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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Ventilatorbehandling kan orsaka lidande i form av bland annat Ventilator Associerad 

Pneumoni (VAP) och delirium. Att avsluta behandlingen för tidigt kan också orsaka lidande 

och därför är tydliga kriterier för att verifiera urträning och extubation, borttagande av 

ventilatorn och endotrakealtuben är viktiga aspekter i vården och omvårdnaden av patienten.  

Syfte 

Syftet med studien var att identifiera kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade 

urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter och att undersöka vilka 

bedömningsprotokoll för detta som används. 

Metod  

Metoden har varit en (deskriptiv) litteraturöversikt med systematisk ansats. Sökning har gjorts 

i databasen PubMed. Vid sökningen hittades 627 artiklar och av dessa inkluderas 17 artiklar i 

studien. 

Resultat  

Resultatet visar att det finns flera kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade 

urträningar och extubationer, men de mest uttalade kriterierna var, hemodynamisk status, 

inställda/uppmätta ventilatorvärden, blodgasvärden, det mentala/neurologiska tillståndet hos 

patienten och spontant andningstest (SBT). 

Slutsats 

Kriterier och dess protokoll är viktiga redskap för vårdpersonalen för att avgöra när det är 

dags att börja urträning och förbereda för extubation av den ventilatorbehandlade patienten.  

 

Nyckelord: ventilator urträning, skadliga effekter, kontraindikationer, metoder, omvårdnad, 

standardiseringar 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background 

Mechanical ventilation can cause suffering in the form of, among other things Ventilator 

Associated Pneumonia (VAP) and delirium. Stopping treatment too early may also cause 

suffering and therefore clear criteria to assess extubation withdrawal and weaning of the 

ventilator are important aspects in the care and nursing of the patient. 

Purpose 

The purpose of the study was to identify criteria for verifying successful or unsuccessful 

weaning and extubations in ICU patients and to investigate assessment protocol. 

Method 

The method has been a descriptive literature review with a systematic approach. 

Conclusion 

The result shows that there are several criteria to verify successful or unsuccessful weanings 

and extubations, but the most explicit criteria were - hemodynamic status, set / measured 

values for the mechanical ventilations, blood gas status, mental / neurological state of the 

patient and spontaneous breathing test (SBT). 

Criteria and subsequent protocols are important tools for caregivers to determine when it is 

time to start weaning and prepare for extubation. 

 

Keywords: ventilator weaning, adverse effects, contraindications, methods, nursing, 

standards 
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BAKGRUND 

Andning 

Andningen är nödvändig för att hålla oss vid liv. Detta sker via det respiratoriska systemet 

(luftvägen) som transporterar gas mellan omvärlden och cellerna. Huvudfunktionen för det 

respiratoriska systemet är gasutbytet av syrgas och koldioxid mellan luften och blodet. Det 

respiratoriska systemet påverkar även andra funktioner såsom till exempel syra-basbalansen. 

Kunskaper om andningen är grundläggande för sjuksköterskor och speciellt 

intensivvårdssjuksköterskor, för att förstå tekniker, provsvar och störningar i det 

respiratoriska systemet som påverkar patientens tillstånd. Intensivvårdssjuksköterskans roll är 

viktig när det gäller att hjälpa intensivvårdspatienten med andningen. När 

intensivvårdssjuksköterskans har inhämtat anamnes och status på den svårt sjuka patienten på 

intensivvårdsavdelningen kan hen i det patientnära arbetet tidigt se tecken på försämring 

(Johnson, 2009). 

Luftväg 

Med luftväg avses munhåla, näshåla och bihålor, svalg, luftstrupe, luftrör- bronker, alveoler 

och bronkioler - de minsta förgreningarna i luftvägarna (Budowick, 1993). Med svår luftväg 

avses ur anestesiologisk synvinkel när det är svårt att tillföra syrgas till patienten. Detta kan 

leda till mer sjuklighet och död. Det finns en rad olika tester för att bedöma om en luftväg är 

svår. En luftväg som är svår kan förutom anatomiska avvikelser, bero på tumörer i till 

exempel huvud/halsområdet, abscesser, infektioner och även olika slags syndrom(SFAI, 

2014). Tester görs av anestesiologerna/intensivvårdsläkarna för att hitta patienter med svår 

luftväg. Om en patient har anamnes på svår intubation (införande av en endotrakealtub ned i 

luftstrupen) kan även extubationen (avlägsnande av endotrakealtuben) bli komplicerad. 

Framför allt kan det bli svårt att reintubera (återinförande av en endotrakealtub ned i 

luftstrupen) dessa patienter om de inte skulle orka andas själva (SFAI, 2014). Patienter med 

anamnes på svår intubation har också en förväntad risk för att de även är svåra att ventilera 

med mask, vilket kan leda till det allvarliga tillståndet ”can´t ventilate, can´t intubate” (Heard, 

Green, & Eakins, 2009, pp. 601-608; Henderson, Popat, Latto, & Pearce, 2004). 

Assisterad andning 

Assisterad andning innebär att det automatiska undertrycket man har i andningssystemet slås 

ut och en förinställd övertrycksandning tar över med hjälp av en mekanisk apparat- en 

ventilator. Beroende på vilken andningsmode som är inställd på ventilatorn styr man mer eller 
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mindre över patientens andning. Vanliga inställningar är: Tryckkontrollerat (TK), Volym 

Kontrollerad Tryck Styrning (VKTS) och Tryckunderstödd andning (TU). Initialt används 

oftast en kontrollerad inställning, TK eller VKTS när patienten blir inlagd på 

intensivvårdsavdelning. När patienten mår bättre, är mer vaken och börjar andas själv ändrar 

man till en tryckunderstödd andning. Detta innebär att patienten initierar ett andetag (triggar) 

och sedan hjälper ventilatorn till med hjälp av ett tryckstöd så patienten får andetaget med 

inställt lufttryck (Fisher, Charlebois, Tribble, & Merrel, 2009). Vidare behöver man ha ett 

tryck kvar i lungorna för att kompensera för det så kallade Functional Residual Capacity 

(FRC), det vill säga volymen av luft som finns kvar i lungorna vid slutet av passiv utandning. 

Detta har den mekaniska ventilationen slagit ut och därför behöver man lägga till ett positivt 

end exspiratoriskt tryck (PEEP), trycket i lungorna (alveolärt tryck) över atmosfärstryck. 

Detta för att inte lungblåsorna, alveolerna ska falla ihop (Dybwik, 1997). 

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar och kräver assisterad andning, behandlas 

med ventilator från några timmar till flera månader. Tiden med mekanisk ventilation har 

betydelse för patientens återhämtning. Andningsmuskulaturen förtvinar och måste tränas upp 

igen. När patienten är nedsövd en längre tid är det en större risk för ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP) och därigenom ökad mortalitet, likaså med reintubationer då VAP och ökad 

dödlighet ökar. Reintubationer, ventilatorassocierad pneumoni/vårdrelaterade infektioner och 

psykiskt/fysiskt lidande är exempel på komplikationer till både långvarig respiratorvård och 

för tidig extubation (Elmer et al., 2015; Fisher et al., 2009; Muscedere et al., 2013; Torres et 

al., 1995). 

 

Riktlinjer 

En internationell konsensuskonferens hölls i april 2005 i Budapest, för att ge 

rekommendationer för hantering av urträningsprocessen. Konsensuskonferensens arbetsgrupp 

rekommenderade en daglig bedömningsprocess för intensivvårdspatienter som kräver minst 

24 timmars mekaniskt ventilatorstöd (Boles et al., 2007). 

De viktigaste rekommendationerna var följande: 

Patienten kategoriseras till en av tre grupper baserat på svårigheten och hur lång tid 

urträningsprocessen tog: 

Grupp 1: Enkel urträning, patienter som klarar av den första extuberingen utan problem. 
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Grupp 2: Svår urträning, patienter som misslyckas med den första urträningen och behöver 

upp till tre spontana urträningsförsök - Spontanous Breathing Trial (SBT) för att lyckas med 

urträningen. 

Grupp 3: Förlängd urträning; patienter som misslyckas med minst 3 urträningsförsök eller 

behöver mer än 7 dagar av urträning efter den första SBT.  

Avvänjning bör vidare påbörjas så tidigt som möjligt. Ett spontant andningstest är det 

viktigaste diagnostiska testet för att avgöra om patienterna kan extuberas. Det inledande testet 

ska pågå under 30 minuter – 120 minuter och består av antingen T-rörs andning eller låga 

nivåer av tryckstöd. Tryckstöd eller assisterande ventilationslägen bör gynnas hos patienter 

som inte klarade av det inledande testet (Boles et al., 2007). 

MacIntyre (2012) kom fram till att riktlinjerna som konferensen tog fram år 2005 gällde 

fortfarande år 2012. Patienten betraktas som kandidat för extubering om orsaken till 

intubering är löst, PEEP/FiO2 ligger lågt, hemodynamiken är stabil utan behov av inotropt 

stöd och patienten initierar spontana andetag. De patienterna som uppfyller ovanstående 

genomgår då ett SBT med T-rör, Continous Positive Expiratorisk Pressure (CPAP) eller 5-8 

cm H2O tryckunderstöd utföras under 30 - 120 min. Bedömning bör inkludera 

andningsmönster, gasutbyte, hemodynamik och komfort. Patienter som klarar detta test anses 

kunna extuberas. Hos vissa patienter som klarar ett SBT krävs separata bedömningar för att 

avgöra om den konstgjorda luftvägen kan tas bort. Dessa involverar utvärdering av hosta, 

styrka, sugningsfrekvens och förmågan att följa kommandon. Dagliga värderingar för att 

upprepa SBT bör göras hos de patienter som inte klarar SBT. Ventilationsstöd mellan de 

spontana andningstesten bör innefatta ett bekvämt interaktivt mekaniskt stöd som inte 

nödvändigtvis måste vara i urträningssyfte. Alla dessa insatser bör kombineras med offensiva 

strategier för att minska sedering, helst med hjälp av skriftliga eller datoriserade protokoll 

(Macintyre, 2012). 

 

Omvårdnadsteoretisk bakgrund 

Som bakgrund till denna studie har bland annat omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons teori 

valts då hennes syn på lidande ansågs användbart till detta arbete. Eriksson (1994) menar på 

att lidande är en oundviklig del av livet. Enda sättet att finna mening i sitt lidande är att 

försonas med det. Lidandet uppstår då en människas totala livssituation ändras vid exempelvis 
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fysiskt lidande, svår smärta och då patientens lidande inte har kunnat lindras (Eriksson, 1994). 

Dessutom menar Eriksson (2014) att målet för vården är att främja välbefinnande och minska 

fysiskt eller psykiskt lidande. Vårdande uppgifter gällande organismens biologiska struktur 

och funktion kan vara att till exempel hjälpa patienten till en andningsunderlättande position. 

Vad gäller patientens emotionella behov så kan intensivvårdssjuksköterskan beskriva 

symptomen för patienten och därigenom medvetandegöra orsaken till oron. 

Intensivvårdssjuksköterskan förbereder patienten på vad som ska komma genom att förklara 

vad som händer.  

På intensivvårdsrummet där de svårt sjuka patienterna tillbringar sin sjukdomsvistelse med 

skarpt ljus, teknisk apparatur med tydliga ljud och ett stort flöde av personal och aktiviteter 

dygnet runt är risken stor för vård- och sjukdomslidande. Medveten eller omedveten påverkan 

av miljön gör att försämring och risk för delirium med hallucinationer och förvirring uppstår 

(Eriksson, 1994). Intensivvårdssjuksköterskans uppgift som vårdare och stödjare till 

intensivvårdspatienten i bland annat urträning- och extubationssituationen som detta arbete 

kommer att koncentrera sig på, är specifik för att kunna se och bedöma patientens behov. 

Intensivvårdssjuksköterskans kunskap, korrekta agerande och reflektion ligger till grund för 

att minska lidandet. Olämpligt bemötande från vårdpersonal och olyckligt utformade rutiner 

kan skapa svårt lidande. Hänsyn måste alltid tas till att patientens autonomi, patientens fria 

vilja, helt är övertagen av vården vilket rubbar maktbalansen i enlighet med Erikssons teori 

(Eriksson, 1994). 

Carnevali (1985) nämner att den omvårdnad som intensivvårdssjuksköterskan bedriver 

innefattar en hög grad av ansvar och skicklighet inom det medicinska området och att 

patientens välbefinnande kräver kompetens inom omvårdnadsområdet tillika ett högt ansvar 

för att säkerställa att denna nära men tydliga kompetens ges. 

Problemformulering 

Eftersom lång respiratorbehandling kan orsaka onödigt lidande för patienten bland annat i 

form av VAP och delirium ska man sträva efter att göra denna behandling så kort som möjlig. 

Att avsluta respiratorbehandlingen för tidigt kan orsaka onödigt lidande med reintubation som 

följd. Eftersom det finns olika kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar 

och extubationer, försöker detta arbete identifiera vilka dessa kriterier är och hur man på olika 

sätt kan följa dem. 
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Syfte 

Syftet med studien är att identifiera kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade 

urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter och att undersöka vilka 

bedömningsprotokoll för detta som används. 

Frågeställningar  

Vilka kriterier har identifierats för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och 

extubationer? 

Vilka bedömningsprotokoll används? 

 

METOD  

Design  

Studiens design är en deskriptiv litteraturöversikt med systematisk ansats enligt Polit and 

Beck (2012).  

Urval 

Inklusionskriterier  

Studier gjorda senaste 10 åren på patienter äldre än 18 år, intuberade och respiratorbehandlade 

på intensivvårdsavdelningar. 

Exklusionskriterier 

De studier som inte hade en titel, syfte eller abstract som motsvarade denna studies syfte och 

frågeställningar exkluderades. 

Sökstrategi 

Sökning skedde i databasen PubMed 2014-10-14. Se tabell 1. MeSH sökord har använts och 

de är: weaning och ventilator. Aspekter såsom adverse effects, contraindications, methods, 

nursing och standards har lagts till. Sort by Relevance och filters: 10 years; Humans: English. 

Sökstrategin resulterade i 627 artiklar. Artiklarnas titlar lästes och då kunde en sållning göras 

ner till 77 artiklar. Därefter lästes artiklarnas abstrakt och ett flertal review-artiklar kunde då 

tas bort och även de artiklar som var kvalitativa intervjustudier. Antal artiklar blev då 21. Av 

dessa valdes 17 ut till granskningsanalysen. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Sökresultat

 

Databas Sökord, 
kombination av 
sökord (MeSH 
termer)

Sortering efter 
relevance
Filter:

Antal träffar Antal lästa 
abstract

Antal lästa 
artiklar

Antal utvalda 
artiklar till 
granskning

Pub Med # Weaning
(MeSH)                                                                                                                                                                                                                                                          

28244

Pub Med # Weaning
(MeSH)                

                                                                                                                                                                                                                                                                

Relevance 
Publices in the last 
10 years; Humans

4301

Pub Med # Weaning 
ventilator            
(MeSH)  

3591

Pub Med # Ventilator 
Weaning/adverse 
effects (MeSH)

Relevance
Abstract; published 
in the last 10 years
Humans; English 

85 6 5 4

Pub Med Ventilator 
Weaning/contraindi
cations (MeSH)

Relevance
Abstract; published 
in the last 10 years
Humans; English

3 0 0 0

Pub Med Ventilator 
Weaning/methods 
(MeSH)

Relevance
Abstract; published 
in the last 10 years
Humans; English

424 15 14 13

Pub Med Ventilator 
weaning/nursning 
(MeSH)  

Relevance
Abstract; published 
in the last 10 years
Humans; English

59 2 2 0 ( 2 
dubbletter)

Pub Med Venilator 
Weaning/standards 
(MeSH)

Relevance
Abstract; published 
in the last 10 years
Humans; English

56 2 2 0 ( 2 
dubbletter)
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Bearbetning och analys  

De utvalda artiklarna söktes via databasen Pub Med och kvaliteten analyserades enligt 

bedömningsprotokoll av Willman, Stoltz, and Bahtsevani (2011), se bilaga 1, där varje antal 

ja ger 1 poäng. Poängen räknades ihop och delades in i 3 grupper. 1 - 5 = låg. 6 -10 medel. 11 

- 16 = hög. Artiklarna som valdes ut hade medelbra kvalitet (sex artiklar) och hög kvalitet (11 

artiklar).  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

World Medical Association (WMA, 2008) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som en 

beskrivning av etiska principer för bland annat medicinsk forskning på människor. 

Forskningsprotokoll måste lämnas in för godkännande till den berörda forskningsetiska 

kommittén innan studier startas. Studierna i detta arbetes artiklar skall ha gått igenom en etisk 

kommitté och fått ett godkännande. Det skall även finnas informerat samtycke från patienten 

själv eller dess anhörig. Alla självständiga arbeten på grundläggande liksom avancerad nivå 

skall följa forskningsetiska principer. Detta arbete är ej avsett för publicering och har därför 

inte gått igenom etiska kommittén. 

 

RESULTAT 
Resultatet av sökstrategin resulterade i 17 artiklar som inkluderades i litteraturstudie, dessa 

redogörs för i bilaga 3. De är publicerade mellan år 2005 och 2013. De kommer från skilda 

delar av världen såsom Brasilien (4), Thailand (1), Taiwan (1), Israel (1), England (1), 

Österrike (1) Kina (1), Sydkorea (1), USA (6) och Tyskland (1). Flertalet är prospektiva 

randomiserade kontrollerade studier- Randomised Controlled Trial(RCT) eller icke 

randomiserade kontrollerade studier- Clinical Controlled Trial (CCT) studier. Ett fåtal är 

retrospektiva. Vissa är jämförande studier och en del är observationsstudier. En del är kohort 

och dubbelkohortstudier. En är en pilotstudie och några är multicenterstudier. Resultatet av 

litteraturstudien av 17 artiklar visar att det finns en rad olika kriterier för att verifiera lyckade 

eller misslyckade urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter som exempelvis; 

hemodynamisk stabilitet, inställda och uppmätta ventilatorvärden, blodgasvärden och stabilt 

mentalt status. Många artiklar har även haft med SBT kriterium för att kunna verifiera 

extubering av patienten. Förutom de ovan nämnda kriterierna så fanns ytterligare några fler. 

Exempel på dessa var bland annat; anledning till respiratorisk svikt, förekomst av host- och 

svalgreflex, andningsfrekvens, metabolisk status, näringsstatus och sekretioner (figur 1). 
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Vidare visar litteraturstudien på olika slags urtränings- och extubationsstrategier; med 

protokoll och utan protokoll.  

 

Kriterier som används för att bedöma att urträning och extubation är möjlig  

 

  

Figur.1. Urtränings- och extubationskriterier. 1. Hemodynamisk stabilitet. 2. 

Ventilatorvärden. 3. Blodgasvärden. 4. Neurologisk status.  5. SBT. 6. Anledning till 

respiratorisk svikt/förbättring. 7. Andningsfrekvens/RSBI. 8. Hosta. 9. Metabolisk status. 10. 

Näringsstatus. 11. Sekretioner. 12. Smärta. 13. Vätskebalans. 

 

Hemodynamisk stabilitet 
Sexton av de artiklar som analyserats hade en eller flera olika hemodynamiska parametrar 

som kriterier.  

Blodvärde (Hb, Hematocrit) 

Hematocrit återfanns som kriterium hos Burns et al. (2012). Vidare hade en artikel Hb > 7g 

/dl (= 70g/L)(Smailes, Martin, & McVicar, 2009). Danaga et al. (2009) och Nemer et al. 

(2009)hade Hb gräns > 8 g/ dl (80 g/L). 

Pulsfrekvens och blodtryck 

Åtta artiklar hade puls och blodtryck som kriterier(Burns et al., 2012; Danaga et al., 2009; 

Danckers et al., 2013; Funk et al., 2010; Liu et al., 2013; Nisim et al., 2008; Roh et al., 2012; 

Teixeira et al., 2010). 

Puls        < 129 slag/min (Danaga et al., 2009) 

< 130slag/min (Teixeira et al., 2010) 
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 < 140 slag/min (Funk et al., 2010; Liu et al., 2013) 

 55 -135 slag/min (Danckers et al., 2013) 

 60 – 110 slag/min (Nisim et al., 2008) 

Burns et al. (2012) nämner endast puls som kriterium ej några gränsvärden. 

Blodtryck > 90 mm Hg (Danckers et al., 2013; Nisim et al., 2008; Roh et al., 2012) 

 90 – 160 mm Hg (Funk et al., 2010) 

 90 – 180 mm Hg (Danaga et al., 2009) 

Inotropt stöd 

Några studier menade att det inte skulle finnas inotropt stöd med alls (Burns et al., 2012; 

Cohen et al., 2009; Danaga et al., 2009; Mokhlesi et al., 2007; Roh et al., 2012; Smailes et al., 

2009; Su et al., 2010; Teixeira et al., 2012). Några tillät lågdos dopamin-5 mikrogram/kg/min 

(Brown et al., 2011; Bumroongkit, Liwsrisakun, Deesomchok, Theerakittikul, & Pothirat, 

2005; Danckers et al., 2013; Funk et al., 2010; Liu et al., 2013; Nemer et al., 2009; Teixeira et 

al., 2012). 

Inställda ventilatorvärden 

PEEP 

Av flertalet artiklar med PEEP som kriterium hade en större del krav att det skulle vara 

mindre eller lika med 5 cm H2O (Brown et al., 2011; Bumroongkit et al., 2005; Danckers et 

al., 2013; Liu et al., 2013; Roh et al., 2012; Smailes et al., 2009; Su et al., 2010; Teixeira et 

al., 2012). Återstående artiklar hade valt PEEP mindre än 8 cmH2O (Cohen et al., 2009; Funk 

et al., 2010; Nemer et al., 2009; Teixeira et al., 2010). 

Tryckunderstöd 

Tryckunderstöd som ett kriterium återfanns hos några artiklar. Dessa varierade från < 10 cm 

H2O (Danaga et al., 2009; Teixeira et al., 2010), till < 12 cmH2O (Roh et al., 2012), och 15 

cmH2O (Cohen et al., 2009). 
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Uppmätta ventilatorvärden 

Minutvolym, tidalvolym 

Sammanlagt sju artiklar hade med tidalvolymer och minutvolymer som uppmätta värden. 

Saugel et al. (2012) nämner tidalvolymer och minutvolymer men uppger inga gränsvärden. 

Brown et al. (2011) tar upp endtidal volym och ytterligare en (Cohen et al., 2009) tar endast 

upp tidalvolym. Några artiklar hade med både tidal- och minutvolym (Bumroongkit et al., 

2005; Burns et al., 2012; Danaga et al., 2009; Funk et al., 2010). 

Luftvägstryck 

Olika kriterier för luftvägstryck; Maximalt inspiratoriskt tryck: < - 20 cmH2O återfanns hos 

Bumroongkit et al. (2005), så även negativt inspiratoriskt tryck; < 20 cmH2O. och positivt 

expiratoriskt tryck > + 30 cmH2O (Burns et al., 2012). 

Blodgasvärden 

Vätejonkoncentration (pH) 

Tre artiklar tog upp pH med gränsvärden: en hade referensintervall 7,30 – 7,45 (Burns et al., 

2012). Vissa artiklar hade 7,35 – 7,45 som referensintervall (Bumroongkit et al., 2005; 

Danaga et al., 2009). En artikel tog även upp att gasutbytsvärdet skulle vara korrekt (Danaga 

et al., 2009; Mokhlesi et al., 2007). Ytterligare en artikel tog upp att syrabas-balansen skulle 

vara normal (Teixeira et al., 2010).  

Koldioxidpartialtrycket i blodet (PCO2) 

Några få artiklar angav PCO2 som kriterium. Enligt Burns et al. (2012), skall PCO2 ligga på 

40 mm Hg eller på baslinjen. Danaga et al. (2009), ville att patienten skulle ha ett PCO2 

mellan 35- 45 mm Hg. 

Syrgaspartialtrycket i blodet och fraktion inandad mängd syrgas (PaO2 och FiO2) 

Ett visst antal artiklar (Burns et al., 2012; Danaga et al., 2009; Nemer et al., 2009; Teixeira et 

al., 2010; Teixeira et al., 2012) tog upp PaO2 >60 % på FiO2 < 0,4 som kriterium, ett par 

artiklar (Cohen et al., 2009; Funk et al., 2010)tog upp > 90 % saturation med FiO2 < 0,4 och > 

92 % saturation med FiO2 < 50 %. En del artiklar (Bumroongkit et al., 2005; Danaga et al., 

2009; Danckers et al., 2013; Funk et al., 2010; Liu et al., 2013; Su et al., 2010) tog upp PaO2/ 

FiO2 ratio som kriterium. FiO2 < 50 % /0,5 fanns med hos några artiklar (Brown et al., 2011; 

Liu et al., 2013; Roh et al., 2012). 
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Adekvat mentalt status. Normal nivå av oro och nervositet; Glascow Coma Scale (GCS) eller 

annan neurologisk skala. 

Fler än en studie hade GCS mellan åtta och 13 som kriterier (Cohen et al., 2009; Nisim et al., 

2008; Teixeira et al., 2010). Smailes et al. (2009) använde en skala som heter: ”Awake and 

responsive - Bloomsbury sedation scale” där man som patient ska kunna genomföra tre enkla 

övningar: öppna/stänga ögonen, öppna/ stänga munnen och sträcka ut tungan ut ur munnen. 

Liu et al. (2013) nämner att patienten inte ska ha någon sedering alls eller minimal dos morfin 

intravenöst. I Burns et al. (2012)studie tar de upp att oro och nervositet skall ligga på en 

lämplig nivå. Att vara helt avvänjd från sedering hade Danaga et al. (2009) med som 

kriterium. Vidare hade Su et al. (2010) med att sederingen skulle varit avstängd i ett dygn. 

Danckers et al. (2013) ville att patienten skulle vara vaken och följa enkla kommandon. Att 

patienten är vaken och mottaglig har Brown et al. (2011) beskrivit som kriterium i sin artikel. 

Spontant andningstest (SBT) 

När patienterna uppfyllde urträningskriterierna och ansågs redo att extuberas gjordes i flera 

fall ett så kallat spontant andningstest. Metoderna varierade för detta; se figur 2. Dessutom så 

användes olika sorters SBT av ett flertal studier.  

 

Figur 2. Spontant andningstest. 

T-test, T- stycke, T-tub 

Funk et al. (2010) använde ett T-tub test som var 30 minuter långt som en sista kontroll för att 

se om patienterna kunde extuberas. Detsamma gjorde Smailes et al. (2009) med en T- stycke 

som levererade 40 % syrgas under 30 minuter med patienten i upprätt position. I en studie av 

Nemer et al. (2009) varade det spontana andningsförsöket under 120 minuter. Su et al. (2010) 
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valde att bland annat ha SBT – testet med T-stycke med tryckunderstöd < 7 cm H2O under 30 

till 120 minuter. Danaga et al. (2009) hade tolerans av T- stycke i 30 till 120 minuter. De som 

inte klarade testet var de som hade andningsfrekvens > 35/min, Saturation < 90 %, 

Hjärtfrekvens > 140 slag/min och Systoliskt blodtryck < 90 mm Hg eller > 180 mm Hg. 

Tecken på aggressivitet, oro, svettning eller ändrad medvetenhetsgrad var också skäl till att 

patienten inte klarade testet. Teixeira et al. (2010) tittade på patienter som misslyckats med 

det första tvåtimmarsförsöket. De använde sig av ett urträningsprotokoll i två steg där 

uppfyllandet av kriterierna kontrollerades och sedan gjordes ett 30 minuters T-tub test. 

Tryckunderstöd och PEEP 

Su et al. (2010) hade tryckunderstöd med <7 cm H2O som ett av flera SBT test. Detta test 

skulle ske under 30 minuter upp till 120 minuter. Liu et al. (2013) och Funk et al. (2010) hade 

ett 30 minuters test med tryckunderstödd andning med 5 – 8 cm H2O och även med PEEP 5 

cm H2O i tillägg. I den studien som Cohen et al. (2009) gjorde så undersökte man patienter 

som blivit slumpmässigt valda till två olika grupper. I den ena gruppen gjordes testet med 

tryckunderstöd 7 cm H2O och CPAP under 30 minuter och i den andra gruppen gjordes ett 

automatiskt tubkompensationstest, Automatik tube compensation (ATC).  

CPAP/ nerdraget PEEP 

Funk et al. (2010) och Liu et al. (2013) använde sig också av nerdraget PEEP, 5 cm H2O 

under 30 minuter som spontant andningstest. Brown et al. (2011) gjorde spontant andningstest 

med bland annat PEEP nerdraget till 5 cm H2O eller lägre under 5 minuter. Su et al. (2010) 

använde CPAP test som varade 30 till 120 minuter. 

Automatik tube compensation (ATC)/ två minuters extubationsprotokoll (TMCP) 

En artikel (Cohen et al., 2009) hade ett eget test där de undersökte ATC. Patienten andades 

genom ventilatorsystemet med en flödestrigger och CPAP 5 cm H2O. Nyttan av TMCP 

undersöktes i en studie av Nisim et al. (2008). Ventilatorn togs bort och patienterna fick andas 

rumsluft under två minuters tid med observation, fortfarande med endotrakealtuben kvar. De 

tittade på oro och hemodynamiska parametrar och på hur patienten andades och syresatte sig. 

Sen togs beslut om patienten skulle extuberas. Om patienten klarade att vara extuberad mer än 

24 timmar ansågs det vara ett lyckat försök. 
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Figur 3. Övriga respiratoriska kriterier av betydelse för urträning och extubation. 

 

Förbättring av det respiratoriska tillståndet, förbättring av röntgenbild. 
En förbättring i det respiratoriska tillståndet fanns med i flera artiklar, se figur 3 (Cohen et al., 

2009; Liu et al., 2013; Mokhlesi et al., 2007; Nemer et al., 2009; Smailes et al., 2009; Teixeira 

et al., 2010; Teixeira et al., 2012). Röntgenmässigt förbättrat tillstånd eller att inga akuta 

lungproblem fanns hade tagits upp i ett fåtal artiklar (Burns et al., 2012; Danaga et al., 2009). 

Andningsfrekvens/ Rapid Shallow Breath Index (RSBI) 

Några artiklar tog upp andningsfrekvens < 25 enda upp till < 35 andetag per minut som 

kriterier. (Burns et al., 2012; Danckers et al., 2013; Funk et al., 2010; Liu et al., 2013; Nisim 

et al., 2008). En artikel skiljer sig från de andra då man i den önskade en andningsfrekvens < 

10 andetag per minut (Danaga et al., 2009). En del artiklar tog även upp RSBI som kriterium 

(Brown et al., 2011; Bumroongkit et al., 2005; Danaga et al., 2009; Su et al., 2010). 

Adekvat host - och svalgreflex  

De artiklar som tog upp att patienten skulle ha adekvat host-och svalgreflex var åtskilliga; 

(Brown et al., 2011; Burns et al., 2012; Danaga et al., 2009; Funk et al., 2010; Liu et al., 2013; 

Mokhlesi et al., 2007; Roh et al., 2012; Teixeira et al., 2010). 

Sekretioner; tunna eller minimala 

Burns et al. (2012) kriterium var att sekretet skulle vara tunt eller minimalt. Enligt Cohen et 

al. (2009) skulle behovet av bronkialtoalett vara mindre än två gånger under 8 timmar. 
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Frånvaro av stor trakeobronkial sekretion fanns med i de kriterier som Funk et al. (2010) 

angav. 

 

Figur 4. Övriga kriterier av betydelse för urträning och extubation. 

Faktorer som ökar eller minskar metabolismen, t.ex. feber 

Afebrilitet (frånvaro av feber) fanns med som kriterium i ett fåtal artiklar, se figur 4 (Burns et 

al., 2012; Danaga et al., 2009; Teixeira et al., 2010). Cohen et al. (2009) ville att patienterna 

skulle ligga på en temperatur mellan 36 grader och 38 grader. Nemer et al. (2009)hade < 38,5 

grader som gräns och Smailes et al. (2009) ville att den skulle ligga < 39 grader. 

Näring; Albuminnivå, enteral/parenteral näring, normala elektrolyter  

Enligt Burns et al. (2012) ska patienterna vara välnärda, Albuminnivån > 2,5 g/dl, 

enterala/parenterala näringen ska vara maximerad och elektrolyterna (Ca, Mg, PO4, korrigerat 

Ca för albuminvärdet) inom normalgränserna.  Lågt serum anjongap (Patienter med minskade 

nivåer av albumin, ett protein som produceras av levern, kan ha ett låg anjongap) och lågt 

serum anjongap korrigerat för serumalbumin hade Saugel et al. (2012) med för att förutse 

extubationsmisslyckade i sin studie. Roh et al. (2012) hade med kriterierna kalium och 

natrium. Kalium skulle ligga mellan 3 till 5 mmol/L och natrium skulle ligga mellan 128 till 

150 mmol/L. I studien av Danaga et al. (2009) fanns normala elektrolyter med som kriterium, 

så hade även Teixeira et al. (2010). 

Kontrollerad smärta, analgetikum. 

Burns et al. (2012) ställde frågan om smärtan var kontrollerad och Liu et al. (2013) nämner 

smärtlindring, en låg dos Morfin i sederande syfte. 
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Adekvat vätskebalans 

Burns et al. (2012) ville att patientens vätskebalans skulle vara korrekt och Danaga et al. 

(2009) ville att patientens vätskebalans skulle vara negativt. 

Olika slags urtränings- och extubationsstrategier; med protokoll och utan protokoll 

Enligt Danckers et al. (2013) var syftet med studien att bedöma om ett urträningsprotokoll för 

mekanisk ventilation kontrollerad av intensivvårdssjuksköterskor kunde snabba på 

urträningen från den mekaniska ventilationen, detta i jämförelse med en läkarkontrollerad 

urträning. Mediandurationen av den mekaniska ventilationen i de 

intensivvårdssjuksköterskestyrda och läkarstyrda grupperna var respektive 2 och 4 dagar. 

Mediandurationen av tiden på intensivvårdsavdelning (ICU LOS) i 

intensivvårdssjuksköterskestyrda och läkarstyrda grupperna var 5 och 7 dagar. Tid till 

extubation var 2 timmar och 13 minuter tidigare i den intensivvårdssjuksköterskestyrda 

gruppen. Det fanns ingen skillnad i tid på sjukhus, sjukhusdödlighet, antal VAP eller antal 

reintubationer mellan de två grupperna. De fann 4 oberoende faktorer för 

urträningssvaraktighet: intensivvårdssjuksköterskestyrda urträning, kronisk hälsobedömning 

II (Apache 11)poäng, användning av vasoaktiva läkemedel och blodtransfusion.  

Huvudsyftet med en annan klinisk studie var att undersöka om ett urträningsprotokoll 

implementerat av intensivvårdssjuksköterskor kunde reducera urträningstiden i jämförelse 

med vanlig vård. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två patientgrupperna innan 

studien startade. Antalet patienter som framgångsrikt avvecklade mekanisk ventilation var 

likartad i de två grupperna. Urträningstiden var 25 timmar i den protokollbaserade gruppen 

och 47 timmar i den vanliga vårdgruppen (Roh et al., 2012).  

Syftet i Teixeira et al. (2012) studie var att undersöka om noggrannheten i en klinisk 

bedömning kunde bli förbättrad med en komplettering av ett objektivt urträningsprotokoll. I 

protokollgruppen var 86,8% av extubationerna lyckade och i den grupp som extuberades utan 

protokoll var 69,6% lyckade. 

Syftet i en ytterligare studie (Bumroongkit et al., 2005) var att undersöka effekten av 

protokollförd urträning ur respirator jämfört med läkarstyrd urträning. Tid med mekanisk 

ventilation före avvänjning var 5,89+ 3,71 dagar i protokollstyrda gruppen och 7,41+ 5,54 

dagar i läkarstyrda gruppen. Patienterna i den protokollstyrda gruppen hade signifikant 

kortare tid med mekanisk ventilation jämfört med patienter i den läkarstyrda gruppen. Tiden 
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på intensivvårdsavdelning var signifikant kortare i den protokollstyrda gruppen. 

(Bumroongkit et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt med systematisk ansats att 

identifiera kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos 

intensivvårdspatienter, och att undersöka vilka bedömningsprotokoll för detta som används. 

De mer ofta förekommande kriterierna var - hemodynamisk status, inställda/uppmätta 

ventilatorvärden, blodgasvärden, det mentala/neurologiska tillståndet hos patienten och SBT. 

Av de andra mindre förekommande kan nämnas tillexempel kriterier som metabolism, 

näringsstatus, smärta och vätskebalans. Urtränings- och extubationsprotokoll och mer 

traditionell strategi styrd av respektive ansvarig läkare kunde identifieras. 

Resultatdiskussion 

Kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos 

intensivvårdspatienter 

I studien av Burns et al. (2012) hade författarna granskat 26 faktorer för att kunna identifiera 

lyckade urträningsförsök. De kom fram till 20 faktorer som de ansåg var associerade med 

lyckad avvänjning. Av dessa återfanns 13 som kriterium hos de andra studierna i denna 

undersökning. Konsensuskonferensen hade 2005 i Budapest tagit fram vissa riktlinjer för 

urträning och i stort sett följde de flesta studierna i detta arbete dessa riktlinjer (Boles et al., 

2007). 

Några artiklar belyste vikten av att blodvärdet och antal erytrocyter skulle ligga på en adekvat 

nivå, detta för att blodet transporterar syre till cellerna och behöver vara över en viss nivå för 

att fungera optimalt (Burns et al., 2012; Danaga et al., 2009; Nemer et al., 2009; Smailes et 

al., 2009). Så många som åtta artiklar hade puls och blodtryck som kriterier (Burns et al., 

2012; Danaga et al., 2009; Danckers et al., 2013; Funk et al., 2010; Liu et al., 2013; Nisim et 

al., 2008; Roh et al., 2012; Teixeira et al., 2010). En septiskt patienten kan få väsentligen 

lägre blodtryck vilket påverkar den mängd syre som behövs för det ökade andningsarbetet 

som en urträning innebär vilket även stöds av andra studier och av konsensuskonferensen i 

Budapest 2005 (Boles et al., 2007) Vilken betydelse har det då för patienten att ha ”fel” puls 

och blodtryck? En hög puls och ett lågt blodtryck till exempel är stressande och kan göra det 
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ytterligare ansträngande när patienten skall tränas ur ventilatorn och extuberas. De senaste 

åren har det kommit ett nytt läkemedel på marknaden som börjat användas på 

intensivvårdsavdelningar. Läkemedlet heter dexmedetomidin och har bland annat en lugnande 

effekt på puls och blodtryck och därigenom en dämpande effekt på patientens oro (Gupta, 

Singh, Sood, & Kathuria, 2015). Det fanns studier som inte ville att patienten skulle ha något 

inotropt stöd alls (Burns et al., 2012; Cohen et al., 2009; Danaga et al., 2009; Mokhlesi et al., 

2007; Roh et al., 2012; Smailes et al., 2009; Su et al., 2010; Teixeira et al., 2012) eller en låg 

dos inotropi (Brown et al., 2011; Bumroongkit et al., 2005; Danckers et al., 2013; Funk et al., 

2010; Liu et al., 2013; Nemer et al., 2009; Teixeira et al., 2012) detta konfirmerar även 

kriterierna för puls och blodtryck då dessa måste vara på en adekvat nivå för att inotropin ska 

kunna vara exkluderad. 

De inställda och uppmätta ventilatorvärdena speglar det tillstånd hos patienten när den är som 

sjukast. När urträningen startar och de uppmätta värdena blir bättre och bättre kan 

inställningar sänkas. Blodgasvärden är liksom de uppmätta ventilatorvärderna även de ett mått 

på framgång i urträningen. 

Vilken betydelse har det för patientens allmänna tillstånd att vara orolig och nervös och 

kanske ha delirium? Idag screenas patienter för oro och delirium med sederingsskalor, till 

exempel Richmond Agitation Sedation Scale (RASS), Nursing Delirium Screening Scale 

(NuDesc) och Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU). Detta kan vara till 

nytta för patienterna ur flera synvinklar, bland annat för att underlätta extubation. Enligt Dale 

et al. (2014) gjordes en undersökning av genomförande av dessa skalor med protokoll. Detta 

visade sig leda till en uppdatering av smärtlindringsbehandling, sederingsbehandling samt 

användandet av delirium protokoll. Dokumentation med hjälp av deliriumprotokollen 

reducerade bland annat sederingsdos per timme. En sänkning av mediandurationen av 

mekanisk ventilation, intensivvårdsavdelningsvistelse och sjukhusvistelse kunde även ses  

Adekvat smärta och sederingshantering är viktig för den kliniska vården. Syftet i en studie av 

Awissi, Begin, Moisan, Lachaine, and Skrobik (2012) var att avgöra om genomförandet av ett 

protokoll för användande av smärtlindrande, sedering och hantering av delirium på 

intensivvårdsavdelningen skulle spara kostnader.  

I en studie av Call, Kutcher, Izenberg, Singh, and Cohen (2011) undersökte man patienter 

som drabbats av en spinalskada vid ett (Nivå 1) traumacenter och vilka av dem som var 

svårast att träna ur respiratorn. Resultatet visade att de patienter som hade en hög spinalskada 
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korrelerade högst med extubationsmisslyckande. I artikeln av Burns et al. (2012) såg man att 

den neurologiska patientgruppen och patientgruppen med KOL skiljde ut sig mer och att man 

i dessa fall kanske behövde ha mer anpassade kriterier och urträningsprogram. Nemer et al. 

(2009) hade även uteslutit de neurologisk/neurokirurgiska patientgruppen i sina 

exklusionskriterier. 

Det sista tydliga kriteriumet innan extubation är att många artiklar har haft med SBT. 

Variationen var stor, från 30-120 minuter. Det vanligaste var att man gjorde ett 30 minuters 

test, men det kunde även vara upp till 120 minuter (Danaga et al., 2009; Funk et al., 2010). 

Flera andra studier visar att de patienter som misslyckas med SBT gör det under de första 20 

minutrarna av testet (Esteban et al., 1999; Perren, Domenighetti, Mauri, Genini, & Vizzardi, 

2002; Yang & Tobin, 1991). I en annan studie skriven av Tonnelier et al. (2005) hade de valt 

att använda 90 minuters test för att det passade med avdelningens rutiner.  

Bedömningsprotokoll som används 

I de protokoll som analyserats i detta arbete har det framkommit att de visar på vissa 

gemensamma strukturer bland annat att urträningsprotokoll för mekanisk ventilation 

kontrollerad av intensivvårdssjuksköterskor kunde snabba på urträningen från den mekaniska 

ventilationen (Danckers et al., 2013). Dock ingen skillnad i tid på sjukhus, sjukhusdödlighet, 

antal VAP eller skillnad i reintubationer. Även Roh (Roh et al., 2012) kom fram till att 

urträningen snabbades på med protokollstyrd urträning i sin studie. Teixeira et al. (2012) kom 

fram till att de protokollstyrda gruppen hade fler lyckade extubationer. Ytterligare en studie 

visade på kortare tid med mekanisk ventilation (Bumroongkit et al., 2005).  

Bedömningsprotokoll används och att de är inte finns med i fler artiklar kan det vara en 

indikator på att det inte gjorts så många studier angående detta ämne vilket i sin tur kan vara 

en anledning för mer forskning.  

Metoddiskussion 

De artiklar som tagits med i denna studie har rankats med medel och hög kvalitet.  En studie 

är en mixmetodstudie där endast den kvantitativa delen har analyserats i denna studie. I 

studien av Funk et al. (2010) hänvisar de till Boles et al. (2007) artikel med kriterierna 

framtagna av konsensuskonferensen i Budapest 2005. 

Angående de etiska riktlinjerna och hur studierna efterföljer dem så hade alla studierna gått 

igenom en etiska kommitté, däremot hade inte alla ett informerat samtycke från patienterna 
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eller från anhörig. Dock hade studierna det med som ett resonemang och därför valdes de att 

tas med i denna litteraturstudie. 

Styrka hos studierna har varit att de varit RCT och CCT studier vilket enligt litteraturen har 

högst evidensgrad av olika studiedesigner. Se bilaga 3. Den randomiserade studiedesignen är 

den främsta för att den besvarar och stödjer den mest effektiva behandlingen (Forsberg & 

Wengström, 2013; Willman et al., 2011). De flesta studierna som analyserades hade en 

prospektiv design, endast tre hade retrospektiv design varav en av dessa var en jämförande 

studie mellan prospektiv och retrospektiv. 

Trovärdigheten hos denna studie kan till viss del diskuteras då den är skriven av en person 

och de viktig reflektioner man hade kunnat få runt resultaten om det varit två författare har 

varit begränsade i enlighet med Lindskov (2012). Trovärdigheten kan dock bekräftas genom 

att dataanalysen av artiklarna gjorts på ett omsorgsfullt sätt. Se bilaga 3. 

En mer utökad sökning via Cinahl eller någon ytterligare sökmotor hade kunnat bredda detta 

arbete och eventuellt var ämne något för stort för c-uppsats men måste dock anses som ett bra 

inlärningstillfälle och en djupare förförståelse för ämnet är uppnått.  

Klinisk tillämpning 

Ett förslag är att ta detta vidare till kliniken och kunna motivera nyttan för att kunna införa ett 

protokoll till intensivvårdssjuksköterskan för att få en följsamhet vid urträning ur ventilator, 

och därigenom förbättra vården för patienten.  

Slutsatser 

Över stora delar av världen används kriterierna som konsensuskonferensen i Budapest 2005 

kom fram till. Kriterier och dess protokoll är viktiga redskap för vårdpersonalen för att avgöra 

när det är dags att börja urträning och förbereda för extubation av den ventilatorbehandlade 

patienten. Det hade vidare varit intressant att fortsätta göra mer litteratursökningar och även 

undersöka kriterieanvändandet nationellt och i närområdet 
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvantitativ studie (Willman et al., 2011) 
 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod  □RCT □ CCT (ej randomiserad) 

 □ Multicenter, antal center 

□ Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika  Antal…………………………………… 

Ålder…………………………………… 

Man/Kvinna…………………………….  

Kriterier för inkluderingexkludering  

Adekvata exklusioner    □ Ja  □ Nej 

Interventioner…………………………………………………………………………………… 

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

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått…………………………………………. 

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

Urvalsförfarandet beskrivet?    □ Ja  □ Nej  

Representativt urval?    □ Ja  □ Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet?     □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?    □ Ja  □ Nej   □ Vet ej  

Analyserade i den grupp de randomiserades till?  □ Ja   □ Nej   □ Vet ej  

Blindning av patienter?    □ Ja   □ Nej   □ Vet ej  

Blindning av vårdare?    □ Ja   □ Nej  □ Vet ej 

Blindning av forskare?    □ Ja  □ Nej   □ Vet ej  

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?    □ Ja   □ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?    □ Ja   □ Nej  
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Adekvat statistisk metod?     □ Ja  □ Nej 

Etiskt resonemang?     □ Ja   □ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?     □ Ja   □ Nej  

Är instrumenten reliabla?    □ Ja  □ Nej  

Är resultatet generaliserbart?   □ Ja   □ Nej   

Huvudfynd (Hur stor var effekten? hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

□ Hög  □ Medel  □ Låg  

Kommentar ………………………………………………………… 

 

Granskare sign:………………………. 
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Bilaga 2. Ordlista/ordförklaringar  

 

APACHE 11=Akut fysiologisk och kronisk hälsoutvärdering av intensivvårdspatient. Högre 

poäng motsvarar mer allvarlig sjukdom och en högre risk för död 

CCT = Clinical Controlled Trial, icke randomiserad kontrollerad studie 

CPAP =Continous Positive Expiratorisk Pressure  

Cut- off värde = tröskelvärde 

Endotrakealtub = plastslang vilken nerföres i luftstrupen för att skapa en fri luftväg 

Extubation = avlägsnande av endotrakealtub 

FiO2 = fraktion inandad mängd syrgas 

GCS = Glasgow Coma Scale, neurologisk medvetande skala 

Hb = blodvärde hemoglobin i gram (g) per deciliter (dl) i helblod, en deciliter är 100 milliliter. 

Hemodynamik = fysiologiska funktionen av blodcirkulationen 

Hematokrit = volymprocent röda blodkroppar i blodet  

ICU LOS = Tid på intensivvårdsavdelning 

CAM-ICU=Confusion Assessment Method for the ICU (). 

Inotropt stöd = läkemedel som påverkar hjärtats kontraktionskraft 

Intubation = införande av endotrakealtub ned i luftstrupen. 

IVA = Intensivvårdsavdelning 

Kriterier: kännetecken, bevis (Svenska akademien, 2014) 

Minutvolym = tidalvolym x antal andetag på en minut 

MIP = Maximalt inspiratoriskt tryck 

NIP = Negativt inspiratoriskt tryck 

NU DESC=Nursing Delirium Screening Scale  

PaO2 = syrgaspartialtrycket i blodet 
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PaCO2, PCO2= koldioxidpartialtrycket i blodet 

PEEP = postivt end expiratoriskt pressure 

PIP = Positivt exspiratoriskt tryck 

pH = vätejonkoncentrationen 

Reintubation = återinförande av endotrakealtub ned i luftstrupen 

Respiratoriska systemet = luftvägen 

RASS= Richmond Agitation Sedation Scale  

Riktlinjer: en icke-specifik regel eller princip som ger riktning till handling eller beteende 

(Wiktionary, 2014).  

RCT = Randomised Controlled Trial, randomiserad kontrollerad studie 

RSBI = Rapid Shallow Breath Index. Andningsfrekvens delat med tidalvolymen (f /VT), 

RSBI är ett verktyg som används vid avvänjning av mekanisk ventilation på 

intensivvårdsavdelningar. Patienter med ventilator som inte tolererar egen andning tenderar 

att andas snabbt (hög frekvens) och ytligt (låg tidalvolym), och kommer därför att ha en hög 

RSBI 

Saturation = hemoglobinets syrgasmättnad 

Tryckunderstöd =ett andetag med ett bestämt inställt tryck som levereras med hjälp av 

ventilatorn 

Tidalvolym = volymmängd i ett andetag 

VAP = Ventilatorassocierad pneumoni 

Ventilator = medicinskt hjälpmedel för patienter som inte kan andas själva 

Weaning = Avvänjning, eller urträning, kommer att användas synonymt i detta arbete 
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Bilaga 3 Kvalitetsanalys artiklar        

Författare, 
land, år, 

Titel   Syfte Metod Deltagare, 
Bortfall 

Resultat Kvalitet/
evidens-
grad 

Brown, C. V. 
R. Daigle, J. B. 
Foulkrod, K. 
H. Brouillette, 
B. Clark, A. 
Czysz, C. 
Martinez, M & 
Copper, H. 
USA 2011 
 

Risk factors 
Associated With 
Early Reintubation 
in Trauma Patients: 
A Prospective 
Observational Study 

Syftet med studien 
var att identifiera 
riskfaktorer som är 
associerade med 
reintubation hos 
traumapatienter 

Design: Prospektiv 
observationsstudie 
Utfallsmått: Primärt utfall var 
resultatet av extubering -
lyckat/misslyckat. Identifiering av 
riskfaktorer 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: Students t-test 
Pearsons Chi – Square test med 
Yates korrigering för kategoriska 
variabler. 
Etik: Det lokala institutets 
granskningsnämnd godkände 
studien. 

Inklusionkriterier: Alla 
patienter som var på 
intensivvårdsavdelningen 
som bedömdes kunna 
extuberas som följde 
protokollet för spontant 
andningsförsök 
Exklusionskriterier: 
Patienter som avled eller 
fick en trakeostomi 
exkluderades 
Antal deltagare: 276 
Antal bortfall: 54 dog. 69 
patient fick trakeostomi. 

 

Hos totalt 17 patienter 
misslyckades extubationen och det 
inträffade 15 timmar(median) efter 
extubering. Riskfaktorer för 
misslyckad extubation var: 
ryggradsskada, luftvägsintubation, 
GCS vid extubation och delirium 
tremens. Patienter där 
extubationen misslyckats 
tillbringade fler dagar på IVA och 
sjukhuset. Dödligheten var 6 % i 
den gruppen och 0,4 % i den 
framgångsrika 

extuberingsgruppen.  
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• lågdos dopamin 
• Peep < 5 cm H2O 
• Endtidalvolym < 15 

L/min 
• GCS 
• Host - och svalgreflex 
• RSBI 
• Att patienten är 

mottaglig 
• FiO2 < 50 % /0,5 

hög 

Bumroongkit, 
C. Liwsriakun, 
C. 
Deesomchok, 
A. 
Theerakittikul, 
T & Pothirat, 
C. 
Thailand 2005 

Efficacy of Weaning 
Protocol in Medical 
Intensive Care Unit 
of Tertiary Care 
Center. 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av protokollförd 
urträning ur 
respirator jämfört 
med läkarstyrd 
urträning. 

Design: Jämförande studie mellan 
en retrospektiv och en prospektiv 
studie 
Utfallsmått: Effektiviteten med ett 
urträningsprotokoll. 
Datainsamlingsmetod: 
Retrospektiva journaler prospektivt 
studieprotokoll, urträningsprotokoll, 
Dataanalys: Medelvärde + SD och 
oparat t-test. Chi- Square -test eller 
Fisher's exact test. P - värde <0,05, 
Kaplan-Meier-analys. 

Inklusionkriterier: 
Patienter som uppfyllde alla 
urträningskriterierna och 
spontant andningstest 
Exklusionskriterier: 
Antal deltagare: 394 
Antal bortfall: 

 

Tid med mekanisk ventilation före 
avvänjning var 5,89+ 3,71 dagar i 
protokollstyrda gruppen och 7,41+ 
5,54 dagar i läkarstyrda gruppen. 
Patienterna i den protokollstyrda 
gruppen hade signifikant kortare 
tid med mekanisk ventilation 
jämfört med patienter i den 
läkarstyrda gruppen. Tid på 
intensivvårdsavdelning(ICU 
LOS)var signifikant kortare i 
protokollstyrda gruppen. 28 
dagarsdödligheten och 

hög 
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Etik: Informerat samtycke, godkänt 
av etiska kommittén på medicinska 
intensivvårdsavdelningen. 

förekomsten av vårdrelaterad 
förvärvad pneumoni verkade vara 
mindre i den protokollstyrda 
gruppen och reintubationstakten 
var högre i den protokollstyrda 
gruppen än den läkarstyrda 
gruppen men skillnaderna var inte 
signifikanta. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• lågdos dopamin 
• Peep< 5 cm H2O 
• Tv => 4 ml/Kg, MV= 5 

- 15 LPM 
• PaO2/FiO2 > 120 mm 

Hg 
• RSBI breaths/min/L 

<105 

Burns, S. M. 
Fisher, C. 
Tribble, S. S. 
Lewis, R. 
Merrel, P. 
Conaway, M. 
R & Bleck, T. 
P. 
USA 2012 

The relationship of 
26 clinical Factors to 
weaning outcome. 

Att identifiera den 
relativa betydelse 
av 26 BWAP 
faktorer för lyckade 
urträningsförsök 
hos patienter som 
har haft mekanisk 
ventilation i 3 
dagar eller längre 
på 5 
intensivvårdsavdel
ningar för vuxna 

Design: Prospektiv studie 
Utfallsmått: Identifikation av de 
viktigaste faktorerna för 
urträningsförsök  
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: 2 prov binomial test. 
Logistisk regression. Betydande 
nivå var =, 05. Receiver 
operatörskurvor användes 
Etik: Sjukhusets granskningsnämnd 
godkände studien. 

Inklusionkriterier: Totalt 
1889 BWAP bedömnings 
checklistor fördes inom en 
24-timmars period som 
föregick patienterna första 
försök till avvänjning 
Exklusionskriterier: 
Misslyckad urträning 
räknades som reintubation 
och/eller återinsättande of 
mekanisk ventilation inom 
24 timmar efter extubation 
Antal deltagare:1889 
checklistor 
Antal bortfall: -  

Totalt 20 BWAP faktorer var 
signifikant associerade med 
framgångsrik avvänjning i alla 
enheter, men det finns några 
skillnader i betydelsen av BWAP 
faktorerna till avvänjningsutfallet 
mellan enheterna, med 
neurointensivvårds-avdelningar 
som avvek mest. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Hemodynamisk 
stabilitet- puls frekvens 
och Hematocrit >25% 

• Ingen metabolisk 
påverkan t.ex. feber. 

• Vätskebalans adekvat 
med normalvikt. 

• Albuminnivån ska 
ligga bra. 

• Elektrolyterna inom 
normalgränserna 

• Kontrollerad smärta.) 
• Lämplig nivå av oro 

nervositet. 
• Förbättrad 

lungröntgenbild 
• Andningsfrekvens 

<25/min. Tunt eller 
minimalt sekret. 

 medel, 
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• Adekvata host och 
svalgreflexer 

• . Positivt exspiratoriskt 
tryck>+30 cm H2O 

• Tidalvolym >5 ml/kg. 
Vital kapacitet >10 to 
15 mL/kg 

• Arteriella blodgaser, 
pH mellan 7.30 and 
7.45 PaCO2 40 mm Hg 
(eller baslinje) med 
minut volym <10 
L/min.  

• PaO2 >60 med FIO2 
<40% 

Cohen,J. 
Shapiro, M. 
Grozovski, E. 
Fox, B. Lev, S 
& Singer, P. 
Israel 2009 

Prediction of 
extubation outcome: 
a randomised, 
controlled trial with 
automatic tube 
compensation vs. 
pressure support 

Syftet med denna 
prospektiva studie 
var att bedöma 
värdet av ATC för 
att kunna förutsäga 
framgångsrik 
urträning. 

Design: RCT.  Prospektiv 
randomiserad studie  
Utfallsmått: Framgångsrik 
extubation, förmåga att upprätthålla 
spontan egen andning under mer än 
48 timmar efter extubering 
Datainsamlingsmetod: Patienter 
som hade vårdats med mekanisk 
ventilation i mer än 24 timmar och 
uppfyllde inklusionskriterierna med 
antingen ATC eller tryckunderstödd 
andning. De som tolererade försöket 
extuberades omedelbart.  
Dataanalys: Student`s t- test 
användes för att mäta skillnaden 
mellan ATC och PSV grupperna i 
baslinjen, respiratoriska och 
hemodynamiska karaktäristisk. För 
att mäta patientens förlopp och 
utfall användes chi-Square test. 
Mer.. 
Etik Etisk granskningsnämnd och 
informerat samtycke från patient 
eller närstående 

Inklusionkriterier: Patient 
med mekanisk ventilation 
>24 timmar och som mötte 
urträningskriterier, 
genomgick en en- timme 
SBT, informerat samtycke 
från patient eller surrogat 
beslutsfattare: 
Antal deltagare: 180 
Antal bortfall: - 

 

Det var igen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Slutligen 
befanns ATC assisterat f/VT ha ett 
betydande bidrag i att förutsäga 
framgångsrika urträning och 
extubering jämfört med icke-
signifikant bidrag utan hjälp f/VT 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Ingen inotropi 
• < 8 cm H2O 
• < 15 cm H2O 
• Tidalvolym 
• PaO2 > 60 % på FiO2< 

0,4 
• SaO2 > 92 % on FiO2 

< 0,5 
• GCS > 8 
• Respiratorisk 

förbättring 
• 36 till 38 grader 

hög 
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Danaga, A. R. 
Gut, A. L. de 
Oliviera 
Antunes, L. C. 
Anjos Ferreira, 
A. L. 
Yamaguti, F. 
A. Christovan, 
J. C. Teixeira, 
U. Aparecida 
Veloso 
Guedes, C. 
Sasseron, A. & 
Martin, L. C 
Brazil 2009 

Evaluation of the 
diagnostic 
performance and 
cut-off value for the 
rapid shallow 
breathing index in 
predicting extubation 
failure. 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
det diagnostiska 
utförandet hos 
RSBI för att kunna 
förutse risken för 
reintubation hos 
kritiskt sjuka 
patienter och att 
förutse 
lämpligheten av det 
klassiskt använda 
cut-off värdet hos 
den grupp patienter 
man undersökt. 

Design: Propektiv 
observationsstudie 
Utfallsmått: Utvärdering av 
diagnostiskt utförande och att 
förutse risk för reintubation och 
lämplighet av cutoff-väde 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: Medelvärde + 
standardavvikelse, median ROC-
kurva, 95 % CI 
Etik: Forskningsetisk kommitté för 
institutionen. 

Inklusionkriterier: 
Mekanisk ventilation genom 
orotrakeal intubation och att 
uppfylla urtränings- och 
extubering kriterier. > 18 år 
Exklusionskriterier: 
Andningsfrekvens > 35 
andetag/min, SPO2 <90%, 
HR> 140 bpm, SPB> 180 
mm Hg eller <90 mm Hg, 
liksom tecken på agitation, 
svettning eller förändrade 
medvetandenivåer 
Antal deltagare: 73 
Antal bortfall: 105 dog och 
86 uppfyller inte 
inklusionskriterierna 
 

 

Den klassiska RSBI cut-off värdet 
presenterade en känslighet på 20 
% och en specificitet på 95 %, 
Analys av mottagaroperatören 
karakteristiska (ROC) kurvan 
visade ett bättre gränsvärde, som 
presenterade en känslighet på 66 
% och en specificitet på 74 %, 
Arean under ROC-kurvan för 
RSBI var 0,78 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Hb > 8g/dl 
• Puls < 129, syst BT 90 

- 180 mm Hg 
• Ingen inotropi 
• Tryckunderstöd < 10 

cm H2O 
• Tv= > 5 ml/ kg, MV < 

10 ml/Kg 
• pH 7,35 -7,45 
• PcO2 35-45 mm Hg 
• 35-45 mm Hg 
• Host - och svalgreflex 
• Andningsfrekvens < 10 
•  RSBI breaths/min/L < 

105 
• Ingen feber 
• Nämner elektrolyter 

medel 

Danckers, M. 
Grosu, H. 
Jean, R. Cruz, 
R. B. 
Fidellaga, A. 
Han, Q. 
Awerbuch, E. 
Jadhav, N. 
Rose, K & 
Khouli, H. 
USA 2013 

Nurse-driven, 
protocol-directed 
weaning from 
mechanical 
ventilation improves 
clinical outcomes 
and is well accepted 
by intensive care 
unit physicians, 

Syftet med studien 
var att bedöma om 
ett 
urträningsprotokoll 
för mekanisk 
ventilation 
kontrollerad av 
intensivvårdssjuksk
öterskor kan 
snabba på 
urträningen från 
den mekaniska 

Design: Prospektiv, CCT och 
intervjustudie 
Utfallsmått: Jämförelse mellan av 
ett sjuksköterskekontrollerat 
protokoll eller läkarkontrollerad 
urträning. Åsikter och attityder av 
läkare om ssk kontrollerat protokoll 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll, intervju 
Dataanalys: Student t-test eller 
Wilcoxon rang sum test Chi kvadrat 
eller Fischer exakt test. Kaplan -
Meier analys Cox proportional 
hazards modell.  
Etik: Studien godkändes av 
sjukhusets granskningsnämnd. 
Informerat samtycke avskrevs 
eftersom denna studie ansågs utgöra 
en minimal risk. 

Inklusionkriterier: 
Mekanisk ventilation under 
längre tid än 24 timmar på 
intensivvårdsavdelning. 
Urträning ur mekanisk 
ventilation påbörjad under 
vårdtid på 
intensivvårdsavdelning. 
Äldre än 18 år.  
Exklusionskriterier: Om de 
dog innan 
respiratorurträning var 
påbörjad. Om de hade 
trakeostomi vid tidpunkten 
för inskrivning på 
intensivvårdsavdelning. 
Antal deltagare:202 
Antal bortfall: 59/55 

Mediandurationen av den 
mekanisk ventilation i den 
sköterskestyrda och läkarstyrda 
grupperna var respektive 2 och 4 
dagar. Mediandurationen av ICU 
LOS i sjuksköterskestyrda och 
läkarstyrda grupperna var 5 och 7 
dagar. Tid till extubation var 2 
timmar och 13 minuter tidigare i 
sköterskestyrda gruppen. Det 
fanns ingen skillnad i tid på 
sjukhus, sjukhusdödlighet, antal 
VAP eller antal reintubationer 
mellan de två grupperna. Man 
fann 4 oberoende prediktorer för 
urträningssvaraktighet: 
sköterskestyrd urträning, kronisk 
hälsobedömning II poäng, 
användning av vasoaktiva 

hög 
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ventilationen, 
jämfört med en av 
läkare kontrollerad 
urträning 
Vi tillfrågade även 
om åsikter och 
attityder hos läkare 
under utbildning 
och 
intensivvårdsbehan
dlande läkares 
åsikter om 
genomförandet av 
detta protokoll. 

  läkemedel och blodtransfusion. 
Intensivvårdsavdelning läkarna 
såg positivt på denna 
protokollimplementering. 
Gemensamma faktorer med de 
andra artiklarna var: 

• Puls 55 - 135, syst BT 
>90mmHg 

• lågdos dopamin 
• Peep< 5 cm H2O 
• PaO2/FiO2 > 200 mm 

Hg 
• Andningsfrekvens < 35 

Funk, G-C. 
Anders, S. 
Breyer, M-K. 
Burghuber, O. 
C. Edelmann, 
G. Heindl, W. 
Hinterholtzer, 
G. Kohansal, 
R. Schuster, R. 
Schwarzermaie
r-DÁssie, A. 
Valentin, A & 
Harti, S. 
Austria 2009 

Incidence and 
outcome of weaning 
from mechanical 
ventilation according 
to new categories. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
omfattningen och 
utfallet av urträning 
enligt de nya 
kategorierna. 

Design: Prospektiv multicenter 
kohort studie 
Utfallsmått: Primärt utfallsmått var 
vitalt status vid utskrivning från 
sjukhus (sjukhusdödlighet). 
Sekundärt utfall mätte antal 
reintubationer, antal trakeostomier, 
antal ventilatorfria dagar efter 
inskrivning på 
intensivvårdsavdelning(IVA) Antal 
IVA-fria dagar inom 28 dagar efter 
inskrivning på IVA, IVA -
dödlighet, post IVA -dödlighet, 
längden på IVA-vistelsen och 
vårdtid. 
Datainsamlingsmetod: 
Grundläggande patientdata var 
dokumenterad på en rapport vid 
inläggandet av en patient. Detaljer 
om urträningsförfarandet 
dokumenterades dagligen efter 
spontana andningsförsök. 
Utfallsmåtten dokumenterades av 
de lokala studiesamordnarna 
tillsammans med en studieassistent 
som besökte varje 
intensivvårdsavdelning var 2-3 
vecka. Alla uppgifterna fördes in 

Inklusionkriterier: 
Mekaniskt ventilerade 
patienter i den ordning de 
skrevs in på 
intensivvårdsavdelningen. 
Exklusionskriterier: 
Patienter som fick 
noninvasiv ventilation utan 
efterföljande intubation, 
patienter som dog eller 
överförts till en annan enhet, 
oplanerad extubation före 
eller under 
avvänjningsprocessen 
Antal deltagare: 257(261) 
Antal bortfall: 4 

 

Huvudresultatet var att svår 
avvänjning, även om det minskar 
antalet ventilator -och IVA fria 
dagar jämfört med enkel 
avvänjning, inte orsakade ökad 
dödlighet. Dödligheten ökade hos 
patienter med långvarig 
avvänjning i jämförelse med både 
enkla och svåra avvänjning. 
Långvarig men inte svår 
avvänjning identifierades som en 
oberoende riskfaktor för ökad 
sjukhusdödlighet 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Puls< 140, syst BT 90 - 
160mmHg 

• lågdos dopamin 
• Peep < 8 cm H2O 
• Tv = 5 ml/ kg, VC > 10 

ml/kg 
• SaO2 > 90 % on FiO2 

0,4 
• PaO2/FiO2 > 150 mm 

Hg 
• Host - och svalgreflex 
• Andningsfrekvens< 35 

 hög 
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anonymt i en databas och tilldelas 
enskilda kod siffror. 
Dataanalys: Kruskall-Wallis 
ANOVA för jämförelse av 
kontinuerliga variabler med Dunn`s 
test för post hoc-testning. 
Chi-två-test för trender användes 
för att jämföra kategoriska variabler 
mellan de tre avvänjnings 
kategorier. 
Etik: Studieprotokollet var godkänt 
av institutets översyn. 

LIU Ling, XU 
Xiao-ting, 
YANG Yi, 
HUANG 
Ying-zi, LIU 
Song-qiao & 
QIU Hai-bo 
China 2013 

Computer –driven 
automated weaning 
reduces weaning 
duration in difficult-
to-wean patients 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om ett datastött 
automatiskt 
urträningssystem 
kan snabba på 
utsättande av den 
mekaniska 
ventilationen och 
förbättra utfallet 
hos patienter med 
svår urtträning. 

Design: RCT 
Utfallsmått: Utsättande och 
utfallsförbättrande av mekanisk 
ventilation 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: T-test eller Mann-
Whitney-test, Chi-square test eller 
Fischer test. Kaplan-Meier-metoden 
och en lo-rank test. P <0,05 ansågs 
som statistiskt signifikant 
Etik: Protokollet godkändes av 
Jiangsu Institutionella etikkommitté 
och skriftligt informerat samtycke 
inhämtades från patienten eller 
anhöriga. 

Inklusionkriterier: 
Patienter som missade den 
första spontana 
andningstestet. 
Exklusionskriterier: Ålder 
<18 eller> 85 år. Informerat 
samtycke otillgängligt. 
Behandling överges eller 
förväntade dålig kortsiktig 
prognos. Trakeostomitub 
före inskrivning. 
Antal deltagare: 39 
Antal bortfall: 111 

 

Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna i 
fråga om ålder, kön, 
svårighetsgrad av sjukdom vid 
baslinjen. Medicinska patienter 
var de svåraste att träna ur 
ventilatorn. Urträningstiden kunde 
reduceras med datorstyrd 
urträning jämfört med vanligt 
urträningsprotokoll. Dessutom var 
datorstyrd urträning inte 
förknippad med minskad 
reintubationstid och 
komplikationer av mekanisk 
ventilation. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Puls < 140 
• lågdos dopamin 
• Peep < 5 cm H2O 
• PaO2/FiO2 > 200 mm Hg 
• Respiratorisk 

förbättring 
• Host - och svalgreflex 
• Andningsfrekvens<35 

 hög 

Mokhlesi, B. 
Tulaimat, A. 
Gluckman, T. 
J. Wang, Y. 
Evans, A. T & 
Corbridge, T. 
C. 

Predicting 
Extubation Failure 
After Successful 
Completion of a 
Spontaneous 
Breathing Trial. 

Syftet var att ta 
fram kliniska 
variabler som kan 
användas 
patientnära för att 
förutse misslyckad 
extubation efter ett 

Design: Prospektiv 
observationsstudie 
Utfallsmått: Kliniska patientnära 
variabler. Förutsägelse av 
misslyckad extubation= 
reintubation inom 48 timmar.  
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll 
Dataanalys: Logistisk regression 
analys. Wilcoxon test. Chi-square o 

Inklusionskriterier: 
Mekanisk ventilation, 
tolerering av 2-timmars 
spontant andningstest.  
Exklusionskriterier:- 
Antal deltagare: (673)122 
Antal bortfall: 551, 
Mekanisk ventilation < 48 h. 
Död eller återkallande av 
vård. Forskningslaget hade 
inte blivit informerade. 

13 % av 122 patienter behövde 
reintubation inom 48 timmar. Tre 
kliniska variabler förutspådde 
reintubation. Måttliga till kopiösa 
mängder endotrakealt sekret, GCS 
<10, och hyperkapni under det 
spontana andningsförsöket 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Ingen inotropi 
• Adekvat gasutbyte 

 medel 
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USA 2007 lyckad spontan 
andningsprov 

Fisher´s exact test. Hosmer-
Lemeshow test.  
Etik: Granskningsnämndens 
styrelse för Nordvästra universitet 
godkände studien och undantag 
gjordes från kravet på skriftlig 
informerat samtycke från deltagarna 

Trakeostomi, Extubation 
utförd > 6 h efter SBT, 
Självförvållad extubation, 
Överflyttning till annat 
sjukhus 

 

• Respiratorisk 
förbättring 

Nemer, S. N. 
Barbas, C. SV. 
Caldeira J. B. 
Cárias, T. C. 
Santos, R.G. 
Almeida, L. C. 
Azeredo, L. M. 
Noé, R. A. 
Guimaraes, B. 
S & Souza, P. 
C. 
Brazil 2009 

A new integrative 
weaning index of 
discontinuation from 
mechanical 
ventilation. 

Syftet med studien 
var att testa 
prediktiv prestanda 
för en ny integrerad 
avvänjnings index 

Design: Standardiserad 
randomiserad kontrollerad studie. 
Prospektive studie 
Utfallsmått: De bästa indikatorerna 
för urträningsutfall.  En ny 
integrerad avvänjnings index (IWI) 
var viktigt för att upptäcka de 
patienter som passerade SBT men 
behövde reintubation efteråt. IWI i 
denna studie var det bästa indexet 
för att förutsäga urträningsutfallen. 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: ROC-kurva. Bayes` 
sats användes för att förutsäga 
avvänjning 

Etik: Etisk kommitté, Informerat 
samtycke från patient eller 
närstående 

Inklusionkriterier: 
patienter som haft mekanisk 
ventilation i mer än 24 
timmar. 
Exklusionskriterier: Yngre 
än 18 år eller med 
neurologisk och 
neuromuskulär sjukdom. 
Antal deltagare: 331 
Antal bortfall - 

 

Lyckad urträning observerades 
hos 183 patienter och misslyckad 
urträning hos 33 st.IWI 
visade på högsta noggrannhet, 
med området under ROC-kurvor 
större än under kurvorna för f/V-
förhållande och även större än 
under kurvorna för andra index 
 f/V-förhållande är fortfarande en 
av de bästa indikatorerna för 
avvänjning utfall. IWI var nyttigt 
för att upptäcka de patienter som 
passerade SBT men behövde 
reintubation efteråt. IWI i denna 
studie var det bästa indexet för att 
förutspå avvänjningsutfallet. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Hb > 8 g/dl 
• lågdos dopamin 
• Peep < 8 cm H2O 
• PaO2 > 60 % på FiO2< 

0,4 
• Respiratorisk 

förbättring 
• < 38,5 grader 

medel 

Nisim, A. A. 
Margulies, D. 
R. Wilson, M. 
T. Alban, R. F. 
Dang, C. M. 
Allins, A. D & 
Shabot, M. M 
USA 2008 

A 2-minute pre-
extubation protocol 
for ventilated 
intensive care unit 
patients 

Att identifiera en 
enkel patientnära 
metod för att 
förutse 
extubationsutfallet 

Design: Prospektiv 
observationsstudie 
Utfallsmått: Identifiera patientnära 
metod 
Datainsamlingsmetod: 
Dataanalys: Vikta F- test. 
Oberoende t-test. Satterthwaite 
justering användes. Wilcoxon rak- 
summatest. Fisher T-test. Logistiska 
regressionsmodeller. Ett p-värde av 
mindre än 0,05 för statistisk 
signifikans 

Inklusionkriterier: 
Intuberade patienter på en 
kirurgisk 
intensivvårdsavdelning, Jan 
till december 2005. Med 
fullständiga data 
Exklusionskriterier: 
Patient på hjärt- och thorax 
intensivvårdsavdelning eller 
medicinsk 
intensivvårdsavdelning. 

Två minuters -extubations 
protokollet predikterade 
framgångsrikt extubation hos 203 
av 213 patienter. Patienter som 
behövde reintubation hade en 
längre 
intensivvårdsavdelningsvistelse 

och en längre sjukhusvistelse. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Puls 60 - 110, syst BT 
>90mmHg 

hög 
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Etik: Godkänd av Institutionella 
Review Board på Cedars-Sinai 
Medical Center 

Patienter med ofullständiga 
uppgifter. 
Antal deltagare: 213 
Antal bortfall: - 

 

• GCS > 10 
• Host - och svalgreflex 
• Andningsfrekvens<30 

Roh, J. H. 
Synn, A. Lim, 
C-M. Jung 
Suh, H. Hong, 
S-B. Huh,J. W 
& Koh,Y. 
South Korea 
2012 

A weaning protocol 
administered by 
critical care nurses 
for the weaning of 
patients from 
mechanical 
ventilation. 

Huvudsyftet med 
denna kliniska 
studie var att 
undersöka om ett 
urträningsprotokoll 
implementerat av 
sjuksköterskor 
kunde reducera 
urträningstiden i 
jämförelse med 
vanlig vård.  

Design: Prospektiv, RCT. 
Utfallsmått: Jämförelse mellan 
sjuksköterskeprotokoll för urträning 
och vanlig vård avseende 
urträningstid och varaktighet av 
mekanisk ventilation LOS på 
intensivvårdsavdelningen och LOS 
på sjukhuset och frekvensen av 

komplikationer. 
Datainsamlingsmetod:  
Studieprotokoll och elektroniska 
journaler. 
Dataanalys: Medelvärde + SD, 
medianer och interkvartilt intervall. 
Chi-test, var Fisher exact test, 
Student`s t-test eller Wilcoxon rang 
sum test, och p <0, 05 anses 
statistiskt significant. 
Etik: Den institutionella 
översynsstyrelsen AMC hade 
godkänt studieprotokollet 

Inklusionkriterier: Alla 
inskrivna patienter som hade 
PaO2/FiO2 om minst 100 5 
%, hade andningsvolym 
15L/min eller mindre och 
hade stabila vitala 
parametrar och använde inte 
vasopressorer. 
Exklusionskriterier: 
Patienter som var 18 år eller 
yngre eller 90 år och äldre, 
hade mekanisk ventilation i 
12 timmar eller mindre eller 
14 dagar eller mer, hade 
non-invasiv ventilation, eller 
som det inte fanns 
återupplivningsbeslut på, 
exkluderades. 
Antal deltagare: 122 
Antal bortfall: - 

 

Det fanns ingen signifikant 
skillnad i de två grupperna vid 
baslinjen. Antalet patienter som 
framgångsrikt avvecklade 
mekanisk ventilation var likartad i 
de två grupperna. Avvänjnings tid 
var 47 timmar i den vanliga 
vårdgruppen och 25 timmar i den 

protokollbaserade gruppen. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Systoliskt BT > 90 mm 
Hg 

• Ingen inotropi 
• Peep < 5 cm H2O 
• Tryckunderstöd < 12 

cm H2O 
• Elektrolyter 

 hög 

Saugel, B. 
Rakette, P. 
Hapfelmeier, 
A.Schultheiss, 
C. Phillip, V. 
Thies, P. 
Treiber, M. 
Einwächter, H. 
vonWerder, A. 
Pfab, R. Eyer, 
F. Schmid,R. 
M & Huber, 
W. 
Germany 2012 

Prediction of 
extubation failure in 
medical intensive 
care unit patients 

Syftet var att 
utvärdera 
prediktorer för 
misslyckad 
extubation hos 
medicinska 
intensivvårdspatien
ter 

Design: Retrospektiv analys studie 
Utfallsmått: nödvändighet av 
reintubation, extuberingsframgång, 
intensivvårdsdödlighet, 
extubationsmisslyckande, 
Datainsamlingsmetod: Från 
journaler 
Dataanalys: Chi- Square test eller 
Fisher exakt -test. Students t-test 
eller Wilcoxon rang sum test 
Etik: Etisk kommitté på 
Universitetssjukhus. Informerat 
samtycke inhämtades inte då det var 
en retrospektiv studie. 

Inklusionkriterier: 
Mekanisk ventilation > 48 h,   
Exklusionskriterier: 
Extubationer som var 
oplanerade eller pga. 
olyckshändelse blev 
exkluderade 
Antal deltagare: 61 
Antal bortfall: - 

 

Lågt serum anjongap, lågt serum 
anjongap korrigerat för 
serumalbumin, och lågt arteriellt 
partialtryck av syre/fraktion av 
inspirerade syreförhållande var 
signifikant associerade med 
extubationsmisslyckande.. En 
betydligt högre risk för 
extubationsmisslyckande 
observerades hos patienter med 
serum anjongap 5,2 mEq/L eller 
lägre och korrigerat serum 
anjongap 8,6 mEq/L eller lägre. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Albumin 
• Tidalvolym, 

minutvolym 

 hög 
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Smailes, S. T. 
Martin, R. V. 
McViar, A. J 
United 
Kingdom 2008 

Evaluation of the 
spontaneous 
breathing trial in 
burn intensive care 
patients 

Syftet med studien 
var att undersöka 
omfattningen av 
extubationsmisslyc
kande efter ett 
lyckat 
spontanandningstes
t, i en homogen 
population av 
vuxna 
brännskadade 
intensivvårdspatien
ter och jämföra det 
med omfattningen 
av 
extubationsmisslyc
kande i en 
föregående studie. 

Design: Prospektiv 
observationsstudie 
Utfallsmått: Antal 
extuberingsmisslyckande efter en 
lyckad SBT. 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. Journalgranskning. 
Dataanalys: Kontinuerliga 
variabler med normal fördelning 
analyserades med student`s t-test. 
Mann-Whitney Rank Sum test 
användes för att jämföra 
medianerna när det inte fanns en 
normal distribution, Chi-Square test 
användes för att analysera 
kategoriska variabler förutom när n 
> 5 då Fischer Exact test användes. 
Signifikansen var placerad på p= 
0,05 
Etik Lokala forskningsetiska 
kommittén och forskningsetiska 
sjukhusstyrelsen godkände studien 
och icke-verbal godkännande från 
varje patient. 

Inklusionkriterier: 
Konsekutivt utvalda 
brännskadepatienter med 
mekanisk ventilation > 24 
timmar, > 18 år 
Exklusionskriterier: 
Ventilation < 24 timmar, 
dog utan att genomgå 
extubation eller oavsiktligt 
eller egenhändigt 
extuberade. 
Antal deltagare: 49 
Antal bortfall: - 

 

18 % av patienterna som gått 
igenom ett SBT på 30 minuter 
misslyckades med extubationen 
vilket var mindre än tidigare 
studies resultat = 30 %. 
Man kunde även se att patientens 
ålder spelade in om extubationen 
blev lyckad. 
Gemensamma faktorer med de 
andra artiklarna var: 

• Hb > 8g/dl 
• Ingen inotropi 
• Peep< 5 cm H2O 
• Tryckunderstöd< 10 

cm H2O 
• Awake and responsive 

-Bloomsbury sedation 
scale 

• < 39 grader 
 

medel 

Su, W-L. 
Chen, Y-H. 
Chen, C-W. 
Yang, S-H. Su, 
C-L. Perng, 
W-C. Wu, C-P 
& Chen, J-H. 
Taiwan 2010 

Involuntary Cough 
Strength and 
Extubation 
Outcomes for 
Patients in an ICU 

Syftet med studien 
var att bestämma 
ifall en mer 
naturlig metod att 
mäta hostkraft, 
CPFi framkallad 
med vanligt 
koksalt, kan 
förutsäga olika 
extubationsutfall 
för patienter som 
klarat ett spontant 
andningsförsök på 
en 

Design: Prospektiv 
Utfallsmått: Förutsägelse av 
extubationsutfall 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: Deskriptiv statistik, 
median och vidd(?). Mann-Whitney 
U-test, Chi-square-test eller Fishers 
exact -test, 
Etik: Intensivvårdsmedicinska 
institutionen och Internationella 
granskningsnämnden godkände 
urtränings protokollet och alla 
patienter gav sitt informerade 
samtycke. Eller patienternas 

närmaste anhöriga. 

 

Inklusionkriterier: 
Mekaniskt ventilerade 
patienter> 3 dagar och som 
hade passerat en 2 h SBT 
och bedömdes att kunna 
extuberas. 
Exklusionskriterier: Inget 
SBT, mekanisk ventilation < 
3 dagar, Trakeostomi 
Återtagande till annan 
intensivvårdsavdelning. 
Överförda till vanliga 
vårdavdelningar utan 
extubering. 
Antal deltagare: (304)150 
Antal bortfall: 154 

 

78,7% av de deltagande 
patienterna hade lyckade 
extubationer och 21,3% 
misslyckade. I univariante 
analysen fanns ett högre antal.  
Akut fysiologisk och kronisk 
hälsoutvärdering(APACHE) II 
poäng, mindre negativt maximala 
inandningstrycket, lägre hosta 
PEF, längre sjukhusvistelser efter 
extubering, och längre vistelse 
totalt på intensivvårdsavdelning, 
jämfört med extubation 
framgångar. I den multivariata 
analysen, fann de att en högre 
APACHE II poäng och en lägre 
CPF var relaterade till ökad risk 
för extuberings misslyckande. 
Mottagaren operatören 
karakteristik brytpunkten för CPF 
var 58,5 l/min, med en känslighet 
på 78,8% och specificitet 78,2% 

 hög 
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intensivvårdsavdel
ning  

Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Ingen inotropi 
• Peep < 5 cm H2O 
• Luftvägstryck MIP = 

>20 mH2O 
• pH 7,35 - 7,45 
• PaO2/FiO2 > 200 mm 

Hg 
• RSBI breaths/min/L < 

105 

Teixeira, C. 
Brandao da 
Silva, N. Savi, 
A. Rios Vieira, 
A. R. Nasi, L. 
A. Friedman, 
G. Pinheiro 
Oliviera, R. 
Cremonese, R. 
V. Tonietto, T. 
F. Bressel, M. 
A. B. 
Gasparetto 
Maccari, J. 
Wickert, R & 
Borges, L. G. 
Brazil  2010 

Central venous 
saturation is a 
predictor of 
reintubation in 
difficult-to-wean 
patients 

Syftet var att 
utvärdera det 
prediktiva värdet 
av central venös 
mättnad för att 
upptäcka 
extubationsmisslyc
kande hos den 
svåravvänjda 
patienten 

Design: Kohort, multicenter klinisk 
studie, tre medicinsk/kirurgiska 
intensivvårdsavdelningar 
Utfallsmått: Utvärdera det 
optimala värdet av central venös 
mättnad. Jämföra 
extuberingsmisslyckande och 
extuberingsframgång 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll. 
Dataanalys: Students t- test eller 
Mann –Whitney U- test, Chi-square 
test inkluderat the Fischer Test. 
Pearsons test och Spearman test. 
Etik: Godkänd av etisk 
forskningskommittéer från de tre 
institutionerna. Informerat samtycke 
inhämtades från patienterna eller 
närmast anhörig. 

Inklusionkriterier: 
Mekaniskt ventilerade 
patienter. 
Exklusionskriterier: 
Trakeostomerade patienter, 
patienter utan central 
venkateter. Neg informerat 
samtycke, lyckad urtträning 
första gången, eller död 
innan urträningsförsök. 
Antal deltagare: 304 
Antal bortfall: 231 

 

Reintubationgraden var 42,5%. 
Analysen av logistisk regression 
visade att centrala venösa mättnad 
var den enda variabeln som kunde 
påvisa extubationsutfallet. 
Minskning av central venös 
mättnad med> 4,5 % var en 
oberoende prediktor för 
reintubation, med oddskvot på 
49,4, en känslighet på 88 % och en 
specificitet på 95 %. Minskning av 
central venös mättnad under 
spontant urtträningsförsök var 
associerad med misslyckad 
extubering. 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Puls >130 
• lågdos dopamin 
• < 8 cm H2O 
• normal syra-basbalans 
• PaO2 > 60 % på FiO2< 

0,4 
• GCS > 13 
• Respiratorisk 

förbättring 
• Host - och svalgreflex 
• RSBI breaths/min/L 

<105 
• Ingen feber 
• Elektrolyter ok 

hög 
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Teixeira, C. 
Gasparetto 
Maccari, J. Rios 
Vieira, S. R. 
Oliviera, R. P. 
Savi, A. 
Machado, A. St. 
A. Tonietto, T. 
F. Cremonese, 
R. V. Wickert, 
R. Pinto, K. B. 
Callefe, F. 
Gehm, F. 
Borges, L. G & 
Oliviera, E. S. 
Brazil 2012 

Impact of a 
mechanical 
ventilation weaning 
protocol on the 
extubation failure 
rate in difficult – to - 
wean patient. 

Syftet var att 
undersöka om den 
prediktiva 
noggrannheten av 
en klinisk 
bedömning kan bli 
förbättrad med ett 
komplement i form 
av ett objektivt 
urträningsprotokoll 
som ett 
beslutstödsverktyg 

Design: Prospektive dubbel kohort 
studie 
Utfallsmått: Noggrannhet och 
förbättring av urträningsprotokoll 
Datainsamlingsmetod: Studie 
protokoll, urträningsprotokoll 
Dataanalys: Baslinjeskillnader 
mellan de två grupperna 
analyserades genom students t- test 
eller Mann-Whitney-test för 
kontinuerliga variabler och chi- 
Square test för kategoriska 
variabler, inklusive Fischers exakta 
test. Pearson`s och Spearman's 
korrelationskoefficienter användes 
för korrelationer av respektive 
parametriska och icke-parametiska 
variabler. 
Etik: Godkänd av forskningsetiska 
kommittéer från tre institutioner. 

Inklusionkriterier: De som 
missade den första spontana 
andningstestet (SBT) Äldre 
än 18 år och kritisk sjuk, 
mekanisk ventilation i mer 
än 

48 timmar.  
Exklusionskriterier: 
Trakeostomerade patienter 
och de som inte gav 
informerat samtycke 
Antal deltagare:731 
Antal bortfall:?? 

 

Det var ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna när man tittade 
på ålder, kön, allvarlighetsgrad, 
eller tid till mekanisk 
ventilatonsinkludering. 
Antalet reintubationer var 17,9% 
De extubationsframgångsrika i PG 
och NPG var 86,8% och 69,6% 
Gemensamma kriterier med de 
andra artiklarna var: 

• Ingen inotropi 
• Peep< 5 cm H2O 
• Respiratorisk 

förbättring 
 

 

 medel 

 

 

 

  


