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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom neonatal intensivvård vårdas ofta barn med ventilator. Isärkoppling av 

ventilatorkretsen kan orsaka negativ lungpåverkan men kan vara nödvändig utifrån 

säkerhetsaspekter. Syfte: Att beskriva förekomsten av isärkopplingar av ventilatorkretsen vid 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar hos barn som vårdas på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Syftet var även att beskriva vårdpersonals anledningar till att 

ventilatorkretsen kopplas isär eller hålls sluten samt att identifiera om förbättringar i området 

skulle kunna göras. Metod: Enkätstudie med kvantitativa beskrivningar och kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Vårdpersonal uppskattade hanteringen av ventilatorkretsen vid 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar på olika sätt. Majoriteten uppskattade att 

ventilatorkretsen kopplas isär ”alltid”, ”ofta” eller ”cirka hälften av gångerna” vid CPAP eller 

Assist/Control. De flesta menade att ventilatorkretsen ”aldrig” eller ”sällan” kopplades isär 

vid omvårdnadshandlingarna när barnet låg i högfrekvent oscillatorisk ventilation. 

Anledningar till att vårdpersonal kopplar isär ventilatorkretsen vid omvårdnadsrelaterade 

lägesförändringar identifierades i kategorierna Barnet klarar det, Enklare att utföra, Undvika 

extubering, Vatten i slangsystemet samt Undvika obehag för barnet. Anledningar till att 

ventilatorkretsen hölls sluten kategoriserades i Barnets tillstånd avgör, Inte mycket kondens i 

slangar, Ge god lungvård samt Känns bättre för barnet. Förslag till vårdförbättringar gällande 

ventilatorkretsen identifierades i kategorierna Minska isärkopplingar genom förändrat 

arbetssätt, Minska isärkopplingar genom förbättrat arbetsmaterial, Förbättra 

förflyttningsteknik samt Förbättra utförandet vid isärkoppling. Slutsats: Ventilatorkretsen 

bryts ofta vilket motsäger god lungvård. Vårdpersonal menar att isärkopplingar bör minskas 

men presenterar flera anledningar till att isärkopplingar kan vara nödvändigt. Vid 

överflyttning hålls ventilatorkretsen ibland sluten vilket inte följer riktlinjer gällande en säker 

överflyttning. Studien ger underlag till förbättringsområden med hänsyn till god lungvård och 

säkerhetsaspekter. Mer forskning som rör praktiska omvårdnadsaspekter är nödvändig för att 

främja hälsa hos det ventilatorbehandlade spädbarnet.  

 

 

Nyckelord: isärkoppling, ventilatorbehandling, neonatal intensivvårdsavdelning, 

lägesförändringar, omvårdnadshandlingar 
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ABSTRACT 

Background: In neonatal intensive care units many children are treated with a ventilator. 

Disconnection of the ventilator circuit may affect the lung negatively but may be done due to 

safety concerns. Objective: To describe the occurrence of ventilator circuit disconnections 

associated with nursing-related changes of positions of children cared for in a neonatal 

intensive care unit. Furthermore, the objective is to describe caregivers’ reasons for why the 

ventilator circuit is held connected or disconnected, and to identify if improvements can be 

done. Method: A questionnaire study with quantitative descriptions and qualitative content 

analysis. Results: Caregivers estimated the management of the ventilator circuit in nursing-

related changes of positons in different ways. The majority of the caregivers estimated that the 

ventilator circuit was disconnected “always”, “often” or “approximately half of the times” 

when the child was treated with CPAP or Assist/Control.  Most of the caregivers estimated 

that the ventilator circuit was “never” or “seldom” disconnected when the child was treated 

with High Frequency Oscillation Ventilation. Reasons for caregivers to disconnect the 

ventilator circuit was identified in the categories The child can make it, Easier to accomplish, 

Avoid extubation, Water in the ventilator tube system, Avoid discomfort for the child. Reasons 

for the caregivers to keep the ventilator circuit connected was identified in the categories The 

child’s condition determines, Not much condensation in the tubes, Give good lung care and 

Feels better for the child. Caregivers’ suggestions for how nursing could be improved 

regarding the ventilator circuit were identified in the categories Reduce ventilator circuit 

disconnections through changed ways of working, Reduce ventilator circuit disconnections 

through improved working materials, Improve transfer technique, and Improve performance 

of disconnections. Conclusion: The ventilator circuit is often disconnected which is not 

consistent with good lung care. Caregivers think that ventilator circuit disconnections should 

be reduced but present several reasons for why disconnections may be necessary. When the 

child is transferred the ventilator circuit are sometimes kept connected which is not consistent 

with guidelines of how to make a safe transfer. This study provides a basis for areas which 

can be developed with regard to good lung care and safety aspects. The study can be used 

when designing a unified approach where health is promoted in the ventilator treated child. 

Keywords: circuit disconnection, ventilator therapy, neonatal intensive care unit, change of 

positions, nursing 
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ORDLISTA  

BPD   Bronkopulmonell dysplasi  

CPAP   Kontinuerligt positiv luftryck  

FRC   Funktionell residualkapacitet 

HFOV  Högfrekvent oscillatorisk ventilation. 

NO Kvävemonoxid. Gas som kan användas vid behandling av svår 

andningssvikt.  

PIP   Topptryck 

PEEP   Positivt utandningstryck 

PPHN   Persisterande pulmonell hypertension 

RDS   Respiratory distress syndrom  

Pneumotach Utrustning som mäter gasflöde. Används vid tryckstyrd ventilation och 

ansluts distalt på ventilatorkretsen.  
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INLEDINING 

Av alla nyfödda barn i Sverige behöver cirka tio procent vård på en neonatalavdelning 

(Nationellt Perinatalt Qvalitetsregister, 2011). Lungsjukdomar är en dominerande orsak till att 

barn behöver extra stöd i samband med nyföddhetsperioden. Mekanisk ventilation 

introducerades under 1960-talet för att behandla allvarlig andningssvikt hos spädbarn. Detta 

har inneburit en övergripande minskning i mortalitet hos lungsjuka spädbarn (Henderson-

Smart, 2002). Den tekniska utrustningen runt barnet är dock komplex och mångfacetterad 

vilket gör att vårdpersonal behöver god kunskap för att kunna hantera den på bästa sätt 

(Wingren, 2013). Beskrivande forskning om hur vårdpersonal praktiskt hanterar 

ventilatorkretsen i samband med omvårdnadsrelaterade lägesförändringar saknas, varför 

genomförandet av denna studie har motiverats. 

Bakgrund  

Lungans utveckling och funktion 

Lungan utvecklas från lungknoppen som uppkommer vid dag 28 i fosterutvecklingen. Vid 

gestationsvecka 16 till 24 sker en kraftig utveckling av kärl kring perifer luftväg (Jonsson & 

Sandberg, 2008). I slutet av denna period kan gasutbyte ske mellan luftväg och lungkärl och 

andning blir därmed möjlig. Det ytaktiva proteinet surfaktant bildas under fosterstadiet och 

har en betydande roll för att lungorna ska kunna spännas ut efter födseln (Maršál, 2008). 

Lungblåsor, så kallade alveoler, utvecklas och förses med kapillärer upp till fullgången tid. 

Därefter fortsätter lungans utveckling och tillväxt fram till cirka 8 års ålder (Jonsson & 

Sandberg, 2008). 

Lungans funktion är att transportera gas mellan luftväg och lungcirkulation. För att gasutbytet 

ska kunna ske krävs att lungan håller kvar en viss mängd gas efter att en normal utandning har 

skett. Denna gasvolym kallas för funktionell residualkapacitet (FRC).  För att lungvolym ska 

kunna upprätthållas krävs bland annat att bröstkorgen är stabil, att lungan är tillräckligt 

elastisk och att surfaktant stabiliserar den perifera luftvägen (Jonson & Sandberg, 2008). 

Lungsjukdomar inom neonatal intensivvård 

Neonatal andningssvikt är ett tillstånd då gasutbytet i lungorna är försämrat vilket kan vara 

orsakat av flera olika anledningar. Risken för neonatal lungsjukdom ökar vid exempelvis 

prematuritet, kejsarsnitt, överburenhet och tillväxthämning (Jonsson & Sandberg, 2008). De 

fem vanligaste anledningarna till neonatal lungsjukdom är respiratory distress syndrom 
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(RDS), bronkopulmonell dysplasi (BPD), mekoniumaspiration, pneumoni och 

persisterande pulmonell hypertension (PPHN) (Donn & Sinha, 2003).  

RDS förekommer oftast i kombination med underburenhet och är orsakat av omogenhet i 

lungan. Förekomsten av RDS ökar med lägre gestationsålder. Den omogna lungan har inte 

utvecklat tillräckligt med alveoler och surfaktant. Dessutom är avståndet mellan alveol och 

lungkapillär ökat vilket försvårar gasutbytet (Donn & Sinha, 2003). Även lungsjudomen BPD 

är ofta kopplad till underburenhet. BPD är den vanligaste kroniska lungsjukdomen under 

spädbarnsperioden och är oftast relaterad till långvarig ventilatorbehandling. BPD 

karaktäriseras med långvarigt syrgasbehov och bestående andningsbesvär under 

spädbarnsperioden. Vid patologisk undersökning av lungor med BPD visas hämning av 

lungans utveckling och karaktäristiska skador på lungan. Lungskadorna tros bero på att akuta 

lungskador sätter igång inflammatoriska processer som den omogna lungan måste reparera 

(Jonsson & Sandberg, 2008 ). 

Mekoniumaspiration uppkommer genom att mekonium aspirerats till luftvägarna eller 

lungorna. Detta kan ske i livmodern eller i samband med förlossningen. Mekoniumaspiration 

kan leda till försämrat gasutbyte eller orsaka kemiska inflammationer i lungorna. Det finns 

även en risk för luftläckage från lungan med vidare utveckling av lungkollaps.  Detta kan leda 

till svår syrebrist och acidos (Donn & Sinha, 2003). Mekonium i lungorna hämmar även 

surfaktantfunktionen. Förutom luftvägspåverkan kan mekoniumaspiration även orsaka ett 

förhöjt tryck i lungkretsloppet med försämrad genomblödning i lungan som följd (Jonsson & 

Sandberg, 2008).  

Pneumoni kan orsakas av många olika mikroorganismer. Pneumoni leder till utbredda 

inflammatoriska förändringar i lungan som kan försvåra gasutbytet. Det kan även leda till 

sepsis med lågt blodtryck och att kroppen blir försurad (acidos). Detta i sin tur orsakar 

minskning av blodflödet till lungan och kan ge koagulationsstörningar (Donn & Sinha, 2003). 

Spädbarn kan även drabbas av PPHN vilket innebär att trycket i lungartärerna är högre än 

normalt. Detta gör att blodet shuntas från lungartärerna genom öppna förbindelser som tillhör 

fostercirkulationen (Jonsson & Sandberg, 2008). Sjukdomen karaktäriseras av dålig 

syresättning som är svårbehandlad med sedvanlig behandling. PPHN tros bero på minskat 

antal lungartärer, ökad kärlmuskulatur, omogenhet eller otillräcklig anpassning efter 

fosterskada (Walsh & Stork, 2001).    
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Ventilatorbehandling inom neonatal intensivvård 

Behandling med ventilator kan bli aktuell när behovet är att öka lungvolym, förbättra 

syresättning och gasutbyte. I några fall krävs behandling med gasen kvävemonoxid (NO) 

(Jonsson & Sandberg, 2008). I dagsläget finns det ett stort antal av både invasiva och icke-

invasiva ventilationsformer att välja mellan inom neonatal intensivvård. Målet med mekanisk 

ventilation är, oberoende av teknik, att uppnå och behålla ett adekvat gasutbyte, minska risk 

för lungskada, minska andningsarbetet samt att optimera barnets komfort. En utmaning inom 

neonatal intensivvård är att identifiera den mest lämpliga ventilationsformen (Donn & Sinha, 

2002).  

En vanlig icke-invasiv ventilationsform ges med kontinuerligt positivt luftryck (CPAP).  

Behandlingen ges nästan uteslutande nasalt. Vid CPAP-behandling ger ventilatorn ett högre 

atmosfäriskt tryck i lungorna vilket gör att lungans FRC ökar och att alveolerna inte faller 

ihop under utandning.  Detta ökar även frisättningen av surfaktant och minskar 

andningsarbetet för barnet. Det är vanligt att behandla RDS med CPAP. Om barnet har 

andningsuppehåll på grund av omognad kan CPAP hjälpa genom att stimulera till en jämnare 

andning (Jonsson och Sandberg, 2008). 

Vid invasiva ventilationsformer är barnet intuberat genom att en endotrakealtub går genom 

barnets luftstrupe ner till barnets lungor. Barnet kan vara intuberat via munnen eller näsan 

(Spence & Barr, 1999). Exempel på invasiva ventilationsformer är tryckstyrd ventilation och 

högfrekvent oscillatorisk ventilation (HFOV). Traditionellt sätt används ofta tryckstyrd 

ventilation hos nyfödda barn. Ett topptryck (PIP) ställs in vilket gör att en viss andetagsvolym 

ges. Ett positivt utandningstryck (PEEP) ställs även in för att upprätthålla volym i lungan 

(Jonsson och Sandberg, 2008). Ett exempel på tryckstyrd ventilation är Assist/Control där 

barnet även kan trigga ventilatorn att ge andetagsvolym när barnet själv startar ett andetag. 

Om barnet inte påbörjar något andetag går ventilatorn in och ger andetagsvolymer enligt 

inställningar (Petty, 2013).    

Vid HFOV används ett konstant högt medelluftvägstryck för att hålla barnets lunga 

expanderad. Ventilationen sker med ett stort antal små andetagsvolymer för att effektivt 

kunna vädra ut koldioxid. Ett kontinuerligt luftvägstryck ges även för att öppna upp lungan 

och underlätta syresättning. HFOV används ofta när barnet har svårt att vädra ut koldioxid 

eller är svår att syresätta (Wingren, 2013).  
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Omvårdnadsrelaterade lägesförändringar där ventilatorslangar behöver hanteras   

Omvårdnad av barn som behandlas med ventilator sker med samma omsorg som 

omvårdnaden av andra barn (Wingren, 2013). När barnet är kopplat till en ventilator krävs att 

vårdpersonal tar hänsyn till ventilatorslangarna när omvårdnadshandlingar som rör barnets 

läge utförs. Att endotrakealtuben hålls på plats är av stor vikt för barnets säkerhet. Om 

accidentell extubation sker innebär det att barnet blir utan ventilationsstöd och riskerar att 

utsättas för akut re-intubation som kan förvärra barnets tillstånd (Jollye & Summers, 2010).  

Exempel på omvårdnadsrelaterade lägesförändrande som utförs på nyfödda barn är vägning, 

vändning och överflyttning till föräldrars famn för hud-mot-hud-vård. Vägning utförs för att 

kunna uppskatta barnets tillväxt och vätskebalans. Dock kan vägning av sjuka 

ventilatorbehandlade barn innebära en källa till oro hos vårdpersonal (Spence, 2010). Risker 

med proceduren, så som extubation, temperaturförlust och isärkoppling av ventilatorkretsen 

behöver balanseras mot barnets tillstånd och fördelarna med viktinformationen (Beresford & 

Connolly, 2010). Vändning utförs exempelvis för att upprätthålla mobilitet och för att undvika 

tryckskada (Reid & Freer, 2010).  

Att barnet ligger hud-mot-hud hos sina vårdhavare har visat på flera positiva hälsoeffekter hos 

barnet. Exempelvis har metoden visat på stabilare syresättning, lägre och stabiliserad 

hjärtrytm samt förbättrad temperaturreglering. Att barnet ligger hud-mot hud har även visat 

stödja bindning och anknytning mellan barnet och dess vårdhavare (van Zanten, 2007). Dock 

upplever en del vårdpersonal motstånd till att låta ventilatorbehandlade barn ligga hud-mot-

hud på grund av säkerhet. Exempelvis visas i en studie att 77 procent av sjuksköterskorna var 

rädda för extubation (Engler et al., 2002).  

Teoretiskt ramverk 

Omvårdnadsteoretikern Fawcett använder begreppen människa, hälsa, miljö och 

omvårdnadshandlingar för att avgränsa omvårdnadens och omvårdnadsforskningens 

målområde (Hall, 2012). Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är att främja hälsa 

hos det ventilatorbehandlade spädbarnet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter står 

det att varje barn har en inneboende rätt till livet samt att konventionsstaterna till det yttersta 

av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Dessutom ska barnets bästa 

beaktas vid alla beslut som rör barn (UNICEF Sverige, 1989). I Patientlagen (SFS, 2014:821) 

stadgas i 2 § att vad som är barnets bästa måste bedömas och bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 
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sjuksköterskor är främjande av hälsa ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I denna studie kommer hantering av ventilatorkretsen i 

samband med omvårdnadsrelaterade lägesförändringar studeras med hänsyn till att främja 

hälsa hos de det ventilatorbehandlade spädbarnet.  

Forskning som stödjer att ventilatorkretsen bör hållas sluten vid omvårdnadsrelaterade 

lägesförändringar 

Det är välkänt att mekanisk ventilation kan skada lungor på olika sätt. En av de huvudsakliga 

anledningarna till att ventilatorassocierade skador på lungan uppstår är instabila alveoler och 

atelektaser (atelectrauma). Atelectrauma innebär lungskada som orsakats av upprepad 

öppning och stängning av alveoler, vilket kan i sin tur kan orsakas av otillräcklig lungvolym 

efter utandning (Clark et al., 2001). Studier som gjorts på lungmodeller har visat att upprepad 

isärkoppling av ventilatorkretsen kan orsaka lungskada (Koh et al., 2005; Park et al., 2013; 

Suh et al., 2002). I flera studier talas det om vikten av att behålla en normal lungvolym för att 

lungblåsor inte ska falla samman med försämrad syresättning och gasutbyte som följd. Detta 

görs bland annat genom att ventilatorn upprätthåller ett PEEP i lungan (Attar & Donn, 2002; 

Clark et al., 2001; Jauncey-Cooke et al., 2010; van Kaam, 2011). Om ventilatorkretsen 

kopplas isär finns följaktligen risk för att det PEEP som byggts upp i lungan tappas och att 

lungblåsor faller samman. Wingren (2013) menar att vårdpersonal bör känna till riskerna med 

att koppla isär ventilatorkretsen och undvika att isärkoppling utförs. 

Isärkoppling av ventilatorkretsen har studerats i samband med sugning i endotrakealtuben. 

Hoellering och medarbetare (2008) har visat att sugning i endotrakelatuben endast ska utföras 

när det är nödvändigt eftersom lungvolym, syremättnad och hjärtfrekvens sjunker när detta 

utförs på det neonatala barnet. Den största förlusten av lungvolym sker vid isärkoppling av 

ventilatorkretsen, därefter följer ytterligare förlust av lungvolym när själva sugningen utförs 

(Choong, 2003). 

Forskning som stödjer att ventilatorkretsen kan kopplas isär omvårdnadsrelaterade 

lägesförändringar 

Ludington-Hoe och medarbetare (2003) presenterar riktlinjer där man rekommenderar att 

koppla isär ventilatorslangarna för att utföra en säker överflyttning till hud-mot-hud-vård i 

vårdhavares famn. Engler och medarbetare (2002) understryker de positiva fördelarna med att 

barnet ligger hud-mot-hud och menar att det är viktigt att vårdpersonal utbildas i säkra 

metoder för att genomföra vård hud-mot-hud. Enligt riktlinjer av Ludington-Hoe (2003) 
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rekommenderas överflyttning till hud-mot-hud-vård att utföras med hjälp av vårdhavaren. 

Enligt riktlinjerna kopplas ventilatorkretsen isär två gånger vid den rekommenderade 

överflyttningen. Dels bryts ventilatorkretsen innan barnet lyfts upp av vårdhavare. Därefter 

kopplas ventilatorkretsen ihop för att låta barnet få en stund med andningshjälp. 

Ventilatorkretsen hålls åter isärkopplad medan vårdhavare backar och sätter sig ner. Därefter 

sluts ventilatorkretsen igen.  

Ludingtoe-hoe och medarbetare (2003) menar att negativ fysiologisk inverkan av 

överflyttningen kan minskas om två eller tre vårdpersonal hjälps åt att flytta barnet från kuvös 

till vårdhavare. Detta för att säkerställa att tiden då ventilatorkretsen är urkopplad minskas 

och att en snabb överflyttning kan ske för att minska värmeförlust och stress. Fler 

vårdpersonal minskar även risken för extubation och att kablar till övervakningsutrustning 

eller intravenösa infarter dislokeras. 

Forskning som stödjer att ventilatorkretsen kan kopplas isär i samband med andra 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar än överflyttning till hud-mot-hud-vård har inte 

påträffats inför genomförandet av denna studie.     

Problemformulering 

Vid omvårdnadsrelaterade lägesförändringar av barn som ventilatorbehandlas krävs det att 

vårdpersonal tar hänsyn till ventilatorslangarna. Isärkoppling av ventilatorkretsen bör 

undvikas med tanke på vikten av att upprätthålla lungvolym, syresättning och gasutbyte. 

Riktlinjer stödjer dock att ventilatorkretsen kan kopplas isär för att en säker överflyttning till 

hud-mot-hud-vård ska kunna göras. Hur det ser ut i praktiken, med de ibland komplicerade 

omvårdnadshandlingarna, har inte påträffats inför genomförande av denna studie. Då det finns 

hälsorisker associerade med hantering av ventilatorslangar i samband med 

omvårdnadshandlingar är det nödvändigt att den kliniska praktiken undersöks för att kunna 

möjliggöra förbättringar i utförandet av omvårdnadsrelaterade lägesförändringar så att hälsa 

kan främjas hos det ventilatorbehandlade spädbarnet. 

Syfte 

Syftet var att beskriva förekomsten av isärkopplingar av ventilatorkretsen i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar hos barn som vårdas på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Vidare var syftet att beskriva vårdpersonals anledningar till att 
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ventilatorkretsen kopplas isär eller hålls sluten i samband med omvårdnadsrelaterade 

lägesförändringar samt att identifiera om förbättringar skulle kunna göras. 

Frågeställningar 

1. Hur ofta uppskattar vårdpersonal att ventilatorkretsen kopplas isär i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar? 

2. Vilka anledningar finns till att vårdpersonal kopplar isär ventilatorkretsen i samband 

med omvårdnadsrelaterade lägesförändringar? 

3.  Vilka anledningar finns till att vårdpersonal inte kopplar isär ventilatorkretsen i 

samband med omvårdnadsrelaterade lägesförändringar? 

4. Vilka förslag finns till hur vården skulle kunna förbättras gällande hantering av 

ventilatorkretsen? 

METOD 

Design 

För att genomföra studien användes en deskriptiv enkätstudie med både kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. En enkätstudie valdes då det kan vara fördelaktigt med anonymitet vid 

inhämtande av information som rör beteende och åsikter (Polit & Beck, 2014). 

Urval 

Studiens deltagare rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. De som inkluderades i studien 

var sjuksköterskor och undersköterskor som var i tjänst på Akademiska Barnsjukhusets 

neonatala intensivvårdsavdelning under våren 2015. Ungefär 35 sjuksköterskor och cirka 70 

undersköterskor var i tjänst på den undersökta avdelningen. Urvalet inkluderade samtliga 

anställda sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen för att få en verklighetstrogen 

kvantitativ beskrivning. Textmassan förväntades vara hanterlig att bearbeta och analysera. 

Dessutom förväntades variation av erfarenheter som skulle kunna ge tillgång till olika 

aspekter i området. Olikheter i urvalet kan bidra till att synliggöra företeelser som angetts 

diffust av någon deltagare men som framträtt tydligare hos någon annan individ (Rosberg, 

2008). Totalt besvarade 38 vårdpersonal enkäterna, varav 18 var vidareutbildade 

sjuksköterskor, två allmänsjuksköterskor samt 16 undersköterskor. Vårdpersonalen hade 

jobbat inom neonatal intensivvård mellan ett halvår till 30 år. Tio personer ur vårdpersonalen 

hade jobbat under 5 år, 16 personer hade jobbat mellan 5 - 20 år och 11 personer hade jobbat 
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över 20 år. Vid två enkäter var frågan om yrkestitel obesvarad. Vid en enkät var frågan om 

antal år som personen jobbat inom neonatal intensivvård obesvarad. Bortfallet var på cirka 67 

personer. Möjliga orsaker till att vårdpersonal inte besvarade enkäten skulle kunna vara 

tidsbrist och att viss personal jobbar mer med barn som inte behöver andningshjälp och där av 

valde att inte ge sin åsikt om vården vid ventilatorbehandlade barn.  

Kontext 

På den undersökta neonatala intensivvårdsavdelningen vårdas medicinskt och kirurgiskt sjuka 

barn. Vanliga ventilationsformer är CPAP, Assist/Control och HFOV. Barnen vägs dagligen. 

Vändning sker varannan till var fjärde timme. Hur ofta och hur länge barnet ligger hud-mot-

hud hos vårdhavare varierar, vanligen cirka två gånger per dag under några timmars tid. 

Ventilationsformen utgör inget hinder för att någon av omvårdnadshandlingarna ska ske.  

Uppskattningsvis sker omvårdnadsrelaterade lägesförändringar cirka nio gånger per dag 

(beräknat på en vägning, fyra vändningar och fyra överflyttningar till hud-mot-hud-vård). 

Vändning kan göras i samband med att barnet flyttas till eller från hud-mot-hud-vård. 

Författarens kliniska erfarenhet är att vårdpersonal hanterar ventilatorkretsen på olika sätt vid 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar. 

Datainsamling 

En enkät (Bilaga 1) utarbetades i samarbete med handledaren samt genom diskussion med 

verksam vårdpersonal. Frågorna i enkäten var formulerade kortfattat och innehöll både öppna 

och slutna frågor för att öka svarsfrekvensen (Jakobsson & Westergren, 2005). Enkäten 

bestod av totalt sex frågor. Bakgrundsdata kring vem som besvarade enkäten efterfrågas i 

form av yrkestitel och antal år som respondenten har varit verksam inom neonatal 

intensivvård. En fast fråga behandlade hur ofta vårdpersonalen uppskattade att isärkopplingar 

utfördes vid vägning, vändning, överflyttning till hud-mot-hud-vård eller annan 

omvårdnadshandling. Vid den sista rubriken som namngavs ”Annan omvårdnadshandling, 

Beskriv:” gavs utrymme att beskriva omvårdnadshandlingen. Under varje 

omvårdnadshandling fanns tre underrubriker med ventilationsformerna Assist/Control, 

Ocillering och CPAP tillagda. Frekvensen angavs genom ett kryss i någon av fem rutor som 

namngavs ”aldrig”, ”sällan”, ”cirka hälften av gångerna”, ”ofta” eller ”alltid”. Enkäten 

innehöll även tre öppna frågor. I två av de öppna frågorna efterfrågas anledningar till att 

ventilatorkretsen kopplas isär respektive anledningar till att ventilatorkretsen inte kopplas isär 

i samband med omvårdnadshandlingar. Svaret kunde anges under de fyra olika rubrikerna 
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vägning, vändning, överflyttning till hud-mot-hud-vård eller annan omvårdnadshandling. Den 

sista frågan var öppen och efterfrågade synpunkter på hur vården skulle kunna förbättras 

gällande isärkoppling eller ingen isärkoppling av ventilatorkretsen. I enkäten påpekades även 

möjlighet att skriva på baksidan eller bifoga kompletterande sidor om ytterligare plats 

behövdes för att besvara frågorna. 

Tillvägagångssätt 

Innan studiens påbörjan inhämtades tillstånd hos verksamhetschefen på Akademiska 

barnsjukhusets neonatalavdelning i Uppsala. Enkäten pilottestades av fyra sjuksköterskor. Två 

av sjuksköterskorna hade tidigare varit verksamma på den aktuella neonatalavdelningen och 

två av sjuksköterskorna var under specialistutbildning inom intensivvård och hade nyligen 

haft verksamhetsförlagd utbildning på neonatalavdelningen. Pilottestningen bekräftade att 

enkäten var utformad på ett ändamålsenligt sätt. Efter diskussion med dem som pilottestat 

enkäten gjordes ett par små justeringar för att förtydliga frågor och svarsalternativ. Den 

slutgiltiga enkäten (Bilaga 1) med följebrev (Bilaga 2) fanns tillgänglig för vårdpersonal 

under totalt fem veckor. Under första veckan delades enkäterna ut i början av varje arbetspass 

i syfte att nå så stor del av personalstyrkan som möjligt. En låda där besvarade enkäter kunde 

läggas placerades i avdelningens samlingsrum där vårdpersonalen påbörjade sin arbetsdag. 

Muntliga påminnelser om att fylla i enkäten skedde regelbundet. Den totala svarsfrekvensen 

blev 38 enkäter (36 %). Efter en vecka fanns fyra (4 %) besvarade enkäter. Lådan och enkäter 

förflyttades då till vårdpersonalens fikarum. En skriftlig påminnelse om att vårdpersonal 

gärna fick fylla i enkäterna placerades även bredvid lådan. Efter fyra veckor hade ytterligare 

34 enkäter (32 %) kommit in.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien är av beskrivande karaktär och ansågs inte påverka vården. I följebrevet förklarades 

syftet med studien, att deltagande var frivilligt och att frågorna besvarades anonymt. Detta för 

att vårdpersonalen ska kunna ge ett informerat samtycke, vilket är i enlighet med regler och 

riktlinjer för forskning (Codex, 2012). Barnen som vårdades på intensivvårdsavdelningen 

ansågs inte påverkas av studien då frågorna ställdes utan att värdera vilket arbetssätt som 

ansågs vara att föredra gällande isärkoppling eller ingen isärkoppling av ventilatorsystemet. I 

presentationen av resultatet valdes att inte citera meningar som skulle kunna spåra 

respondenten. 
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Bearbetning och analys  

Sammanställning av kvantitativ data utfördes med hjälp av datahanteringsprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Förekomsten av isärkopplingar 

presenterades i en deskriptiv tabell samt i löpande text. Vid tre enkäter angavs två kryss på 

samma fråga vid totalt åtta frågor. Registrering av svaret angavs då åt det lägre hållet i skalan 

eller mitt emellan om det fanns ett glapp i skalan. Vid rubriken ”Annan omvårdnadshandling, 

Beskriv:” inkluderades lägesförändrande omvårdnadshandlingar i analysen. Även när fältet 

för beskrivning inte var ifyllt med svarsalternativ ikryssade inkluderades svaren i studien. 

Beskrivningar som inte ansågs vara lägesförändrande exkluderades i analysen. 

Vårdpersonalens anledningar till att isärkopplingar utförs eller inte utförs samt förslag till 

förbättringar bearbetades och analyserades, utifrån studiens syfte, med kvalitativ 

innehållsanalys och presenterades i kategorier och subkategorier efter riktlinjer som är 

beskrivet av Lundman och Graneheim (2008). Svaren bearbetades utifrån domäner som 

utgick från studiens frågeställningar och utgjorde en grovstruktur på uppdelningen av texten. 

Svaren på de öppna enkätfrågorna skrevs ner ordagrant i ett Word-dokument. Texten delades 

in i meningsenheter, som utgjordes av ord, meningar eller stycken som hörde ihop genom sitt 

sammanhang och innehåll. Meningsenheterna försågs med koder som kortfattat beskrev deras 

innehåll. Koder med liknande innehåll grupperades in i kategorier. Meningsbärande enheter 

och koder inom varje kategori lästes på nytt och grupperades med liknande innehåll in i 

subkategorier. I Tabell 1. presenteras ett exempel på den kvalitativa bearbetningen. 

 

Tabell 1. Exempel på den kvalitativa bearbetningen 

 

 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Subkategori 

Lättare att få till så att slangarna 

ligger rätt efter vändning och 

inte skruvar sig 

Lättare 

 

 

Enklare att utföra 

 

Lättare att få ordning 

på slangar 

Lättare att lägga slangarna på 

sidan om medan man väger 

Lättare 
Enklare att få rätt vikt 
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RESULTAT 

Vårdpersonals uppskattning av hur ofta ventilatorkretsen kopplas isär i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar 

Vårdpersonal uppskattade förekomsten av isärkoppling av ventilatorkretsen på olika sätt. I 

samband med olika omvårdnadsrelaterade lägesförändringar uppskattade över majoriteten av 

vårdpersonalen att isärkoppling av ventilatorkretsen utfördes ”alltid”, ”ofta”, eller ”cirka 

hälften av gångerna” när barnet låg i CPAP eller Assist/Control. När barnet låg i HFOV 

uppskattade över 94 procent av vårdpersonalen att ventilatorkretsen ”aldrig” eller ”sällan” 

kopplades isär i samband med omvårdnadshandlingar (Tabell 2.1. och Tabell 2.2.).  

Tabell 2.1. Vårdpersonals uppskattning av hur ofta ventilatorkretsen kopplas isär i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar. Antal vårdpersonal som gjort uppskattningen anges i siffror 

samt avrundat i procent. 

 
   Obsevarad 

n (%) 
  Aldrig 

n (%) 
Sällan 

n (%) 

Cirka hälften 

av gångerna 

n (%) 

 Ofta 

n (%) 
Alltid 

n (%) 

CPAP 

Vägning     15 (40) 23 (61) 

Vändning 2 (5) 2 (5) 7 (18) 7 (18) 11 (29) 9 (24) 

Överflyttning till 

hud-mot-hud-vård 

    17 (45) 21 (55) 

Bad      1 (3) 

Annan, ej ifylld  1 (3)   2 (5)  

Assist/Control 

Vägning   1 (3) 11 (29) 19 (50) 7 (18) 

Vändning  1 (3) 4 (11) 17 (45) 16 (42)  

Överflyttning till 

hud-mot-hud-vård 

   6 (16) 25 (66) 7 (18) 

* Bad      1 (3)  

Annan, ej ifylld  1 (3) 1 (3) 1 (3)   

 

HFOV 

Vägning  23 (61) 13 (34) 2 (5)   

Vändning  30 (79) 8 (21)    

Överflyttning till 

hud-mot-hud-vård 

 23 (61) 12 (32) 2 (5) 1 (3)  

* Bad  1 (3)     

Annan, ej ifylld  3 (8)     

* Av vårdpersonal egen ifylld omvårdnadshandling 
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Tabell 2.2.  Vårdpersonals uppskattning av hur ofta ventilatorkretsen kopplas isär i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar relaterat till yrkestitel och arbetserfarenhet. Antal 

vårdpersonal som gjort uppskattningen anges avrundat i procent samt antal vårdpersonal. 

 
Aldrig, sällan 

% (* n, n, n, n, n)  

Alltid, ofta, cirka hälften av gångerna 

% (* n, n, n, n, n) 

CPAP 

Vägning   100  (2, 3, 13, 6, 14) 

Vändning 24  (1, 1, 4, 2, 1) 71  (1, 2, 8, 4, 12) 

Överflyttning till hud-

mot-hud-vård 

  100  (2, 3, 13, 6, 14) 

Bad   3  (1) 

Annan ej ifylld 3  (1) 5  (1, 1) 

Assist/Control   

Vägning 3  (1) 97  (2, 3, 12, 6, 14 ) 

Vändning 13  (3, 1, 1 ) 87  (2, 3, 10, 5, 13) 

Överflyttning till hud-

mot-hud-vård 

  100  (2, 3, 13, 6, 14) 

** Bad   3  (1) 

Annan, ej ifylld 5  (1, 1) 3  (1) 

 

HFOV 

 

 

 

 

Vägning 95  (2, 3, 13, 6, 12) 5  (2) 

Vändning 100  (2, 3, 13, 6, 14 )   

Överflyttning till hud-

mot-hud-vård 

92  (2, 3, 13, 5, 12) 8  (1, 2) 

** Bad 3  (1)   

Annan, ej ifylld 8  (1, 2)   

 

* Färgmarkeringar inom parenteser står för följande: 

 

Svart: Obesvarad yrkestitel  

Grön: Undersköterskor med arbetserfarenhet under 5 år  

Grön, kursiv: Undersköterskor med arbetserfarenhet över 5 år  

Blå: Sjuksköterskor med arbetserfarenhet under 5 år  

Blå, kursiv: Sjuksköterskor med arbetserfarenhet över 5 år 

 

 

** Av vårdpersonal egen ifylld 

omvårdnadshandling 
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Vårdpersonals anledningar till att ventilatorkretsen kopplas isär i samband med 

omvårdnadsrelaterde lägesförändringar 

Inom denna domän identifierades fem kategorier och nio underkategorier (Tabell 3.1.). 

Kategorierna var Barnet klarar det, Enklare att utföra, Undvika extubering, Vatten i 

slangsystemet samt Undvika obehag för barnet. 

Tabell 3.1. Översikt av kategorier och subkategorier inom domänen Vårdpersonals anledningar till att 

ventilatorkretsen kopplas isär i samband med omvårdnadsrelaterde lägesförändringar 

 

Barnet klarar det 

Några ur vårdpersonalen uttryckte att anledningar till att koppla isär ventilatorkretsen vid 

olika omvårdnadshandlingar var för att barnet klarar av det. Isärkoppling utfördes under 

förutsättningar att barnet var stabilt och att barnet inte var för känsligt. En vårdpersonal 

menade att barn som legat i CPAP klarar av att vara utan andningshjälp. 

”Allt under förutsättning att barnet är tillräckligt stabilt” 

Enklare att utföra 

Inom denna kategori identifierades fem subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Barnet klarar det  

Enklare att utföra 

 

Lättare att få ordning på slangar 

Enklare att få rätt vikt 

Snabbare 

Enklare att lägga barnet till rätta 

Enklare vid få personal 

Undvika extubering  

Vatten i slangsystemet 
Undvika vatten i slangsystemet 

Undvika vatten i barnets lungor 

Undvika obehag för barnet 
Undvika obehagliga ryck i tuben 

Minska risk för obehag från CPAP-näsan 
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Lättare att få ordning på slangar  

Framförallt vid vändning och överflyttning uppgav vårdpersonal att de kopplade isär 

ventilatorkretsen på grund av att de lättare kunde få ordning på slangarna. Problem som 

angavs var att om man inte kopplade isär ventilatorkretsen så fanns det risk för att sno in sig 

och föräldrar i slangarna. En vårdpersonal menade att isärkoppling gjorde det lättare för 

föräldern att lyfta sitt barn och att vårdpersonalen kunde ta slangarna. Några påpekade att man 

ofta behövde koppla isär för att kunna vrida på Pneumotachen. 

”Lättare att få till så att slangarna ligger rätt efter vändning och inte skruvar sig” 

Enklare att få rätt vikt  

Vid vägning uppgav de flesta att det var enklare att få rätt vikt om man kopplar isär 

ventilatorkretsen jämfört med att hålla upp slangarna under vägningen. Flera menade att det 

var större risk för att behöva väga om när kretsen inte bröts. Någon förklarade att vågen i 

kuvösen är mycket känslig och att det är svårt att lyfta upp ventilatorslangarna samtidigt som 

man ska väga.  

Snabbare 

Flera ur vårdpersonalen påpekade att vägning, vändning och överflyttning gick snabbare vid 

isärkoppling jämfört med om man inte kopplade isär. En vårdpersonal angav att isärkoppling 

av ventilatorkretsen gjorde att omvårdnadshandlingen blev smidigare och därmed snabbare.   

Enklare att lägga barnet till rätta 

Några ur vårdpersonalen menade att det är lättare att lägga barnet till rätta när slangarna är 

bortkopplade från endotrakealtuben. 

Enklare vid få personal  

Några ur vårdpersonalen uppgav att det är enklare att utföra omvårdnadshandlingar genom att 

koppla isär ventilatorkretsen när det är få personal på salen. Om man är ensam vid 

överflyttning och vägning uppgavs även att det är lättare att utföra omvårdnadshandlingen om 

ventilatorkretsen kopplas isär. 

”Om man är få på salen är det enklare att ta en sak i taget” 

Undvika extubering 

I de flesta enkäter framkom att risken för extubering gjorde att man valde att koppla isär 

ventilatorkretsen i samband med omvårdnadshandlingar. Ofta beskrevs att det fanns en rädsla 
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och oro för att extubering skulle ske om man inte kopplade isär ventilatorkretsen. Det fanns 

en rädsla för att drag i slangarna skulle orsaka att endotrakealtuben åkte ur. Det var 

framförallt vid överflyttning som man kopplade isär med anledningen att man ville undvika 

extubering. En person förklarade att överflyttningen kändes säkrare vid isärkoppling av 

ventilatorkretsen. Någon vårdpersonal kopplade isär ventilatorkretsen när denne ansåg att 

risken för extubering var större än barnets påverkan av isärkopplingen. 

”Kopplar ur för att överflytten känns säkrare om barnet är tubad så att slangarna inte drar 

tuben.” 

Vatten i slangsystemet 

Inom denna kategori identifierades två subkategorier. I många enkätsvar uppgavs att vatten i 

slangsystemet var en anledning till att man kopplade isär ventilatorkretsen. 

Undvika vatten i slangsystem 

Vårdpersonal angav att man kopplade isär ventilatorkretsen för att bli av med vattnet i 

slangsystemet. Vid isärkopplingen passade man på att skaka ur vatten ur slangsystemet. 

Någon menade även att det var lättare att vända slangarna utan att vatten kommer in i 

Pneumotachen. Några påpekade att Pneumotach-slangar behöver vridas uppåt för att undvika 

fukt i dem vilket föranledde att en isärkoppling kunde behöva göras. 

”Vid mycket vatten i slangarna passar man på att skaka ur vattnet vid vändning” 

Undvika vatten i barnets lungor 

Flera av vårdpersonalen uttrycker att man kopplar isär ventilatorkretsen på grund av rädsla för 

att vatten skulle komma ner i barnets lungor. Genom att koppla isär ventilatorkretsen menade 

vårdpersonalen att detta kunde undvikas. 

”Man undviker att ge barnet kallsupar om det är mycket vatten i slangarna” 

Undvika obehag för barnet 

Inom denna kategori identifierades två subkategorier. 

Undvika obehagliga ryck i tuben 

Flera ur vårdpersonalen menade att isärkoppling av ventilatorkretsen gjorde att obehag kunde 

minskas hos barnet. De angav att obehagliga ryck kunde uppstå i tuben om ventilatorkretsen 

var sluten.  Någon menade att det kan vara mer obehag för barnet om endotrakealtuben rör sig 

i halsen än vad det påverkas av en isärkoppling. 
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”Känns skonsammare att koppla isär så att man inte ”rycker” i tuben så mycket.” 

Minska risk för obehag vid CPAP-näsan  

Några ur vårdpersonalen valde att koppla isär ventilatorkretsen då barnet låg i CPAP med 

anledning av att de ansåg att barnet kunde störas av att CPAP-näsan rörde sig i näsan. 

”Vid CPAP: mest bekvämlighet för barnet. Näsan vrids och bökar lätt i näsan vid vändning” 

Vårdpersonals anledningar till att inte koppla isär ventilatorkretsen i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar 

Inom denna domän identifierades fyra kategorier och fem underkategorier (Tabell 3.2.). 

Kategorierna var Barnets tillstånd avgör, Inte mycket kondens i slangar, Ge god lungvård 

samt Känns bättre för barnet. 

Tabell 3.2. Översikt av kategorier och subkategorier inom domänen Vårdpersonals anledningar till att 

inte koppla isär ventilatorkretsen i samband med omvårdnadsrelaterde lägesförändringar 

Kategorier Subkategorier 

Barnets tillstånd avgör 

Instabilt barn 

Behov av mycket stöd från ventilator 

Inte mycket kondens i slangar 
 

Ge god lungvård 

Upprätthålla det avsedda ventilationsstödet 

Förhindra ihopsjunken lunga 

Svårventilerad efter isärkoppling 

Känns bättre för barnet 
 

Barnets tillstånd avgör  

Inom denna kategori identifierades två subkategorier. Vårdpersonalen angav att barnets 

aktuella tillstånd avgjorde i fall man utförde en isärkoppling i samband med 

omvårdnadshandlingar. 

Instabilt barn 

Återkommande anledningar till att man inte kopplar isär ventilatorkretsen var instabilt barn. 

Man använde uttrycksätt som: skört barn, litet barn, känsligt barn, svårt sjuk barn samt om 
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barnet mår dåligt av isärkoppling. Några ur vårdpersonalen exemplifierade barnets tillstånd 

med att de går ner i saturation och puls vid isärkoppling.  

”Om barnet är instabilt & känsligt brukar vi inte koppla isär” 

Behov av mycket stöd från ventilator 

Flera ur vårdpersonalen angav att man inte kopplar isär ventilatorkretsen när barnet är i behov 

av mycket stöd från ventilatorn. Exempel som gavs var när barnen hade höga tryck, låg i 

HFOV eller hade behandling med NO-gas. HFOV var den anledningen som förekom mest 

inom denna subkategori. Några påpekade även att man inte får eller att det inte är 

rekommenderat att koppla isär vid HFOV.  

”om barnet har höga tryck, oscilerar eller har NO vill man inte avbryta ventilationen” 

Inte mycket kondens i slangar 

En person menade att man ibland kunde undvika att koppla isär ventilatorkretsen när det inte 

var mycket kondens i slangarna. 

Ge god lungvård 

Inom denna kategori identifierades tre subkategorier. 

Upprätthålla det avsedda ventilationsstödet 

Vårdpersonal uttryckte att det kändes viktigt med en jämn ventilation för barnet. Någon 

uttryckte att man inte kopplade isär för att behålla PEEP, en annan menade att det tar för lång 

tid att återfå trycket vid HFOV. Någon uttryckte att en isärkoppling gör att barnet blir utan 

luft för lång tid.  

”Känns viktigt att ha en jämn ventilation med inte så många förändringar” 

Förhindra ihopsjunken lunga 

Några ur vårdpersonalen uttryckte att ventilatorkretsen hölls sluten för att förhindra att lungan 

sjönk ihop. Någon menade att lungorna klibbar ihop vid HFOV om en isärkoppling utförs. 

”Hålla en sluten ventilatorkrets -> förhindra att lungan sjunker ihop” 

Svårventilerad efter isärkoppling 

En ur vårdpersonalen menade att barnet blev svårare att ventilera efter att en isärkoppling 

utförts. Personen menade att det tar tid för barnet att hämta sig samt att koldioxidvärden stiger 

och att saturationen försämras.  
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 ”svårare att ventilera barnet efter tar tid att hämta sig, stiger i pco2, saturerar sig sämre” 

Känns bättre för barnet. 

Några ur vårdpersonalen uttryckte att det kändes bättre att inte koppla isär ventilatorkretsen. 

De uttryckte att det kunde kännas tryggare för barnet samt att det kändes snällare att inte ta 

bort ventilationsstödet. 

”Känns bättre och snällare att inte koppla bort luften” 

Vårdpersonals förslag till hur vården skulle kunna förbättras gällande ventilatorkretsen 

Under denna domän identifierades fyra kategorier och 11 underkategorier (Tabell 3.3.). 

Kategorierna var Minska isärkopplingar genom förändrat arbetsätt, Minska isärkopplingar 

genom förbättrat arbetsmaterial, Förbättra förflyttningsteknik samt Förbättra utförandet vid 

isärkoppling. 

 
Tabell 3.3. Översikt av kategorier och subkategorier inom domänen Vårdpersonals förslag till hur 

vården skulle kunna förbättras gällande ventilatorkretsen 

Kategorier Subkategorier 

Minska isärkopplingar genom förändrat 

arbetssätt 

 

 

Gemensamma rutiner 

Ej koppla isär vid skört barn 

Tips på utbildningsdagar 

Bättre fixerade endotrakealtuber  

Fler personal 

Vikt på allt 

Minska isärkopplingar genom förbättrat 

arbetsmaterial 

Minska kondens i slangar 

Lättare slangar 

Hjälpmedel 

Förbättra förflyttningsteknik  

Förbättrat utförande vid isärkoppling 
Säker isärkoppling 

Snabb isärkoppling 
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Minska isärkopplingar genom förändrat arbetssätt 

Inom denna kategori identifierades sex subkategorier. Att isärkoppling av ventilatorkretsen 

behöver minskas uttrycktes i flera av enkäterna vilket ansågs vara en fördel för barnet. En ur 

vårdpersonalen uttrycker att man absolut kan flytta barn i Assist/Control på samma sätt som 

vid HFOV. En annan ur vårdpersonalen uttryckte att minskning av isärkopplingar behövs men 

att denne person inte hade några bra förslag på hur.  

”Vi behöver verkligen bli mycket bättre på att inte koppla isär” 

Gemensamma rutiner 

Vårdpersonal angav att rutiner borde kunna arbetas fram som gör att isärkoppling inte utförs 

lika ofta. Några påpekade vikten av att göra lika och att samarbete mellan kollegorna skulle 

kunna minska isärkopplingar. En person påpekade att man inte är duktig när man gör saker 

själv. En annan ur vårdpersonalen uttryckte att isärkopplingar ofta görs av vana, speciellt vid 

vändningar. 

Ej koppla isär vid skört barn. 

Två ur vårdpersonalen menade att isärkoppling av ventilatorkretsen inte borde ske då barnet 

är skört. Båda betonade att detta även borde gälla barn i CPAP och nyextuberade barn.  

Tips på utbildningsdagar 

Två ur vårdpersonalen önskade att man på utbildningsdagar skulle få lära sig att hantera 

slangsystemet utan att koppla isär ventilatorkretsen. En av dem påpekade att isärkoppling 

troligen sker på grund av trassel med slangarna. Förslag gavs på att man skulle kunna få lära 

sig att hantera ventilatorslangarna utan att koppla isär genom att prova på en docka. En person 

gav även som förslag att man skulle kunna dela med sig av tips på utbildningsdagar samt 

diskutera hur man ska gå tillväga vid vägning. 

Bättre fixerade endotrakealtuber 

Några ur vårdpersonalen efterfrågade bättre sätt att fixera endotrakealtuben. De menade att 

om endotrakealtuberna var bättre fixerade skulle risken för accidentell extubation minskas vid 

vårdhandling. I två enkätsvar togs det upp att endotrakealtuben sitter bättre vid nasal 

intubation, vilket menades medföra att färre isärkopplingar av ventilatorkretsen skulle behöva 

göras. I den ena enkäten påpekade vårdpersonalen att nasal intubation sitter bättre när barnet 

blivit större, vilket menades göra att slangar blev mer lätthanterliga. 
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”Om man hade bättre sätt att fixera tuberna så att risken för extubation minskas vid 

vårdhandling” 

”Nasal intuberade patienter verkar mindre benägna att acc. extuberas och det medför att 

man i större utsträckning slapp koppla isär ventilatorkretsen vid tex vändning o förflyttning” 

Fler personal 

Några ur vårdpersonalen menade att fler personal skulle kunna minska antalet isärkopplingar 

av ventilatorkretsen. Det påpekades att man behöver vara fler personal när intuberade 

patienter lyfts ut för att inte orsaka extubation. 

”Att vara fler personal gör att alla omvårdnadshandlingar kan planeras bättre och utföras 

efter barnet och familjens villkor och inte efter personalens resurs och tidsbrist” 

Vikt på allt 

I en enkät angavs som förbättringsförslag att vikt skulle finnas på allt material som var 

kopplat till barnet.  

Minska isärkopplingar genom förbättring av arbetsmaterial 

Inom denna kategori identifierades tre subkategorier. 

Minska kondens i slangar 

Flera önskade att kondens i ventilatorslangarna skulle minskas för att antalet isärkopplingar 

skulle kunna minskas. Specifika förslag som gavs var vattenfällor eller bättre ventilatorer. En 

vårdpersonal anger att det blir mycket kondens i slangarna när märket Easy flow används 

under CPAP-behandling.  

Lättare slangar 

Några ur vårdpersonalen efterfrågar lättare slangar. En person anger engångsslangar som 

förslag då denne menar att engångsslangar ofta är lättare. En annan vårdpersonal menar att 

CPAP-behandling med märket Easy flow fungerar praktiskt bäst för att utföra en förflyttning 

utan att koppla isär. 

Hjälpmedel  

En vårdpersonal efterfrågar något hjälpmedel för att underlätta att ta med sig slangar vid 

överflyttning. 
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Förbättra förflyttningsteknik 

Några ur vårdpersonalen menade att förflyttningen skulle kunna förbättras. Det är oklart om 

personalen menar att isärkoppling bör ske i samband med förflyttningen eller inte. Dock 

påpekar några ur vårdpersonalen att förflyttning skulle kunna förbättras om föräldrarna var 

mer aktiva. Några ur vårdpersonalen menar att föräldrar själva kan lyfta barnet istället för att 

vårdpersonal lyfter barnet till föräldern som ligger i sängen. En vårdpersonal påpekar att detta 

är under förutsättning att barnet är stabilt.  

”Förflyttning direkt t. förälderns famn från kuvösen istället för att personal lyfter patienten 

till föräldern i sängen” 

Förbättra utförandet vid isärkoppling 

Inom denna kategori urskildes två subkategorier. 

Säker isärkoppling 

Två ur vårdpersonalen menar att isärkoppling måste ske på ett säkert sätt. En vårdpersonal 

menar att det krävs stor uppmärksamhet på saturation och transkutan koldioxidmätning. 

Denna person påpekar även att läget på endotrakealtuben är viktigt. 

Snabb isärkoppling 

Två ur vårdpersonal påpekar att en isärkoppling ska gå snabbt. En av dem menar att det är 

väldigt stor skillnad på hur en isärkoppling utförs och uppger att en del gör det mycket snabbt. 

DISKUSSION 

I denna studie framkom sammanfattningsvis att vårdpersonal uppskattar hanteringen av 

ventilatorkretsen på olika sätt. Majoriteten av vårdpersonalen uppskattade att ventilatorkretsen 

kopplas isär ”alltid” ”ofta” eller ”cirka hälften av gångerna” i samband med 

omvårdnadsrelaterde lägesförändringar när barnet ligger i CPAP eller Assist/Control. 

Majoriteten av vårdpersonalen uppskattade att ventilatorkretsen ”aldrig” eller ”sällan” 

kopplades isär när barnet ligger i HFOV. Anledningar till att vårdpersonal kopplar isär 

ventilatorkretsen i samband med omvårdnadshandlingar förklarades genom kategorierna 

Barnet klarar det, Enklare att utföra, Undvika extubering, Vatten i slangsystemet samt 

Undvika obehag för barnet. Anledningar till att vårdpersonal höll ventilatorkretsen sluten i 

samband med omvårdnadshandlingar förklarades genom kategorierna Barnets tillstånd avgör, 

Inte mycket kondens i slangar, Ge god lungvård samt Känns bättre för barnet. Vårdpersonals 
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förslag till hur vården skulle kunna förbättras gällande ventilatorkretsen förklarades i 

kategorierna Minska isärkopplingar genom förändrat arbetsätt, Minska isärkopplingar genom 

förbättrat arbetsmaterial, Förbättra förflyttningsteknik samt Förbättra utförandet vid 

isärkoppling. 

Det teoretiska ramverket för denna studie har baserats på att främja hälsa hos det 

ventilatorbehandlade spädbarnet. Samhällsnyttan med studiens resultat är att det bidrar med 

underlag för områden där vården kan behöva utvecklas med hänsyn till god lungvård samt till 

att barn får sina omvårdnadsbehov tillgodosedda på ett säkert sätt. Friska och välmående 

individer bidrar till mindre lidande på ett individuellt plan samt en mindre ekonomisk 

belastning för samhället.  

Resultatdiskussion 

Vårdpersonals uppskattning av hur ofta ventilatorkretsen kopplas isär i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar 

Att det förekommer mycket isärkopplingar är något som borde uppmärksammas med tanke på 

att forskning antyder att avbrutet ventilationsstöd inte är gynnsamt för barns lungor. Flera 

studier talar om vikten av att upprätthålla ett PEEP i lungan för att undvika lungskada (Attar 

& Donn, 2002; Clark et al., 2001; Jauncey-Cooke et al., 2010; van Kaam, 2011). 

Vårdpersonal uppskattade ventilatorkretsen hantering på olika sätt, vilket pekar mot att 

isärkopplingar inte görs konsekvent. Dessutom angav en stor del av vårdpersonsalen att 

isärkoppling av ventilatorkretsen skedde ”cirka hälften av gångerna” vid exempelvis vägning 

och vändning av barn som behandlades med Assist/Control. Att isärkopplingar inte sker 

konsekvent vid omvårdnadshandlingarna skulle kunna tyda på att det finns utrymme för 

förbättring inom området. När barnet ligger i HFOV svarade vårdpersonalen att de aldrig eller 

sällan kopplade isär ventilatorkretsen. Detta väcker frågan om isärkopplingar skulle kunna 

minskas även vid andra ventilatonsformer. 

Att de flesta kopplar isär ventilatorkretsen vid överflyttning när barnet behandlas med CPAP 

eller Assist/Control är i linje med studien av Ludingtoe-Hoe och medarbetare (2003) som 

menar att isärkoppling bör ske för att göra en säker överflyttning. Dock anger vårdpersonal att 

de aldrig eller sällan kopplar isär ventilatorkretsen vid HFOV, vilket skulle kunna ifrågasätta 

om förflyttningstekniken vid denna ventilationsform är säker.    
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Vårdpersonals anledningar till att ventilatorkretsen kopplas isär eller hålls sluten i 

samband med omvårdnadsrelaterade lägesförändringar 

Det finns gemensamma nämnare mellan anledningar till att man utför isärkopppling eller 

håller ventilatorkretsen sluten i samband med omvårdnadshandlingar. En gemensam nämnare 

är att vårdpersonal utgår från barnets tillstånd. En förutsättning för att isärkoppling utförs 

identifierades i kategorin Barnet klarar det och anledningar till att ventilatorkretsen hölls 

sluten visade sig i kategorin Barnets tillstånd avgör. Synpunkten att barnet klarar det skulle 

kunna ifrågasättas med tanke på att isärkoppling av ventilatorkretsen kan orsaka lungskador 

(Koh et al., 2005; Park et al., 2013; Suh et al., 2002). Däremot är studierna som visar att 

isärkoppling kan orsaka lungskada utförd på lungmodeller. Vad som verkligen sker med ett 

spädbarns lunga kan därmed inte bedömmas med säkerhet. Ytterligare en gemensam 

anledning för att utföra eller inte utföra en isärkoppling var för att undvika obehag för barnet. 

Dock var grunden för obehaget uttryckt på olika sätt. När man utför en isärkoppling vill man 

exempelvis undvika störande ryck från tuben. När ventilatorkretsen hölls sluten kunde det 

istället göras med anledning av att det kändes tryggare, bättre och snällare mot barnet. 

Inom kategorin Enklare att utföra identifierades flera subkategorier. De flesta ur 

vårdpersonalen påpekade att det var lättare att få ordning på slangar när ventilatorkretsen 

kopplades isär.  De flesta angav även att isärkoppling gjorde att det var enklare att få rätt vikt. 

Enligt Beresford och Connolly (2010) behöver risker med att väga ventilatorbehandlade barn 

balanseras mot barnets tillstånd och fördelarna med viktinformationen. Att många ur 

vårdpersonal väljer att koppla isär ventilatorkretsen i samband med omvårdnadsrelaterade 

lägesförändringar beror troligtvis på hänsyn till att barnet inte ska utsättas för risker.  Dels 

förklarade vårdpersonalen att det fanns risker för omvägning om kretsen var sluten. Dessutom 

identifierades kategorin undvika risk för extubering som anledning till varför vårdpersonal 

kopplar isär ventilatorkretsen. Detta stöds av artikeln av Ludington-Hoe och medarbetare 

(2003) om målet är att förflytta barnet till hud-mot-hud-vård. Med tanke på att vårdpersonal 

väljer att koppla isär ventilatorkretsen av säkerhetsskäl väcks frågan om säkra strategier skulle 

kunna utvecklas så att omvårdnadsrelaterade lägesförändringar kan ske utan isärkoppling av 

ventilatorkretsen.  

Att flera i vårdpersonalen är medvetna om hälsorisker med att koppla isär ventilatorkretsen 

visades i kategorin Ge god lungvård. Inom denna kategori påpekade vårdpersonalen att 

ventilatorkretsen hölls sluten för att upprätthålla det avsedda ventilationsstödet och för att 

förhindra ihopsjuken lunga. Detta stämmer överens med studier som pekar mot vikten att 
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behålla lungvolym under ventilationsbehandling (Attar & Donn, 2002; Clark et al., 2001; 

Jauncey-Cooke et al., 2010; van Kaam, 2011). 

 

Vårdpersonals förslag till hur vården skulle kunna förbättras gällande ventilatorkretsen 

Majoriteten av vårdpersonalen menade att isärkopplingar bör minskas, antingen genom 

förändrat arbetssätt eller förbättrat arbetsmaterial. Förslagen om hur de skulle kunna minskas 

var dock spretande och identifierades i nio olika subkategorier.  

Gemensamma rutiner och tips på utbildningsdagar var något som efterfrågades för att kunna 

förbättra vården gällande ventilatorkretsen. Enligt Nankervis och medarbetare (2010) kan ett 

enat arbetsätt vara av stor vikt vid vården av extremt underburna barn. De menar att ett enat 

arbetssätt resulterar i minskad tid på sjukhuset och förbättrat utfall hos patienterna. Med tanke 

på att underburna barn är en stor patientgrupp som behöver andningsvård på neonatala 

intensivvårdsavdelningar är förbättringsförslaget i form av gemensamma rutiner relevant. 

Tips på utbildningsdagar borde kunna vara till hjälp för implementering av gemensamma 

rutiner. Det skulle vara önskvärt om riktlinjer utformades så att ventilatorkretsen behålls 

sluten under omvårdnadshandlingar, när det är möjligt utan att barnet utsätts för risker, med 

tanke på att isärkoppling kan vara skadligt för barnets lunga. Vid omvårdnadshandlingar där 

isärkopplingar krävs för att utföra en säker vård, så som vid överflyttning, behöver riktlinjer 

vara i linje med detta. 

Vårdpersonal önskade att kondens i slangsystemet skulle minska för att kunna minska antalet 

isärkopplingar av ventilatorkretsen. Vatten i slangsytemet var något som återkom inom alla 

domäner. Ventilatorkretsen kopplades isär med anledning av att undvika vatten i 

slangsystemet eller att undvika att barnet fick vatten i lungorna. Anledningar till att 

ventilatorkretsen hölls sluten identifierades bland annat i kategorin Inte mycket kondens i 

slangar. Om kondensen i slangsystemet skulle kunna minskas borde rimligen isärkopplingar 

av ventilatorkretsen kunna minskas. Vid HFOV används inte någon pneumotach, vilket gör 

att mindre yta finns för vatten att ansamlas i slangsystemet. Detta skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att färre isärkopplingar sker vid HFOV.    

Inom kategorin Förbättra förflyttningsteknik var det oklart om vårdpersonal menade att 

förbättrad förflyttningsteknik skulle minska isärkopplingar eller inte. Dock menade några att 

föräldrar bör vara mer aktiva vid förflyttningen för att förbättra vården med hänsyn till 

hanterande av ventilatorslangar. Detta stämmer med riktlinjer av Ludingtoe-hoe och 
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medarbetare (2003) där vårdhavare lyfter barnet vid en säker förflyttning.  De menar vidare 

att överflyttning bör ske med hjälp av två eller tre vårdpersonal för att minska tiden då barnet 

är isärkopplat från ventilatorn, minska risken för fysiologisk inverkan hos barnet, risken för 

extubation eller att annan utrustning som är anslutet till barnet riskerar att dislokeras. Detta 

stämmer med subkategorin Fler personal som identifierades som förslag till förbättringar 

gällande hantering av ventilatorkretsen. I kategorin Förbättrat utförande vid isärkoppling 

framkommer det även att isärkoppling bör ske snabbt och säkert. I kategorin Minska 

isärkopplingar genom förbättrat arbetsmaterial fanns önskemål om lättare slangar och 

hjälpmedel för att underlätta överflyttning. Vårdpersonal efterfrågade även bättre fixerade 

endotrakealtuber.  Det är en viktig poängtering då bristfällig fixering av endotrakealtuber har 

visats vara den vanligaste orsaken till accidentell extubation (Veldman, 2006). Dock saknas 

evidens för vilket som är det säkraste sättet att fixera endotrakealtuben på (Lai et al., 2014).  

Metoddiskussion 

I denna studie har både kvantitativ och kvalitativ metod använts för att kunna ge olika 

aspekter och en vidgad beskrivning av resultatet. Sandelowski (2000) menar att en 

kombinerad metod bidrar till mångsidighet och en förbättrad analys.  

Kvantitativa studier bedöms genom begreppen validitet och reliabilitet. Hög validitet innebär 

att ett instrument mäter det som är avsett att mäta (Polit & Beck, 2014). För att öka validiteten 

i den kvantitativa delen av studien genomfördes pilottester av enkäten. Den kvantitativa delen 

avsåg att mäta förekomsten av isärkopplingar av ventilatorkretsen. Detta är en konkret 

företeelse och frågorna i enkäten var tydligt formulerade så att vårdpersonalen skulle vara 

införstådda i vad som mättes. Reliabilitet bestäms av kvaliteten av ett instrument. Hög 

reliabilitet innebär att mätningarna ger samma resultat med samma mätinstrument då 

mätningen upprepas (Polit & Beck, 2014). Reliabiliteten anses vara hög då frågorna och 

svarsalternativen reflekterades över i samråd med handledare och verksam vårdpersonal samt 

pilottestades. Eftersom arbetskulturen kan skilja sig på olika sjukhus anses reliabiliteten vara 

hög ifall mätningen görs om på samma neonatala intensivvårdsavdelning.   

I kvalitativ studier kan resultatets trovärdighet bedömas genom begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985; Lundman & Graneheim, 2008). 

Giltighet handlar om hur sanningsenligt resultatet är. Under bearbetningen av analysmaterialet 

reflekterades det över olika tolkningsmöjligheter. Svårtolkat analysmaterial togs upp med 

handledaren, som är verksam inom det studerade området, för att säkerställa att 
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meningsbärande enheter, koder och kategorier stämde överens med innehållet i texterna. Detta 

gjordes även för att minska eventuell förförståelses inverkan under analysprocessen. Urvalet 

är även viktigt för studiens giltighet eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva 

variationer i det som undersöks (Lundman & Graneheim, 2008). I denna studie användes ett 

stort urval för att belysa området utifrån olika erfarenheter. Deltagare som samtyckte till 

studien var varierad erfarenhet i form av yrkestitel och antal år som de arbetat inom neonatal 

intensivvård. Dessutom presenterades hela citat under resultatavsnittet för att läsaren skulle få 

möjlighet att bedöma bearbetningens giltighet. Tillförlitlighet innebär att ställningstagande 

verifieras under hela forskningsprocessen. Tillförlitligheten kan ökas av att flera forskare 

genomför delar av analysen tillsammans (Lundman & Graneheim, 2008). I denna studie har 

ställningstagande reevaluerats under forskningsprocessen samt presenterats och reflekteras 

över i samråd med handledaren. Studiens urval, bearbetning och analys är noga beskrivet 

vilket ger läsaren möjlighet till att bedöma överförbarheten till andra sammanhang 

(Graneheim & Lundman, 2008).  

En svaghet med studien är att den endast är utförd på en neonatal intensivvårdsavdelning. Hur 

andra avdelningar jobbar med hänsyn till ventilatorkretsen skulle kunna skilja sig. Det hade 

även varit önskevärt med en högre svarsfrekvens för att få en mer trovärdigbild av den 

statistiska beskrivningen. Dock har forskningsetiska överväganden gjorts under studiens gång 

vilket bland annat innebar att vårdpersonalen inte skulle känna sig skyldiga att delta i studien. 

Enligt regler och riktlinjer för forskning ska deltagandet vara frivilligt (Codex, 2012). 

Det finns behov av vidare forskning angående hantering av ventilatorkretsen i samband med 

omvårdnadsrelaterade lägesförändringar. Denna studie har visat att vårdpersonal hanterar 

ventilatorkretsen på olika sätt och presenterar olika anledningar till att man gör som man gör. 

Vårdpersonal menar även att förbättringar i området behöver göras och att isärkopplingar av 

ventilatorkretsen behöver minskas. Vidare forskning som rör hur praktiska 

omvårdnadshandlingar kan utföras, med barnets bästa i fokus, är därför nödvändig. Strategier 

för att utföra säkra omvårdnadsrelaterade lägesförändringar utan isärkoppling av 

ventilatorkretsen behöver utvecklas. Forskning ur medicinskt perspektiv och 

omvårdnadsforskning behöver samverka för att hälsa ska kunna främjas hos de 

ventilatorbehandlade spädbarnen.    
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Slutsats 

Ventilatorkretsen kopplas ofta isär vilket inte överensstämmer med god lungvård. Flera ur 

vårdpersonalen menar att isärkopplingar bör minskas. Dock presenterar vårdpersonal flera 

anledningar till att isärkoppling kan vara nödvändig. Vid överflyttning hålls ibland 

ventilatorkretsen sluten vilket inte följer riktlinjer om utförande av en säker överflyttning. 

Denna studie ger underlag för områden där procedurer eller arbetsmaterial skulle kunna 

utvecklas med hänsyn till god lungvård och säkert utförande. Mer forskning som rör praktiska 

omvårdnadsaspekter är nödvändig för att främja hälsa hos det ventilatorbehandlade 

spädbarnet. 

Kliniska implikationer 

Studiens kliniska implikationer är att bistå med underlag för utformning av utvecklat och 

enhetligt arbetsätt med syftet att främja hälsa hos det ventilatorbehandlade spädbarnet. Genom 

förbättringsförslag och identifikation av anledningar till att ventilatorkretsen kopplas isär eller 

hålls sluten i samband med omvårdnadsrelaterade lägesförändringar har områden identifieras 

där arbetsmaterial och proceduren kring omvårdnadshandlingar kan behöva utvecklas med 

hänsyn till god lungvård och säkerhet. Riktlinjer skulle kunna utformas så att ventilatorkretsen 

behålls sluten under omvårdnadshandlingar när det är möjligt utan att barnet utsätts risker. 

Vid omvårdnadshandlingar där isärkopplingar krävs för att utföra en säker vård behöver 

riktlinjer vara i linje med detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

33 

 

REFERENSER 

Attar M.A. & Donn, S.M. (2002). Mechanisms of ventilator-induced lung injury in premature 

infants. Seminars in Neonatology, 7(5), 353-60. 

Beresford, D. & Connolly, G. (2010). Fluid and electrolyte balance. G. Boxwell (Ed.). 

Neonatal Intensive Care Nursing (pp. 255 -278). Abingdon, Oxon; New York: Routledge 

Clark, R.H., Gerstmann, D.R., Jobe, A.H., Moffitt, S.T., Slutsky, A.S. & Yoder, B.A. 

(2001). Lung injury in neonates: Causes, strategies for prevention, and long-term 

consequences. The journal of pediatrics, 139(4), 478-86. 

Choong, K., Chatrkaw. P., Frndova, H., Cox, P.N. (2003). Comparison of loss in lung volume 

with open versus in-line catheter endotracheal suctioning. Pediatric Critical Care Medicine, 

4(1), 69-73. 

Codex. (2012). Informerat samtycke. Uppsala: Centrum för forsknings- & bioetik. Hämtad den 3 

januari, 2015, från http://www.codex.uu.se/manniska2.shtml 

Donn, S.M., Sinha, S.K. (2002). Newer techniques of mechanical ventilation: an overview. 

Seminars in Neonatology, 7(5), 401–408. 

Donn, S.M. & Sinha, S.K. (2003). Invasive and noninvasive neonatal mechanical ventilation. 

Respiratory Care, 48(4), 426-39 

Engler, A.J., Ludington-Hoe, S.M., Cusson, R.M., Adams, R., Bahnsen, M., Brumbaugh, 

E.,…Williams, D. (2002). Kangaroo care: national survey of practice, knowledge, barriers, 

and perceptions. The American Journal of Maternal Child Nursing, 27(3), 146-53 

Henderson-Smart, D.J-, Wilkinson, A. & Raynes-Greenow, C.H. (2002). Mechanical 

ventilation for newborn infants with respiratory failure due to pulmonary disease. Cochrane 

Database of Systematic Reviews. 2002(4) 

 

Hall, E.O.C. (2012). Omvårdnadsteori – utveckling, begrepp och användning. I B. Bidstrup 

Jörgensen, & V. Ö. Steenfeldt. (Red).  Omvårdnadsteori som referensram: i forskning och 

utveckling (1. uppl., ss. 11-33) Stockholm: Liber. 



  

 

34 

 

Hoellering, A.B., Copnell, B., Dargaville, P.A., Mills, J.F., Morley, C.J. & Tingay, D.G. 

(2008). Lung volume and cardiorespiratory changes during open and closed endotracheal 

suction in ventilated newborn infants. Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal 

Edition, 93(6), 436-41. 

Jauncey-Cooke J., Bogossian, F., East, C.(2010). Lung protective ventilation strategies in 

paediatrics - A review. Australian Critical Care, 23(2), 81-8. 

Jakobsson, U. & Westergren, A. (2005). Enkätmetodik – en svår konst. Vård i Norden, 

77(25), 72 – 73. 

Jollye, S. & Summers, D. (2010). Management of Respiratory Disorders. G. Boxwell (Ed.). 

Neonatal Intensive Care Nursing (pp. 121- 152 ). Abingdon, Oxon; New York: Routledge 

Jonsson, B. & Sandberg, K. (2008). Neonatala lungsjukdomar. I H. Lagercrantz, L. 

Hellström-Westas, M. Norman (Red.). Neonatologi. (ss. 179 – 208). Lund: Studentlitteratur. 

Koh, W., Suh, G., Han, J., Lee, S., Kang, E., Chung, M.,…Kwon, J. (2005). Recruitment 

maneuvers attenuate repeated derecruitment-associated lung injury. Critical Care Medicine, 

33(5), 1070-6 

Lai, M., Inglis, G.D., Hose, K., Jardine, L.A., Davies, M.W. (2014). Methods for securing 

endotracheal tubes in newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, 31(7) 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Establishing Trustworthiness. Naturalistic Inquiry. (289-

331). Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publishing. 

Ludington-Hoe, S,M., Ferreira, C.N., Swinth, J. & Ceccardi, J.J. (2003). Safe criteria and 

procedure for kangaroo care with intubated preterm infants. Journal of obstetric, gynecologic, 

and neonatal nursing. 32(5), 579-88. 

Lundman, B. & Graneheim, U.H. (2008). Kvalitativinnehållsanalys. M. Granskär & B. 

Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativforskning inom hälso- och sjukvård. (2. uppl., 

ss. 159 - 172). Lund: Studentlitteratur. 

Maršál, K. (2008). Fostrets tillväxt och utveckling. I H. Lagercrantz, L. Hellström-Westas, M. 

Norman (Red.). Neonatologi. (ss. 29 - 39). Lund: Studentlitteratur. 



  

 

35 

 

Nankervis, C.A., Martin, E.M., Crane, M.L., Samson, K.S., Welty, S.E. & Nelin, L.D. (2010). 

Implementation of a multidisciplinary guideline-driven approach to the care of the extremely 

premature infant improved hospital outcomes. Acta Paediatrica, 99(2), 188-93. 

Nationellt PeriNatalt Qvalitetsregister. (2011). Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning 

och resultat. Hämtad 8 maj, 2015, från 

http://www.medscinet.com/pnq/Uploads/%C3%85%C3%A5rsrapport%20f%C3%B6r%2020

11.pdf 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 1 mars, 2015, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-

821 

Park, H, Ha, S., Lee, H., Kim, S., Chang, K., Jeon, K.,…Kwon, O. (2013). Repeated 

derecruitments accentuate lung injury during mechanical ventilation. Critical Care Medicine, 

41(12), 423-30. 

Petty, J. (2013). Understanding neonatal ventilation: strategies for decision making in the 

NICU. Neonatal Network, 32(4), 246-61. 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2014). Essentials of nursing research; methods, appraisal, and 

utilization. Sampling and Data Collection in Quantitative Studies (8. uppl., ss 176 - 198). 

Philadelphia PA: Lippincott Williams & Wilkins. 

Reid, T. & Freer, Y. (2010). Developmentally Focuses Nursing Care. G. Boxwell (Ed.). 

Neonatal Intensive Care Nursing (pp. 16 - 39). Abingdon, Oxon; New York: Routledge 

Rosberg, S. (2008). Fenomenologi. M. Granskär & B. Höglund-Nielsen. (Red.). Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (ss. 85- 106). Lund: Studentlitteratur. 

Sandelowski, M. (2000). Focus on research methods - Combining qualitative and quantitative 

sampling, data collection, and analysis techniques in mixed-method studies. Research in 

Nursing & Health, 23(3), 246–255. 

Spence, K. (2010). Nutritional Management of the Infant in NICU.  G. Boxwell (Ed.). 

Neonatal Intensive Care Nursing (pp. 279 - 301). Abingdon, Oxon; New York: Routledge 

http://www.medscinet.com/pnq/Uploads/%C3%85%C3%A5rsrapport%20f%C3%B6r%202011.pdf
http://www.medscinet.com/pnq/Uploads/%C3%85%C3%A5rsrapport%20f%C3%B6r%202011.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821


  

 

36 

 

Spence, K. & Barr, P. (2000). Nasal versus oral intubation for mechanical ventilation of 

newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2000(2) 

Svensk sjuksköterskeförening (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Hämtad 9 mars, 2015, från 

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 

Suh, G., Koh, Y., Chung, M., An, C., Kim, H., Jang, W.,…Kwon, O. (2002) Repeated 

derecruitments accentuate lung injury during mechanical ventilation. Critical Care Medicine, 

30(8), 1848-53. 

UNICEF Sverige (1989). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. 

van Kaam, A. (2011). Lung-protective ventilation in neonatology. Neonatology, 99(4), 338-

41.  

van Zanten, H.A., Havenaar, A., Stigt, H., Ligthart, P., & Walther (2007). The kangaroo 

method is safe for premature infants under 30 weeks of gestation during ventilatory support. 

Journal of Neonatal Nursing, 13(5), 186–90. 

Veldman, A., Trautschold, T., Weiss, K., Fischer, D., Bauer, K. (2006). Characteristics and 

outcome of unplanned extubation in ventilated preterm and term newborns on a neonatal 

intensive care unit. Paediatric Anaesthesia, 16(9), 968-73. 

Walsh, M., & Stork, E.(2001). Persistent pulmonary hypertension of the newborn: rational 

therapy based on pathophysiology. Clinics in perinatology, 28(3), 609–627.   

Wingren, U. (2013). Barn som är i behov av respiratorvård. P. Lundqvist. (Red). Omvårdnad 

av det nyfödda barnet. (2. uppl., ss. 91-126). Lund: Studentlitteratur. 

  

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/


  Bilaga 1 

 

37 

 

  



  Bilaga 1 

 

38 

 

 

  



  Bilaga 1 

 

39 

 

  



  Bilaga 1 

 

40 

 

 



  Bilaga 2   

 

41 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

Isärkoppling av ventilatorkretsen i samband med omvårdnadshandlingar 

- Förekomst, anledningar och förslag till förbättringar 

 

Till sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på Akademiska barnsjukhusets 

neonatala intensivvårdsavdelning 

Vid omvårdnadshandlingar såsom överflyttning, vändning och vägning krävs det att man tar 

hänsyn till ventilatorslangarna. Hur tillvägagångssätten ser ut i praktiken, med de ibland 

komplicerade omvårdnadshandlingarna finns endast sparsamt beskrivet i tidigare forskning. 

Syftet med denna studie är att identifiera förekomsten av isärkopplingar av ventilatorkretsen i 

samband med omvårdnadshandlingar hos barn som vårdas på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Vidare är syftet att beskriva vårdpersonals anledningar till att 

isärkopplingar utförs eller inte utförs samt att uppmärksamma eventuella förslag till hur 

tillvägagångssättet skulle kunna förbättras. Tanken är att studien skulle kunna utveckla vården 

och kunna ligga till grund för utformning av ett enhetligt arbetssätt. 

Det är frivilligt att delta i studien och enkäten besvaras anonymt. Svaren i enkäten kommer 

att sammanställas i en masteruppsats som planeras vara färdig i juni 2015. Enskilda individer 

kommer inte kunna identifieras. 
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