd för nyanställda och nyexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskor.  

 

VAP ansågs som den största anledningen till att undvika en förlängd ventilatortid enligt 

intensivvårdsjukskörskorna, vilket stöds av tidigare studier som påvisar att förlängd 
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ventilatortid ökar risken för VAP som leder till förlängda vårdtider och ökad mortalitet 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Ji et al., 2012; Mietto et al., 2013). Intensivvårds-

sjuksköterskornas kunskap och medvetenhet om att förlängd ventilatortid var en stor 

bidragande orsak till VAP var god.  

 

4.1.2 Upplevelse av trygghet och behov av stöd från kollegor vid tidig extubering 

Intensivvårdssjuksköterskorna (89 %) ansåg sig mycket trygg eller trygga vid tidig extubering 

av hjärtkirurgipatienter. Det fanns inget samband mellan yrkeserfarenhet och upplevelse av 

trygghet vid tidig extubering. Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan 

yrkeserfarenhet och upplevelse av trygghet vid bedömning av patientens aktuella status inför 

extubering där intensivvårdssjuksköterskor med mindre erfarenhet känner ofta sig otrygg vid 

bedömning av patienten inför extubering (Currey et al., 2006; Hancock & Easen, 2005). 

Anledningen till att resultatet i denna studie inte påvisade något samband kunde bero på att 

intensivvårdssjuksköterskorna oavsett yrkeserfarenhet ansåg sig vara trygg vid tidig 

extubering. Även att underlaget var litet och att det är svårt att hitta signifikanta samband i 

små studiegrupper. Oavsett yrkeserfarenhet eller kunskap om extuberingskriterierna 

påverkades inte intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse om trygghet vid tidig extubering 

av hjärtkirurgipatienter. En anledning till detta kan bero på att intensivvårdssjuksköterskorna 

kände att de hade ett bra arbetsklimat som stöd från kollegor och narkosläkare samt en stabil 

arbetsgrupp med många kollegor med lång erfarenhet av thoraxintensivvård. Det kan även 

vara att erfarna intensivvårdssjuksköterskor delger de mindre erfarna sina erfarenheter. 

Samtidigt som nyexaminerade intensivvårdssjuksköterskor delger kunskap om nya evidens 

och genom detta sprids evidensbaserad kunskap. En anledning kan vara att 

intensivvårdssjuksköterskorna inte vill visa att de känner sig otrygga inför tidig extubering av 

hjärtkirurgipatienter inför övriga arbetskollegor. Att intensivvårdssjuksköterskorna inte anser 

sig ha behov av stöd från kollegor vid tidig extubering kan bero på de faktum att de upplever 

sig vara trygga vid tidig extubering. 

 

4.1.3 Viktiga faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskans beslut om tidig extubering 

Enligt intensivvårdssjuksköterskorna var patientens status de som fram för allt var den faktor 

som påverkade mest deras beslut om tidig extubering. Det som även påverkade deras beslut i 

hög grad var antalet patienter intensivvårdssjuksköterskan var ansvarig för och stöd av 
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ansvarig narkosläkare på avdelningen. Det som påverkade minst var bemanningen på avdel-

ningen och överrapporteringen från operationspersonalen. Studier gjorda av Currey et al. 

(2006) och Hancock och Easen (2005) visar att intensivvårdssjuksköterskans beslut om tidig 

extubering påverkas av hur bemanningen ser ut på det aktuella samt det efterföljande arbets-

passet. Vilket inte stämde överens med resultatet i denna studie, där intensivvårds-

sjuksköterskorna ansåg att bemanningen inte påverkade beslutet om tidig extubering i så stor 

utsträckning. En anledning till detta kan vara att gruppchefer är bra på att fördela 

bemanningen genom att bemanna där behovet är som störst. Det kan även vara att 

avdelningens rutiner angående tidig extubering och intensivvårdssjuksköterskans medvetenhet 

om fördelarna med tidig extubering väger tyngre än bemanningssituationen. 

 

4.1.4 Intensivvårdssjuksköterskans syn på uppsatt tidsmål   

I en studie som utfördes 2013 jämförs behovet av vasoaktiva läkemedel och tiden till tidig 

mobilisering hos patienter som extuberas inom och efter 90 minuter efter att ha genomgått 

hjärtkirurgi. Där framkom det att majoriteten av patienterna inte extuberas inom 90 minuter 

(Sandström & Wadhagen, 2013).  Hypotesen innan studien var att intensivvårds-

sjuksköterskorna skulle anse att det uppsatta tidsmålet på 90 minuter inte var rimligt. 

Förvånansvärt visade resultatet det motsatta, då majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna 

ansåg att tidsmålet var rimligt. Det framkom dock att ett flertal intensivvårdssjuksköterskor 

ansåg att tidsmålet var individuellt från patient till patient. Många äldre patienter behövde en 

längre uppvakningstid och att det kunde vara svårt att bedöma blödning hos patienten inom 

tidsmålet. Studien har inte klargjort helt varför patienterna inte extuberas inom tidsmålet, men 

belyste att det kan vara svårt att hinna med en fullständig bedömning av patienten inom 90 

minuter. Orsaker till att patienterna inte blir extuberade inom 90 minuter kan bero på är att det 

kan vara svårt att hinna få en uppfattning om patientens status samt blödning. Det kan även 

vara svårt att veta innan hur lång tid patienten behöver för att vara tillräckligt vaken för att 

klara av att försvara sin luftväg.  

 

4.1.5 Orsaker till försenad extubering  

Främsta orsaken till en försenad extubering av hjärtkirurgipatienterna var enligt intensivvårds-

sjuksköterskorna att de var ansvariga för en till patient som var instabil respektive krävde 

mycket närvaro eller att det fanns en annan instabil patient på avdelningen som krävde 

mycket närvaro. Tidigare studie påvisar ett samband mellan intensivvårdssjuksköterskans 
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arbetsbelastning och ventilatortid för patienten (Thorens et al., 1995). Detta är något som kan 

tas i beaktande vid fördelning av personalen, att intensivvårdssjuksköterskan inte är ansvarig 

för två patienter som båda kräver mycket närvaro, så långt som de är möjligt.  

 

Några uppgav att den ansvariga intensivvårdssjuksköterskan inte kände sig trygg eller är 

osäker vid extubering, som en anledning till att patienterna inte blir extuberade inom 90 

minuter. Detta är inget som överensstämde med resultatet i denna studie som påvisade att 

intensivvårdssjuksköterskorna kände sig trygga vid tidig extubering. Anledning till detta kan 

eventuellt vara att de mer erfarna har förutfattade meningar om att nyexaminerade är osäkra 

vid tidig extubering och därför inte extuberar inom 90 minuter. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en enkätundersökning för att kunna nå ut till en större population än 

vid en intervjustudie. Detta stöds av Polit och Beck (2008) som även belyser risken för att 

studien ska färgas av att egna förutfattade meningar undviks genom en enkätundersökning. 

Valet av utförandet av en enkätstudie istället för en intervjustudie togs även av hänsyn till att 

de ansvariga för studien hade verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på den aktuella avdel-

ningen under samma tidsperiod som datainsamlingen skedde. En enkätstudie minskade risken 

för att den egna förförståelsen om verksamheten skulle påverka deltagarna vid en intervju och 

därmed även resultatet.  

 

En enkät utformades då det saknades mätinstrument som kunde besvara syftet i denna studie. 

Eftersom mätinstrumentet var nykonstruerat så måste det testas i en provundersökning, pilot-

studie, innan den kunde användas i den egentliga studien. Enligt Ejlertsson (2005) är syftet 

med pilotstudie att ta reda på om respondenterna tolkar frågorna och svarar på samma sätt 

som frågekonstruktören, eller om de lägger in en annan innebörd i frågorna. Pilotstudien bör 

göras bland personer som ligger så nära den blivande studiegruppen som möjligt. Oberoende 

av hur valet av personer till pilotstudien gått till bör inte personerna som deltagit i pilotstudien 

ingå i den egentliga studien. Det finns inte något absolut antal för hur många som bör ingå i 

en pilotstudie utan det är delvis avhängande av hur tillvägagångsättet har gått till. Studien 

syftade till att undersöka intensivvårdssjuksköterskors kunskaper och syn på tidig extubering 

av hjärtkirurgipatienter, detta fick till följd att pilotstudien och studien endast kunde genom-

föras på den aktuella avdelningen. Då en så stor studiegrupp som möjligt eftersträvades 
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gjordes därför pilotstudien hos de intensivvårdssjuksköterskor som inte kunde inkluderas i 

studien, då respondenterna i pilotstudien inte får ingå i studien. Detta innebar att deltagandet i 

pilotstudien blev litet, vilket kunde ha inneburit att eventuella felaktigheter i enkäten inte upp-

täcktes. Dock framkom inga felaktigheter i enkäten under studiens gång och respondenterna 

ansågs ha tolkat mätinstrumentet korrekt.  

 

Av de 50 enkäter som delades ut besvarades inte 14 enkäter, vilket innebar att det externa 

bortfallet var 28 %. Vilket får anses som lågt, då datainsamlingen endast pågick under 14 

dagar. Det interna bortfallet redovisades i resultatet under specifik frågeställning.  

 

Vid en enkätundersökning används begreppen validitet och reliabilitet beträffande säkerheten 

i studien delvis om resultaten är korrekta och med tillräcklig säkerhet mäter en viss variabel. 

Med validitet i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det som avses mäta. För att få 

en hög validitet ska de systematiska felen inte finnas eller vara få. Med reliabilitet menas 

huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. För att få hög reliabilitet ska det slump-

mässiga felet vara litet (Ejlertsson, 2005; Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom enkäten inte 

har använts tidigare var den inte testad för validitet och reliabilitet.  Mätinstrumentet ansågs 

vid första anblick ge intryck av att mäta det som avsågs mätas, det vill säga face validity 

(Polit & Beck, 2008). För att se om studien anses som pålitlig ska den interna och externa 

validiteten vara hög, vilket innebär att studiegruppen ska vara slumpmässigt utvald och 

studien ska kunna generaliseras till andra populationer (Polit & Beck, 2008). Eftersom att 

enkäten utformades efter en specifik avdelnings rutiner så fick studien både låg intern och 

extern validitet, studiegruppen valdes inte ut slumpmässigt och studien var inte generaliserbar 

då det inte är möjligt att generalisera resultatet till andra intensivvårdsavdelningar än till den 

som studerats. Oerfarenhet av att konstruera en enkät kan även ha påverkat studiens 

reliabilitet och validitet.  

 

En begränsning med studien som har nämns tidigare var att den endast kunde appliceras på 

thoraxintensivvårdsavdelningen vilket gjorde att underlaget blev litet trots hög svarsfrekvens. 

Som mätinstrumentet var utformat var det omöjligt att kunna utöka studiegruppen till 

intensivvårdssjuksköterskor på andra avdelningar på samma sjukhus. Det gick även inte att 

utöka till flera thoraxintensivvårdsavdelningar på andra sjukhus, då enkäten var utformad 
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specifikt för den aktuella avdelningen och deras rutiner kring tidig extubering av hjärtkirurgi-

patienter. 

 

Studien omfattas inte av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) då inga personuppgifter har behandlas i studien. Deltagandet i studien var frivilligt 

och alla respondenter var anonyma samt att all data behandlades konfidentiellt. Det fanns 

heller inte någon risk för att respondenterna skulle kunna komma till skada varken fysiskt 

eller psykiskt under studiens gång. Viss risk fanns att respondenterna kan ha påverkats under 

studiens gång av att vissa frågor kunde ha ansetts som känsliga (www.codex.vr.se). Det an-

sågs inte föreligga något etiskt dilemma med studiens genomförande. 

 

4.2.1 Klinisk implementering 

Studien kan leda till förbättringsarbeten som verkar till att öka kunskapen om avdelningens 

kriterier samt förbättrad utformning av det dokumentet som innehåller extuberingskriterierna. 

Studien kan även ligga som underlag för vidare diskussioner på avdelningen kring rutiner vid 

tidig extubering av hjärtkirurgipatienter och intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö. 

 

4.2.2 Vidare forskning 

I studien framkom att äldre patienter kan behöva längre uppvakningstid då de påverkas mer 

av sederande och smärtstillande läkemedel än yngre patienter. Detta kan vara ett skäl till att 

tidsmålet på 90 minuter vid tidig extubering ibland inte uppnås. Vidare forskning kan vara att 

undersöka om tidsmålet på 90 minuter är anpassbart för både yngre och äldre patienter eller 

om tidsmålet ska se olika ut beroende på vilken åldersgrupp patienten tillhör.  

Vidare forskning kan även vara en jämförande studie mellan två grupper där grupp ett arbetar 

utifrån avdelningens extuberingskriterier medan den andra gruppen inte gör det. För att ta 

reda på behovet av extuberingskriterier för hjärtkirurgipatienter. 

4.2.3 Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansågs sig känna till avdelningens extuberingskriterier men 

kunskapen om avdelningens kriterier var låg och majoriteten av intensivvårds-

sjuksköterskorna arbetade enligt sina egna kriterier. Avdelningens extuberingskriterier var 

inte tillräckligt synliga på avdelningen vilket kan bidra till den låga kunskapen och bidra till 

att majoriteten arbetade efter egna kriterier. De ansåg att tidsmålet på 90 minuter var rimligt, 
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men kan vara individuellt från patient till patient. Främsta orsaken till att tidsmålet inte 

uppfylldes enligt intensivvårdssjuksköterskorna var att de hade ansvar för två patienter eller 

att en kollega hade en instabil patient som krävde mycket närvaro.  
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Kriterier för extubering 
 Acceptabel ventilation, tidalvolym 

och andningfrekvens.  
 Fi02  0.40, PEEP < 8.  
 Temp  36,0 grader (och inte mer 

än måttlig shivering).  
 Blödning enligt målordination 

 Cirkulatoriskt stabil.  
 pH >7,30.  
 Bedöms vaken nog för 

tillfredställande andning och 
förmåga att hålla fri luftväg 

BILAGA 1 

 

Checklista för överlämnande/mottagande av patient från op till TIVA 

 
Förberedelser TIVA: 

 Ansvarig sjuksköterska skall meddelas och denna söker platsansvarig Anestesiolog. 

 Platskontroll och förbered ev värmetäcke/tak, blanda morfin/ketogan. 

 Kontrollera att utrustningsback finns och plats för infusionspumpar. 

 
Ankomst TIVA: 

 Anestesiolog ställer in respiratorn och kopplar över patienten. 

 Usk kopplar dränage. 
 Anestesiolog/anestesissk genomför bedside rapport enligt SBAR till TIVA´s läkare, ssk och usk.  

 Blödning och transfusionstrategi enligt målordination 

 Extuberingsplan. 

 Transportvagnen lämnas kvar hos patienten om detta bedöms nödvändigt. TIVA ansvarar för att 
återställa den. 

Kontroller TIVA 
 Kliniskt status. 

 Tar PAS-IVA prover och artärgas. 

 Sedvanliga postoperativa kontroller och dokumentation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av överlämnande/rapport bedside enl SBAR från op till TIVA 
Fungerade samarbetet bra?   op               JA   /   NEJ   
                                                  TIVA          JA  /    NEJ 
Vad kunde göras bättre?________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Vi som överlämnat/tagit emot patienten idag heter: 

 

Situation:                Typ av operation 

 

Bakgrund:                Sjukdomshistoria 

                Operationsförlopp 
 

Aktuellt tillstånd:    ABCDE 

 

Rekommendation:  Omedelbara åtgärder 

                Reoprisk, extuberingsplan 
                Transfusionsstrategi 
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BILAGA 2 

      

    

 

 

 

 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna enkätstudie om intensivvårdssjuksköterskans syn 

på tidig extubering efter hjärtkirurgi och vilka faktorer som påverkar beslutet om tidig 

extubering. 

 

Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Uppsala 

Universitet. Vi skriver ett examensarbete inom vårdvetenskap, vi har inriktat oss mot 

intensivvårdssjuksköterskors syn på tidig extubering efter hjärtkirurgi. 

 

Tillstånd att genomföra studien har inhämtats hos berörd avdelningschef och 

verksamhetschef. Deltagande i studien är helt frivilligt. Formuläret tar 5 – 10 minuter att 

besvara. Du som deltagare garanteras konfidentialitet. Genom att besvara enkäten accepterar 

du också att delta i studien. 

 

Enkäterna skall lämnas i den förslutna lådan i personalrummet senast den 23 mars 2014. 

Påminnelser om enkäten kommer att läggas i allas postfack vecka 13 och 14. 

 

Tack på förhand! 

Vid frågor kontakta oss gärna 

 

Ansvariga för studien: 

Erika Bergström   Katarina Löfroth 

Mobil: 073-610 76 89   Mobil: 070-742 19 54 

Mail: erika.bergstrm@gmail.com  Mail: katarina.lofroth@gmail.com 

 

Handledare: 

Anna Aronsson 

Mobil: 072-332 24 49 

Mail: anna.aronsson@surgsci.uu.se 

 

 

mailto:erika.bergstrm@gmail.com
mailto:katarina.lofroth@gmail.com
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UNDERSÖKNING AV INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKANS SYN PÅ TIDIG 

EXTUBERING OCH FAKTORER SOM PÅVERKAR BESLUT OM TIDIG 

EXTUBERING 

 

Obs! Skriv ej namn, alla svar behandlas anonymt. 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt. 

 

Fråga 1 

Är du man eller kvinna? 

o Kvinna 

o Man 

 

Fråga 2 

Din ålder 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 3 

Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

Fråga 4 

Har du någon ytterligare specialistsjuksköterskeutbildning utöver intensivvårdssjuksköterska? 

o Ja 

o Nej 

Om Ja, vilken/vilka? 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………….………………………………………. 

 

Fråga 5 

Hur många år har du arbetat på thoraxintensiven? 

………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 6 

Känner du till att det finns extuberingskriterier för hjärtkirurgipatienterna på din avdelning? 

o Ja 

o Nej 

 

Fråga 7 

Vad har ni för extuberingskriterier för hjärtkirurgipatienterna? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Fråga 8 

Tycker du att extuberingskriterierna är tillräckliga för att göra en bra bedömning om tidig 

extubering hos hjärtkirurgipatienterna? 

o Ja, de är tillräckliga 

o Nej, de är inte tillräckliga 

Om nej, vad saknar du i extuberingskriterierna för att kunna göra en bra bedömning? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 9 

Känner du till att det finns ett tidsmål för tidig extubering av hjärtkirurgipatienterna på er 

avdelning? 

o Ja 

o Nej 

Om Ja, vad har ni för tidsmål? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 10 

Tycker du att det är en rimlig tidsgräns för att kunna göra en bedömning om tidig extubering 

hos hjärtkirurgipatienterna? 

o Ja 

o Nej 

Om Nej, vad anser du är en rimlig tidsgräns? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 11 

Varför tror du att man eftersträvar en tidig extubering av hjärtkirurgipatienterna? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 12 

Hur trygg är du inför en tidig extubering av hjärtkirurgipatienterna? 

o Mycket trygg 

o Trygg 

o Varken eller 

o Otrygg 

o Mycket otrygg 

 

Fråga 13 

Hur ofta behöver du stöd av dina kollegor vid en tidig extubering av hjärtkirurgipatienten? 

o Alltid 

o Oftast 

o Ibland 

o Aldrig 
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Fråga 14 

Gradera dessa faktorer efter hur mycket de påverkar ditt beslut om tidig extubering. 

Gradering 1-6 där 1 är den som påverkar mest och 6 den som påverkar minst. 

__ Stöd av kollegor 

__ Stöd av ansvarig narkosläkare 

__ Överrapportering från operationspersonal 

__ Antal patienter man är ansvarig intensivvårdssjuksköterska för 

__ Bemanningen kontra patientantal på avdelningen 

__ Patientens status 

 

Fråga 15 

Vilken anser du är den vanligaste orsaken till att hjärtkirurgipatienten får en försenad 

extubering, trots att patienten uppfyller extuberingskriterierna? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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BILAGA 3 

 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

 

Tidig extubering efter hjärtkirurgi 

Intensivvårdssjuksköterskans syn på faktorer som påverkar beslut om tidig extubering 

 

Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Uppsala 

Universitet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete inom vårdvetenskap. För att kunna 

fortsätta detta behöver vi ert godkännande. 

 

Syftet med studien är att belysa vilken syn intensivvårdssjuksköterskan har på beslut om tidig 

extubering av hjärtkirurgipatienterna och vilka faktorer som påverkar detta beslut. Genom att 

ta reda på vilka faktorer som intensivvårdssjuksköterskan anser vara viktiga för sin 

bedömning om tidig extubering, kan förbättringsarbete genomföras på avdelning inom de 

olika områdena som faktorerna belyser. Dessa förbättringar kan leda till att patienterna blir 

extuberade tidigare, vilket minskar risken för ventilatorsassocierade komplikationer, kortare 

vårdtider och att avdelningen får ett högre flöde av patienter. 

 

Data kommer att insamlas genom enkätundersökning, som alla intensivvårdssjuksköterskor 

får besvara. De som har administrativa arbetsuppgifter, föräldralediga, långtidssjukskrivna 

och tjänstlediga kommer att exkluderas ur studien. Deltagandet är frivilligt och enkäten 

kommer att vara helt anonym. 

 

Ansvariga för studien: Erika Bergström & Katarina Löfroth 

 

Med vänlig hälsning 

Erika Bergström 

Katarina Löfroth 

 
 


