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Sammanfattning Bakgrund: Många av patienterna på en 

neurointensivvårdsavdelning (NIVA) vårdas med 

respirator under en längre eller kortare period av 

vårdtiden. Neurointensivvårdspatienterna bedöms ibland 

utifrån de kriterier för urträning och extubering som 

används på allmänna intensivvårdspatienter. Detta kan 

leda till för tidig extubation med reintubation som följd. 

Syfte: Redogöra för vilka kriterier som ska bedömas hos 

neurointensivvårdspatienter inför en extubering.       

Metod: Litteraturstudie.                                            

Resultat och slutsats: Neurointensivvårdspatienter 

behöver uppfylla en kombination av kriterier inför 

extubation. Hänsyn ska tas till de generella 

extubationskriterierna avseende andning och cirkulation. 

Dessutom ska patienten ha en tillräckligt hög 

medvetandegrad för att kunna följa någon form av 

uppmaning. Till sist ska patientens förmåga att hålla fri 

luftväg bedömas genom observation av hostkraft, 

sekretmängd/konsistens och svalgfunktion.  Det behövs 

ytterligare forskning för att utröna i hur hög grad 

neurointensivvårdspatienterna behöver vara medvetna 

inför extubering och på vilket sätt detta bäst bedöms. 

Forskning behövs kring ett enhetligt tillvägagångssätt för 

bedömning av hostkraft, sekretmängd/konsistens och 

svalgfunktion.  
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Summary  Background: Many of the patients cared for in a 

neurocritical unit are treated with mechanical ventilation 

for a longer or shorter period of time during their stay in 

the unit. When weaning or extubating neurocritical 

patients, they are sometimes assessed according to the 

criteria for weaning and extubation used in general 

intensive care patients. This can cause premature 

extubation, resulting in re-intubation.  

Aim: Describe the criteria to be assessed in neurocritical 

patients prior to extubation.  

Method: Literature review 

Results and conclusion: Neurocritical patients need to 

fulfil a combination of criteria prior to extubation. The 

general criteria in terms of respiration and circulation must 

be taken in to consideration, as well as the patient’s level 

of consciousness. The patient has to be conscious enough 

to be able to take directions. Lastly the patient’s ability to 

protect the airway must be assessed by observation of 

cough strength, the quantities and viscosity of the 

secretions and the patient’s swallowing function. Further 

research is required to ascertain the level of consciousness 

required in the neurocritical patients prior to extubation 

and in which way the assessment is best carried out. There 

is also need for further research considering a standardized 

measurement for assessing cough strength, the quantities 

and viscosity of secretions and swallowing function in 

these patients. 
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Inledning 

Flertalet av patienterna på en neurointensivvårdsavdelning (NIVA) vårdas med 

respirator under en längre eller kortare period av vårdtiden. Anledningen till 

respiratorbehandlingen är företrädesvis sänkt medvetande vilket ger svårighet att 

hålla fria luftvägar (Mahanes & Lewis, 2004). Många neurointensivvårdspatienter har 

ingen underliggande lungproblematik. Det gör att generella urträningsparametrar 

inom andning och cirkulation har begränsningar när det gäller att förutsäga utgången 

av urträning och extubation för neurointensivvårdspatienter (ibid.). 

Neurointensivvårdspatienterna bedöms ibland utifrån de kriterier för urträning och 

extubering som används på allmänna intensivvårdspatienter. Detta kan leda till för 

tidig extubation med reintubation som följd. Risken med en misslyckad extubation är 

att patienten inte kan hålla fria luftvägar vilket kan orsaka dålig syresättning och 

ansamling av koldioxid i blodet (MacIntyre, 2004). För neurointensivvårdspatienter 

är det extra viktigt med god syresättning och normal koldioxidhalt för att ge hjärnan 

optimala förhållanden. Reintubation ökar risken för pneumoni vilket i sin tur kan leda 

till ökad morbiditet och mortalitet (Morehead & Pinto, 2000). Det är även farligt för 

patienten att behandlas längre än nödvändigt med respirator, då detta ger ökad risk 

för pneumoni, respiratorassocierade lungskador, är obehagligt för patienten och leder 

till ökad kostnad för sjukvården (MacIntyre, 2004; Taylor, 2006). 

Intensivvårdssjuksköterskan på NIVA har med sin ständiga närvaro hos patienten 

unik möjlighet till observation av vitala parametrar, andningsfunktion och patientens 

välbefinnande. Detta gör att intensivvårdssjuksköterskan kan arbeta med patientens 

urträning och har möjlighet att bedöma när patienten kan vara redo för extubation 

(Taylor, 2006). Det slutgiltiga beslutet om extubering fattas av narkosläkare, men 

forskning visar att det är ett beslut som ofta tas gemensamt. Komplexiteten vid 

urträning och extubation gör det fördelaktigt med teamarbete. Gemensamma beslut 

kan då baseras på en komplett information insamlad från läkare, 

intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor (Rose, Nelson, Johnston & 

Presneill, 2007). Denna helhetsbild där olika kriterier bedöms ger bättre 

förutsättningar för lyckad extubering. 

 

Bakgrund 

Intubation och respiratorbehandling 

Vid en intubation sätts en endotrakeal tub in via patientens mun eller näsa. Den 

placeras med spetsen två till tre cm ovan trakeas delning till bronkerna. Detta ger 

möjlighet att ventilera patienten och skydda luftvägen (Morton & Fontaine, 2009).  

Respirationens syfte är att tillföra syre till vävnader och organ och 

transportera bort koldioxid (Morton & Fontaine, 2009). Respirationen 

innehåller tre delar, ventilation vilket innebär att transportera syrerik luft till 
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lungorna och transportera bort koldioxid, diffusion av syre och koldioxid 

mellan lungornas kapillärer och alveolerna och transport av syre och 

koldioxid till och från cellerna (ibid.). När en patient behöver hjälp med 

respirationen, används en apparat som kallas respirator (Dybwik, 1997). I 

Lindskogs (2008) Medicinsk Terminologi (sid 529) definieras respirator som 

”andningsapparat, apparat för konstgjord andning, apparat som kan styra 

tillförsel av luft och gaser till lungorna under narkos el. vid 

andningssvårigheter”. Enligt Dybwik (1997) är respirator ett missvisande 

begrepp eftersom den utför ventilation det vill säga transporterar gaser in och 

ut ur luftvägarna. Ett mer korrekt uttryck skulle kunna vara ventilator, men 

begreppet respirator är det som används i praktiken (ibid.). I denna 

litteraturöversikt har begreppet respirator valts. 

En modern respirator kan ställas in med ett antal olika inställningar. Inställningen kan 

antingen vara kontrollerad andning eller understödd andning. (Morton & Fontaine, 

2009). Vid understödd andning startar patienten andetaget själv, och patienten får ett 

inflöde av luft till ett förinställt tryck eller till en viss volym. Detta kallas att patienten 

triggar, efter engelskans trigger som betyder utlösa. Den understödda ventilationen 

med stöd till ett visst tryck är den vanligaste inställningen då patienten skall tränas ur 

respiratorn (Morton & Fontaine, 2009; Jacobson, 1998). 

Urträning och extubation 

Urträning kan delas upp i kort- respektive långtidsurträning. För patienter som 

respiratorbehandlats mer än 72 timmar krävs långtidsurträning som är mer 

komplicerat än korttidsurträning. Långtidsurträningen kan innehålla fördröjningar 

och bakslag (Morton & Fontaine, 2009). Utifrån helhetsbedömning av patienten kan 

respiratorinställningar behöva omprövas och justeras. Vid långtidsurträning är  

urträningstiden oftast ca 40 % av patientens tid i respirator (MacIntyre, 2004; Lavelle 

& Dowling, 2011). Målet med urträningen är extubering, då endotrakealtuben tas 

bort. Urträningen startar när patientens initiala problem börjar lösa sig (MacIntyre, 

2004). Urträning ur respirator kan göras på många olika sätt och det finns ingen 

tydlig evidens för att ett sätt är bättre än ett annat (Lavelle & Dowling, 2011; Morton 

& Fontaine, 2009).  

En internationell konsensuskonferens hölls i Ungern 2005 för att diskutera och ta 

fram riktlinjer för urträning och extubation (Boles et al., 2007). Även i USA har 

evidensbaserade riktlinjer arbetats fram med hjälp av en expertgrupp (MacIntyre, 

2001). Dessa europeiska och amerikanska riktlinjer har tagit fram likartade 

parametrar för att bedöma om patienterna är redo för urträning (Boles et al., 2007; 

MacIntyre, 2001):  

 Andningen bedöms med hjälp av andningsfrekvens (AF), tidalvolymer (Vt), 
Rapid shallow breathing index (RSBI) som är AF/ Vt, saturation, syrgas- och 

koldioxidhalt i blodet (PaO2, PaCO2), tillförd syrgashalt (FiO2), syrgashalt i 

förhållande till syretillförsel (PaO2/FiO2), maximalt inspirationstryck (MIP) 

och inställt positivt endexpiratoriskt tryck (PEEP). Även mängd sekret och 

hostförmåga observeras. 

 Cirkulationen värderas utifrån puls, systolisk blodtryck, användning av 

inotropa läkemedel och temperatur. 
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 Den akuta sjukdomsfasen ska vara över och den underliggande orsaken till 

respiratorbehandlingen ska vara förbättrad 

 I övrigt bedöms elektrolytvärden, hemoglobinvärde, pH och neurologi. 

Ovan beskrivna parametrar har rekommenderade värden som används som kriterier 

för att se att patienten är redo för urträning. Enligt Boles et al. (2007) och MacIntyre  

(2001) måste inte alla kriterier uppfyllas. 

Om kriterierna bedöms tillräckligt uppfyllda görs någon form av spontanandningstest 

(SBT) (Boles et al., 2007; MacIntyre, 2001). De har olika förslag på hur SBT ska 

genomföras avseende metod och längd av testet. SBT kan göras på tre olika sätt, 

andas med hjälp av respiratorn och ett lågt tryckunderstöd, andas med kontinuerlig 

positivt luftvägstryck (CPAP) eller med hjälp av ett T-stycke (ibid.). T-stycke är en 

T-formad respiratorslang som kopplas till en befuktare och som ställs in på ett 

kontinuerligt flöde. Patienten måste vid andning på T-stycke både göra 

inandningsarbetet och övervinna motståndet i tuben (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Rekommenderad tid för SBT är 30 – 120 min. Under SBT observeras 

förändringen av ovan beskrivna parametrar som exempelvis AF, saturation, PaO2, 
PaCO2, puls, blodtryck och neurologi. Om förändringen är utanför vissa intervall 

bedöms patienten inte tolerera testet (Boles et al., 2007; MacIntyre, 2001). 

Den europeiska konsensuskonferensen (Boles et al., 2007) kom fram till att 

extubation kan göras om patienten klarar SBT och det inte föreligger något hinder när 

det gäller neurologiskt status, sekretmängd eller obstruktivitet. De amerikanska 

riktlinjerna (MacIntyre, 2001) förordar extubation om patienten klarar SBT och 

patienten bedöms kunna hålla fria luftvägar och hosta upp sekret. En lyckad 

extubation innebär att patienten klarar sig utan mekanisk ventilation i 24 – 48 timmar 

(Boles et al., 2007; MacIntyre, 2001). 

Av Sveriges 84 intensivvårdsavdelningar, barnintensivvårdsaavdelningar 

exkluderade, hade 18 stycken urträningsprotokoll (Alhall & Buskas, 2010). Samma 

protokoll anvädes på flera intensivvårdsavdelningar så totalt fanns det 16 protokoll i 

Sverige. I dessa urträningsprotokoll bedöms patienten vara redo för urträning enligt i 

stort sett samma parametrar som de ovan beskrivna riktlinjerna (Boles et al., 2007; 

MacIntyre, 2001). Enligt Alhall och Buskas (2010) startar urträningen vanligtvis 

genom byte av inställning på respiratorn från kontrollerad till understödd andning. 

Därefter sker stegvis sänkning av tryckunderstöd och PEEP. I protokollen anges 

kriterier på utmattning hos patienten. Dessa visar om urträningen behöver avbrytas 

eller justeras (ibid.). Utmattningskriterierna liknar de internationella kriterierna 

(Boles et al., 2007; MacIntyre, 2001) för ett misslyckat SBT.  

Extubationskriterier förekom i nio av de16 svenska protokollen. Vanligaste kriterien 

var att patienten med ett visst understöd skulle upprätthålla adekvat andning (Alhall 

& Buskas, 2010). Bedömning av Motoric Activity Assessment Scale (MAAS) 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009) var med i tre av protokollen. Adekvat 

hostförmåga, god svalgfunktion samt utesluten svullnad i luftvägarna fanns med i två 

av protokollen (Alhall & Buskas, 2010). 
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Intensivvårdssjuksköterskans roll  

Intensivvårdssjuksköterskor och läkare har olika perspektiv och kunskapsområden, 

och för att kunna möta patientens komplexa vårdsituation krävs ett samarbete över 

professionsgränserna, teamarbete. Med teamarbete uppnås de bästa resultaten för 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2010). Både läkare och 

intensivvårdssjuksköterskor medverkar i urträningen av patienten (Taylor, 2006).  

Läkarens uppgift är huvudsakligen att ställa diagnos och ordinera medicinsk 

behandling. Intensivvårdssjuksköterskans arbete är en kontinuerlig process med 

upprepade bedömningar för att upptäcka förändringar i patientens tillstånd. Utifrån 

denna bedömning avgör intensivvårdssjuksköterskan hur urträningen ska fortskrida 

(Taylor, 2006). En intensivvårdssjuksköterska ska kunna observera och bedöma 

patienter och utifrån det vid behov initiera och självständigt utföra medicinska 

åtgärder (Förordning om ändring av Högskoleförordningen 1993:100 (SFS 

2006:1053)). I en studie av Rose et al. (2007) undersöktes vem som tog beslut som 

ledde till åtgärder angående patienternas respiratorbehandling och urträning. Det 

kunde exempelvis vara beslut rörande byte från kontrollerad till understödd andning, 

justering av tryckunderstöd eller ändring av syrgashalt. Av de nästan 4000 beslut som 

registrerades gjordes 64 % självständigt av intensivvårdssjuksköterskor och 19 % 

gjordes av sjuksköterskor och läkare tillsammans. Endast 17 % gjordes självständigt 

av läkare. Beslut att extubera var en fråga som dominerades av gemensamt beslut. 

Det framkom också att i de fall som patienten var svårare sjuk gjordes fler beslut i 

samråd med läkare (ibid.). För postoperativa patienter är korttidsurträning vanligast 

och dessa patienter extuberas allt oftare självständigt av intensivvårdssjuksköterskor 

(De, 2004). 

För att optimera patienternas urträning och extubering har intensivvårds-

sjuksköterskan ytterligare uppgifter (Mårtensson & Fridlund, 2002). En uppgift är att 

i samråd med läkare planera ett för patienten adekvat kaloriintag. För stort intag av 

kalorier ger ökat andningsarbete och för litet ger försämrad muskelstyrka. En annan 

viktig uppgift för intensivvårdssjuksköterskan är att tillgodose patientens behov av 

vila. Både god nattsömn och viloperiod på dagen är nödvändigt för att orka med 

urträning. Vidare ska intensivvårdssjuksköterskan se till att patienten är väl 

smärtstillad för att möjliggöra adekvat andningsarbete. Hänsyn ska även tas till att 

viss analgetika kan vara andningsdeprimerande. Då respiratorbehandling och 

urträning är stressande upplevelser, är det intensivvårdssjuksköterskans uppgift att 

kommunicera med patienten, informera, vara ett stöd och skapa trygghet (ibid.).  

Patienterna på NIVA 

Patienter kan vårdas på NIVA av flera olika anledningar, de kan exempelvis ha 

traumatisk hjärnskada (TBI), subaracknoidalblödning (SAB), postoperativa 

blödningar efter neurokirurgiska operationer, ryggmärgsskador och olika typer av 

neuromuskulära sjukdomar (Morton & Fontaine, 2009). Denna litteraturöversikt 

kommer att koncentrera sig på alla neurointensivvårdspatienter som behandlas med 

respirator, utom de med ryggmärgskada och neuromuskulära sjukdomar. Exempel på 

patientgrupper är TBI, SAB, arteriovenösa missbildningar, mediainfarkt, 

lillhjärnsblödning/infarkt, stora intracerebrala hematom och status epilepticus.  
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Sänkt medvetande (Blommengren & Ohlgren, 2007) kan orsakas av diffus skada i 

båda hjärnhalvorna, hjärnstamspåverkan eller till följd av toxiska ämnen eller 

metabola rubbningar. Många neurointensivvårdspatienter har sänkt medvetande och 

medvetandegraden övervakas med hjälp av bedömningsskalor (Mellergård, 1998). 

Den i särklass mest använda och studerade medvetandeskalan är Glasgow Coma 

Scale (GSC), bilaga B. Denna skala poängsätter patienten mellan 15-3 poäng, där 15 

poäng är vaken och alert och 3 poäng är reaktionslös (ibid.). Den verbala delen på 

GCS är omöjlig att bedöma när patienten vårdas med respirator. Därför kan GCS 

maximalt bli 11, vilket brukar skrivas som 11T. För att markera att patienten är 

intuberad skrivs T efter GCS-värdet. I Sverige rekommenderas enligt Mellergård 

(1998) den åttagradiga Reaction Level Scale 85 (RLS) eftersom den är enkel att 

använda, bilaga C. RLS 1 är en helt vaken patient och RLS 8 är en reaktionslös 

(ibid.). Även RLS är begränsad på intuberade patienter då det inte går att skilja på 

RLS 1 eller 2. En nyare skala för bedömning av medvetande är Full Outline of 

UnResponsiveness (FOUR), bilaga D (Korbluth & Bhardwaj, 2011).  

På neurointensvvårdspatienter görs upprepade bedömningar av medvetandegrad. För 

att undvika felbedömningar vid medvetandekontroll ska patienterna vara maximalt 

vakna (Blommengren & Ohlgren, 2007). Detta innebär i praktiken att sederande 

läkemedel stängs av en stund innan bedömningen. 

Det finns flera anledningar till att de flesta patienter på NIVA behöver intuberas och 

respiratorbehandlas. Då medvetandet sjunker tappar patienten tonus i de 

oropharyngeala musklerna, vilket gör att tungan faller bak och täpper till luftstrupen 

(Widjicks & Borel, 1998). Enligt riktlinjer för vård av skallskada (Marik, Varon & 

Trask, 2002) ska patienter med GCS ≤ 8 vara intuberade för att skydda luftvägen. 

Detta stöds även i svensk litteratur, exempelvis Aquilonius och Fagius (2000) och 

Renck (2003), där det sägs att patienter med RLS ≥ 4 ska intuberas. Även reflexen att 

hosta upp slem och sekretion kan vara nedsatt hos neurointensivvårdspatienter då de 

kan ha blödningar och svullnad i de områden i bakre skallgropen där detta styrs ifrån 

(Aquilonius & Fagius, 2000). Skador i och nära hjärnstammen kan ge olika typer av 

patologiska andningsmönster, som inte ger en tillfredställande ventilation (Morton & 

Fontaine, 2009). En intubation och respiratorbehandling ger även möjlighet till 

behandling av förhöjt intrakraniellt tryck via hyperventilation och möjliggör att 

säkerställa tillfredställande värden av syrgas i blodet (Rozet & Domino, 2007). 

Problemformulering 

Kriterier inför extubering är i allmänhet utprovade för patienter med 

lungproblematik. En intressant frågeställning är om dessa kriterier går att använda 

även på neurointensivvårdspatienter. Vilka kriterier är viktiga att betona för denna 

patientgrupp? I litteraturstudien avses att söka efter kriterier för urträning och 

extubering av neurointensivvårdspatienter undantaget ryggmärgsskadade och de med 

neuromuskulär sjukdom. 
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Syfte 

Syftet var att redogöra för vilka kriterier som ska bedömas hos neurointensivvårds-

patienter inför en extubering. 

 

Metod 

Datainsamling 

Metoden för denna litteraturstudie är en genomgång av aktuell litteratur inom 

området, enligt Friberg (2006) en litteraturöversikt. Friberg (2006) beskriver en 

litteraturöversikt som ett strukturerat arbetssätt för att skapa en överblick inom ett 

valt område. Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskas och 

analyseras och deras resultat vävs samman till ett svar på forskningsfrågan. Ingen 

hänsyn tas till om rapporterna och de vetenskapliga artiklarna är gjorda med 

kvalitativ eller kvantitativ metod (ibid.). 

Litteratursökningarna gjordes via databaserna Pubmed, Cochrane Collaboration och 

Cinahl. Sökningar gjordes även i databasen ProQuest Nursing & Allied Health 

Source. I den databasen hittades flera intressanta artiklar men dessa var alla 

dubbletter, redan hittade i andra databaser. Pubmed var den dominerande databasen 

för resultatet till denna litteraturöversikt. 

Inför litteratursökningarna i ovan beskrivna databaser sattes en lista på sökord ihop, 

var god se bilaga E, sökordsöversikt. Redan tidigare, när denna litteraturöversikt var 

på planeringsstadiet, hade vissa provsökningar inom ämnet utförts, och det fanns viss 

förförståelse för vilka sökord som användes inom området. Till hjälp att hitta 

lämpliga sökord/katalogiseringsord i de olika databaserna, söktes orden i databasens 

Thesaurus/uppslagsverk. I Pubmed och Cochrane kallas sökorden MeSHtermer och i 

Cinahl Subject Heading List. I de tre databaser som användes i denna 

litteraturöversikt förgrenar sig Thesaurusen som ett träd, med huvud- och 

underkategorier. I Pubmed och i Cochrane fås vid sökning på en huvudkategori alltid 

dess underkategorier med.  I Cinahl sker detta endast på begäran av den som söker, 

vilket gjordes i denna litteratursökning. I sökningarna användes också några så 

kallade fritextord. Detta innebär att databasen ger träff på alla de artiklar som 

innehåller det sökta ordet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Sökorden som användes till denna litteraturöversikt hörde till två grupper. Den ena 

gruppen syftade till att identifiera de patienter som vårdas på NIVA. Till denna grupp 

hör MeSHtermer och Subject Headings List som neurologiska sjukdomar och 

neurokirurgi, och fritextord neurointensivvård och hjärnskada. Då patientklientelet 

på NIVA är väldigt varierat var det nödvändigt med sökord som inte är alltför 

begränsande. Det gjorde att vid några av sökningarna var antalet träffar stort. Den 

andra gruppen av sökord syftade till att få fram kriterier som förutsäger om 

neurointensivvårdspatienter klarar en extubation. Exempel på sökord i denna grupp är 

fritextordet extubering och MeSHtermen/Subject Heading List respiratorurträning. 
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MeSHtermen airway extubation valdes bort på grund av färre träffar. Dessa båda 

gruppers sökord kombinerades på olika sätt, var god se bilaga F, sökhistorik. Även 

några egenskaper som i litteraturen visat sig ha betydelse vid extubering, 

MeSHtermerna hosta, GCS och tracheostomi prövades att kombinera med extubering 

och respiratorurträning. Till hjälp vid kombineringen av sökorden användes så 

kallade booleska sökoperatorer. AND var den enda booleska sökterm som nyttjades 

till denna litteraturöversikts resultatdel.  

Vid litteraursökningarna användes olika limits/begränsningar för att göra sökningarna 

mer exakta. De limits som användes vid sökningarna i Pubmed var att artiklarna 

skulle vara från år 2000 och framåt, vara på engelska eller svenska och innehålla en 

kort sammanfattning av artikeln, ett abstract. Vid sökningar i Cinahl valdes det bort 

att använda en tidsbegränsning, då resultaten på sökningarna var förhållandevis få. I 

den databasen valdes endast limit engelska och att de skulle innehålla abstract. Vid 

sökningarna i Cochrane lades inga limits överhuvudtaget, då resultaten var nästan 

obefintliga. Vid läsning av valda artiklar upptäcktes det att det ofta refererades till två 

artiklar från 1997 och 1998. Därför gjordes ytterligare en sökning i Pubmed med 

samma sökord som redan använts men med limit tidsbegränsning 960101-991231. 

Vid en av sökningarna i Pubmed påträffades en översiktartikel (King, 2010). Ifrån 

den artikelns referenslista framkom ytterligare en artikel till resultatet på denna 

litteraturöversikt. Detta förfarande kallas manuell sökning (Willman et al., 2006). 

Utifrån abstrakten gjordes ett första urval av artiklar. Efter genomläsning av dessa 

artiklar exkluderades några eftersom de var reviewartiklar och ytterligare ett par 

sorterades bort då de inte var relevanta för syftet. De kvarvarande femton artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier från Willman et al. (2006), se sid 154. Alla artiklar som inkluderades i 

denna litteraturöversikt var av kvantitativ metod. Resultatartiklarna är sammanfattade 

i  bilaga G, artikelöversikt. 

Databearbetning 

Efter åtskilliga genomläsningar av de artiklar som ingår i resultatet, hittades likheter 

och slutsatser i artiklarnas resultat. Dessa likheter gav upphov till olika teman: 

Generella extubationskriterier avseende andning och cirkulation, Medvetandegrad, 

Hostkraft, Sekretmängd och  Svalgfunktion. Ett arbetsmaterial skapades där varje 

tema sattes upp som en rubrik. Vid ny noggrann genomläsning av artiklarna 

grupperades artiklarnas resultat under respektive tema. Det som rörde exempelvis 

extubation och grad av medvetande i alla artiklarnas resultat sorterades in under 

temat Medvetandegrad. Till slut hade alla artiklarnas resultat grupperats i teman. 

Varje tema bearbetades genom att likheter och olikheter jämfördes och 

sammanfattades. I denna litteraturöversikts resultatdel beskrivs dessa teman som 

underrubriker. 
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Resultat 

Generella extubationskriterier avseende andning och 

cirkulation 

Flera studier visade att generella extubationskriterier avseende andning och 

cirkulation inte kunde förutsäga huruvida neurointensivvårdspatienter kan extuberas 

eller inte (Ko, Ramos & Chalela, 2009; Vallverdú et al., 1998; Vidotto, Sogame, 

Calciolari, Nascimento & Jardim, 2008). Vallverdú et al. (1998) hade i sin studie 

delat in patienterna i tre grupper; kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), akut 

respirationssvikt och neurointensivvårdspatienter. Patienterna bedömdes med hjälp av 

generella urträningsparametrar för andning och cirkulation, och när dessa var 

uppfyllda extuberades de. I gruppen KOL-patienter behövde ingen reintuberas, i 

gruppen akut respirationssvikt reintuberades 5,8 % och bland 

neurointensivvårdspatienterna krävdes reintubation i 32,6 % av fallen (ibid.). Ko et 

al. (2009) gjorde en studie på neurointensivvårdspatienter. De jämförde patienter som 

uppfyllde tre, fyra eller fem generella urträningsparametrar avseende andning och 

cirkulation.  Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i antalet 

uppfyllda parametrar mellan de patienter där extubationen lyckades respektive 

misslyckades (ibid.). I en studie av Vidotto et al. (2008) undersöktes om RSBI 

(AF/Vt) var en kriterie som kunde förutsäga extubationsutgång på 

neurointensivvårdspatienter. Det fanns inget samband mellan RSBI < 105 och 

utgången av extubation. Däremot såg de en skärningspunkt vid RSBI < 62 som 

möjligen kunde förutsäga lyckad extubation på denna patientgrupp. De fick även 

fram att varken AF eller minutvolym var och en för sig kunde förutspå 

extubationsutgång (ibid.). 

Enligt några studier (Ko el al., 2009; Mokhlesi et al., 2007; Namen et al., 2001; 

Vallverdú et al., 1998) fanns vissa kriterier bland de generella extubationskriterierna 

som skulle kunna indikera utgången av extubation bland neurointensivvårdspatienter. 

Både Ko et al. (2009) och Namen et al. (2001) visade att PaO2/FIO2 kunde associeras 

med en lyckad extubation men ej var tillförlitligt. Ko et al. (2009) fick även fram att 

RSBI och det negativa inspirationstrycket hade betydelse men inte var signifikant för 

extubationsutgången. Till skillnad från Ko et al. (2009) visade Namen et al. (2001) att 

RSBI inte hade betydelse eftersom de fick liknande värde för de patienter där 

extubationen lyckades respektive misslyckades. Enligt Namen et al. (2001) kunde 

minutvolymens storlek däremot vara en indikation för lyckad extubering. Mokhlesi et 

al. (2007) visade att ett högt PaCO2 (> 5,87 kPa) under SBT hade statistisk 

signifikans för att kunna förutsäga en misslyckad extubation. Denna studie gjordes på 

en allmän intensivvårdsavdelning där även neurointensivvårdspatienter vårdades 

(ibid.). De generella kriterier som tillsammans bäst skulle kunna förutspå 

extubationsutgång på neurointensivvårdspatienterna var enligt Vallverdú et al. (1998)  

maximalt expirationstryck (MEP) och maximalt inspirationstryck (MIP). 

Medvetandegrad 

Ett flertal studier visade att högre GCS kan associeras till lyckad extubation hos 

neurointensivvårdspatienter (Anderson et al., 2011; Koh, Lew, Chin & Wong, 1997; 

Mokhlesi et al., 2007; Namen et al., 2001; Vidotto et al., 2008; Wendell, Raser, 
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Kasner & Park, 2011). GCS ≥ 8 var signifikant associerat med lyckad extubation på 

neurointensivvårdspatienter (Namen et al., 2001). Patienter med GCS ≥ 8 vid 

extubationen ledde till 75 % lyckade extubationer medan patienter med GCS ≤ 7 

ledde till 36 % lyckade extubationer. GCS framstår enligt Namen et al. (2001) som 

den bästa faktoren för att förutsäga lyckad extubation. Vidotto et al. (2008) delade 

upp neurointensivvårdspatienterna i två grupper. En grupp med GCS 10-11T  

eftersom dessa kunde följa enkla uppmaningar och en grupp med GCS 8-9T eftersom 

de inte kunde följa enkla uppmaningar. I den grupp med GCS 10-11T behövde 12% 

av patienterna reintuberas och i den grupp med GCS 8-9 krävde 56 % reintubation. 

Även Mokhlesi et al. (2007) studie visade att GCS > 10 är en kriterie som påvisade 

positiv extubationsutgång. Enligt Wendell et al. (2011) studie hade 

mediainfarktpatienter med GCS ≥ 8 större chans att klara extubering. De fick också 

fram att de patienter som klarade extuberingen hade högre resultat på GCS 

ögonresponsdel medan GCS motorresponsdel inte var av betydelse. Även Anderson 

et al. (2011) påvisade att neurointensivvårdspatienter med onormala ögonrörelser 

hade mindre chans att klara extubering. Wendell et al. (2011) visade också att 

patienter där extubationen misslyckades hade högre grad av neglekt. Koh et al. 

(1997) fick i sin studie på neurointensivvårdspatienter fram att det var troligare att 

patienter med lägre GCS skulle behöva reintubation, men detta nådde ej statistisk 

signifikans. Studien hade få deltagare. Medelvärdet för de som fick reintuberas var 

GCS 7,8 och för de som klarade extubation 11,3 (ibid.) I studien gjord av Anderson 

et al. (2011) fick ingen neurointensivvårdspatient med GCS < 7T pröva att extuberas. 

De som misslyckades med extubering hade ingen signifikant lägre GCS, men det var 

en trend att de med GCS 7-9T hade större risk att misslyckas än de med GCS 10-11T. 

Förutom att mäta GCS utvecklade Anderson et al. (2011) ett eget test för att 

kontrollera patientens förmåga att följa uppmaning. Patienterna ombads att blunda, 

visa två fingrar, vicka på tårna och hosta. De som följde alla fyra uppmaningarna 

kunde associeras med lyckad extubation. De som inte klarade att hosta eller blunda 

på uppmaning var signifikant mindre troliga att klara extubering. Anderson et al. 

(2011) visade också att detta enkla test i högre grad påvisade extubationsutgång 

jämfört med GCS. Även Salam, Tilluckdharry, Amaoteng-Adjepong och Manthous 

(2004) utarbetade ett eget test för att undersöka patienters förmåga att följa 

uppmaning.  Detta test användes i en studie för att se hur förmågan att följa 

uppmaning påverkade extubationsutgång. Studien utfördes på en medicinsk 

intensivvårdsavdelning där patienter med främst lunginflammation, hjärtsvikt, KOL, 

astma och sepsis vårdades. I detta test uppmanades patienten att öppna ögonen, följa 

med blicken, krama med handen och sträcka ut tungan. De hittade statistisk 

signifikans för att patienter som kan lyda de fyra uppmaningarna klarade extubering 

bättre (ibid.).  

Enligt Beuret et al. (2009), Coplin, Pierson, Cooley, Newell och Rubenfeld (2000), 

Ko et al. (2009) och Manno et al. (2008) påverkar inte medvetandegraden utgången 

av extubation. Ko et al. (2009) använde i sin studie på neurointensivvårdspatienter 

medvetandeskalan FOUR. Denna skala kunde inte påvisa utgången av extubation och 

det fanns ingen signifikant skillnad i medelvärdet av FOURskalan hos de patienter 

som klarade respektive inte klarade extubation. I studien av Beuret et al. (2009) gjord 

på patienter som varit intuberade > 24 timmar på en allmän intensivvårdsavdelning 

definierades avvikande mentalt status som oförmåga att följa uppmaning. Den 

parametern kunde inte förutsäga misslyckande av extubation. Manno et al. (2008) 



10 
 

utförde en pilotstudie på 16 patienter med svår hjärnskada där enda orsaken till 

fortsatt respiratorbehandling var GCS ≤ 8 vid inträdet i studien. Vid 

extubationstillfället hade patienterna GCS 6-13. Ingen behövde reintuberas förutom 

en patient med iatrogen näsblödning. Även Coplin et al. (2000) extuberade 

neurointensivvårdspatienter med GCS ≤ 8. Utav dessa patienter klarade 39 av 49 att 

extuberas. Bland dessa fanns även 11 patienter med GCS ≤ 4 där 10 stycken klarade 

extubation.  

Både Vallverdú et al. (1998) och Navalesi et al. (2008) visade i sina studier att ett 

högt GCS inte var någon garanti för en lyckad extubering. I Vallverdú et al. (1998) 

studie krävdes GCS 11 för att vara redo för SBT. Trots detta behövde 32,6 % av 

neurointensivvårdspatienterna reintuberas. Navalesi et al. (2008) hade två grupper av 

neurointensivvårdspatienter. Båda grupperna hade vid extubationstillfället GCS > 10. 

Studiegruppen extuberades efter systematisk daglig bedömning utifrån ett protokoll. 

Kontrollgruppen extuberades efter beslut taget av enskild narkosläkare. 

Studiegruppen hade 5 % reintubationer och kontrollgruppen hade 12 % (ibid.). 

Även i Karanjia et al. (2011) studie hade patienterna ett högt GCS vid extubering, 

medeltal GCS 11. Vid analys av orsaker till reintubation framkom det att den 

vanligaste anledningen var försämrat mentalt status, vilket gav hypoventilation och 

atelektasbildning. 

Hostkraft 

Att hostkraften påverkar extubationen positivt visades av Anderson et al. (2011), 

Beuret et al. (2009), Navalesi et al. (2008), Salam et al. (2004), Vallverdú et al. 

(1998) och Vidotto et al. (2008). Beuret et al. (2009) undersökte på en allmän 

intensivvårdsavdelning hostkraft med hjälp av en mätare som kopplades till 

endotrachealtuben och fick fram peak cough expiratory flow, PCEF. De såg att 

patienter som inte kunde hosta på uppmaning i högre grad fick reintuberas. På de 

patienter där de kunde mäta PCEF fick de fram signifikant sämre hostkraft på de som 

hade en misslyckad extubation än på de som hade en lyckad. Medelvärdet av PCEF 

hos de som misslyckades var 36,3 l/min och för de som lyckades var medelvärdet 

63,6 l/min. Patienter som inte kunde hosta på uppmaning eller som hostade med 

PCEF ≤ 35 l/min hade hög risk att misslyckas med extuberingen (ibid.). Även Salam 

et al. (2004) mätte PCEF på en allmän intensivvårdsavdelning. Deras resultat visade 

att de med lägre hostkraft hade högre risk för reintubation. De som misslyckades med 

extuberingen hade medelvärde på 58,1 l/min och de som lyckades hade 79,7 l/min. 

De som hade PCEF ≤ 60 l/min hade hög risk för reintubering (ibid.). 

Vidotto et al. (2008) utredde i sin studie av neurointensivvårdspatienter anledningen 

till att extubering misslyckades. I flera av fallen var orsaken till reintubation 

oförmåga att hålla luftvägarna fria från sekret. Även Vallverdú et al. (1998) 

undersökte anledningen till misslyckad extubering. I gruppen med 

neurointensivvårdspatienter var en av huvudorsakerna oförmåga att hosta upp slem. 

Därför är det viktigt att i denna patientgrupp utvärdera förmågan att hosta och få upp 

slem. Vallverdú et al. (1998) studie visade också att MEP var ett av de värden som 

skulle kunna förutsäga extubationsutgång hos neurointensivvårdspatienter. I Navalesi 

et al. (2008) studie på neurointensivvårdspatienter, extuberades patienterna i 

studiegruppen enligt ett protokoll. Kontrollgruppen extuberades enbart efter 

bedömning av läkare. I studiegruppen var ett av kriterierna för extubering att hosta 
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tydligt vid sugning, och de i studiegruppen hade lägre grad av reintubering. Anderson 

et al. (2011) visade att oförmåga att hosta på uppmaning signifikant var associerat 

med misslyckad extubation på neurointensivvårdspatienter. 

Både Mokhlesi et al. (2007) och Karanjia, Nordquist, Stevens och Nordkvist (2011) 

förutsatte att patienterna skulle ha hostförmåga innan de kunde extuberas. Patienterna 

i Mokhlesi et al. (2007) studie var tvungna att ha en adekvat hostning vid sugning för 

att få extuberas. Karanjia et al. (2011) krävde närvaro av hostreflex innan extubering. 

Två studier visade att hostförmåga var mindre viktigt vid extubering av 

neurointensivvårdspatienter (Coplin et al., 2000; Namen et al., 2001). I studien av 

Coplin et al. (2000) extuberades många av patienterna med gott resultat trots svag 

eller ingen hostkraft. Dock fick de i sin studie fram att spontan hosta är associerat 

med lyckad extubation. Enligt Namen et al. (2001) fanns ingen association mellan 

lyckad extubering och intakt hostreflex eller hostning vid sugning. 

Sekretmängd 

Mängd, konsistens och utseende av sekretet i luftvägarna hade betydelse för 

extubationsutgång enligt Anderson et al. (2011), Mokhlesi et al. (2007), Navalesi et 

al. (2008) och Salam (2004).  Mokhlesi et al. (2007) gjorde sin studie på en allmän 

intensivvårdsavdelning med bland andra neurointensivvårdspatienter. En av de tre 

variabler som de fick fram som kunde förutsäga att extubationen kommer att 

misslyckas var en moderat eller stor sekretmängd. Moderat sekretmängd definierades 

som att patienten behövde sugas minst en gång/två timmar och stor sekretmängd som 

att patienten behövde sugas flera gånger/timma (ibid.). Navalesi et al. (2008) 

påvisade också att frekvensen av sugning i luftvägarna påverkar extubationsutgången 

på neurointensivvårdspatienter. De patienter som var i studiegruppen, som hade lägre 

grad av reintubationer, behövde sugas mindre ofta än två gånger/timma (ibid.). 

Vidare undersökte Salam et al. (2004) mängden sekret som sögs från patienten de 

sista två-tre timmarna innan extubering. De kom fram till att en mängd på >2,5 ml/h 

ökade risken för misslyckad extubering på medicinsk intensivvårdsavdelning. Enligt 

Anderson et al. (2011) var mängden sekret i luftvägarna av mindre betydelse. Deras 

studie på neurointensivvårdspatienter visade istället att konsistensen på sekretet 

kunde förutsäga extubationsutgången. Konsistensen undersöktes genom att 

intensivvårdssjuksköterskor fick uppskatta om sekretet var tunnt, medeltjockt eller 

tjockt (ibid.).  

Coplin et al. (2000) undersökte både sekretets mängd, konsistens, utseende samt 

sugfrekvens på neurointensivvårdspatienter. De kom fram till att endast 

sugfrekvensen var associerad med extubationsutgången. Beuret et al. (2009) mätte i 

sin studie på allmän intensivvårdsavdelning antal sugningar i luftvägarna de sista 24 

timmarna innan extubering. De fann ingen skillnad i antal sugningar hos dem som 

lyckades med extuberingen respektive de som misslyckades. 

Svalgfunktion  

Colonel et al. (2008) undersökte svalgfunktionen hos patienter som var intuberade 

mer än sex dagar på en medicinsk och kirurgisk intensivvårdsavdelning. Den största 

gruppen av patienter i studien var neurointensivvårdspatienter (42 %), övriga 
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patientgrupper var akut respirationssvikt, chock, hjärtsvikt och intoxinationer. I 

studien utfördes en omfattande undersökning av patienternas svalgfunktion innan 

extuberingen. Patienterna ombads utföra uppgifter som lyfta huvudet och diverse 

munrörelser, sedan undersöktes kräkreflexen och förmågan att svälja. De 

reintubationer som skedde  p g a svalgdysfunktion och oförmåga att hålla fria 

luftvägar analyserades. Av dessa reintubationer kunde Colonel et al. (2008) förutsäga 

78 % med hjälp av sin svalgfunktionstest (ibid.). 

Tre studier gjorda på neurointensivvårdspatienter undersökte kräkreflexens påverkan 

på extubationsutgången (Anderson et al., 2011; Coplin et al. 2000; Karanjia et al., 

2011). Kräkreflexen påverkade extubationsutgången enligt Anderson et al. (2011). 

De patienter som misslyckades med extubering hade mindre troligt en normal 

kräkreflex. Även Karanjia et al. (2011) ansåg att kräkreflex hade betydelse för 

extubationsutgången. I deras studie fick inget extubationsförsök göras om inte 

patienterna hade kräkreflex. Däremot visade Coplin et al. (2000) att kräkreflexen 

hade mindre betydelse vid extubering. Av 36 patienter med avsaknad av eller dålig 

kräkreflex extuberades 32 med lyckat resultat.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En svårighet med denna litteraturöversikt var att det inte fanns så mycket skrivet i 

ämnet. Detta faktum krävde noggranna litteratursökningar med omsorgsfullt valda 

sökord. Sökorden identifierades i första hand bland MeSH-termer och Subject 

Heading List, men ersattes av fritextsökning i de fall då det gav fler träffar. Det fanns 

i litteraturen stöd för att GCS, hostkraft och tracheostomi är relaterat till extubation 

därför valdes dessa sökord. Dessutom granskades referenslistor från resultatartiklarna 

och de reviewartiklar som hittats för att förhindra att någon studie i ämnet missats. 

De flesta resultatartiklar i denna litteraturöversikt återkom i referenslistorna, vilket 

tyder på att de viktigaste studierna i ämnet hittats.  

Flertalet av artiklarna i resultatet var inte äldre än fem år vilket visar på att det är ett 

ämne som det börjar forskas mer i. Föresatsen var att använda artiklar från 2000 och 

framåt men eftersom ett par äldre artiklar som hittades visade sig vara intressanta 

valdes dessa ändå. Troligtvis är detta ett ämne som inte förändrar sig så mycket över 

tid. Behandlingsprinciper för neurointensivvårdspatienterna samt respiratorvården har 

ändrats genom åren men neurointensivvårdspatienternas skador och förmåga till 

självständig andning är inte förändrad.  

Resultatartiklarna som framkom vid sökning i databaserna var från fyra olika 

världsdelar och flera olika länder. Patientbeskrivningarna i resultatartiklarnas 

metoddelar visade att patientklientelet på NIVA är likartat världen över. Det som 

skilde länderna åt var bl a olika personalkategoriers roll. I USA är det exempelvis 

respiratorterapeuter och inte intensivvårdssjuksköterskorna som sköter respiratorerna.  

Andra olikheter var metoder för urträning och användande av SBT. Studierna var 

gjorda i olika sammanhang med olika behandlingsstrategier men på samma 
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patientgrupp. Detta gav positiv bredd åt resultatet, till skillnad från om alla studier 

varit gjorda under likadana förutsättningar.  En svaghet med litteraturöversikten 

skulle kunna vara att inga artiklar i resultatet var från Sverige, vilket eventuellt 

påverkade överförbarheten till svenska förhållanden. Men eftersom patientklientelet 

på svenska NIVA är likartad med resultatartiklarnas, och därmed resten av världen, 

kan resultatet anses vara överförbart på svenska neurointensivvårdspatienter.  

Några resultatartiklar utvaldes trots att studierna inte var gjorda på specifikt 

neurointensivvårdspatienter. Detta skulle kunna vara en svaghet men artiklarna 

valdes då de tog upp områden som hör till ämnet. I andra studier var 

neurointensivvårdspatienterna en egen grupp som jämfördes med andra 

intensivvårdspatienter.  

Alla resultatartiklar i litteraturöversikten var kvantitativa studier. Under 

litteraturbearbetningen framträdde tydligt vissa återkommande områden som på ett 

naturligt sätt kunde bilda teman. Alla artiklarnas resultat var tydliga med vad de hade 

undersökt, vilket gjorde det lätt att sortera in dem under rätt tema. Vid upprepning av 

litteraturöversikten skulle liknande teman troligtvis väljas vilket kan anses som en 

styrka. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatartiklarnas kvalitet 

Alla resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av ”Exempel på 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod” i Willman et al. 

(2006). I detta protokoll tas hänsyn till studiernas metod, urvalsförfarande, etik, 

statistik och bortfall. Alla resultatartiklar fick den sammanfattande bedömningen bra 

eller medel förutom Manno et al. (2008) som fick bedömningen medel/dålig. Detta 

var en bra gjord studie men det var en pilotstudie med endast 16 patienter vilket 

gjorde det svårt att dra några slutsatser ifrån dess resultat. Dessutom hade de ett till 

synes onödigt bortfall av nio patienter. Det som skiljde resultatartiklarnas kvalitet åt 

var hur stora de undersökta patientgrupperna var, om exklusioner och bortfall var 

redovisade, hur väl definitioner var beskrivna samt om studierna var 

prospektiva/retrospektiva. 

Generella extubationskriterier avseende andning och cirkulation 

Neurointensivvårdspatienter är primärt intuberade för att skydda luftvägen och säkra 

respirationen inte p g a lungpatologi. Generella extubationskriterier avseende andning 

och cirkulation är utprovade på patienter med lungproblematik, och fungerar därför 

dåligt på neurointensivvårdspatienter (Ko et al., 2009).  Olika forskare har försökt att 

hitta om det finns några kriterier inom andning och cirkulation som är specifikt 

viktiga för neurointensivvårdspatienter (Ko et al., 2009; Vallverdú et al., 1998: 

Vidotto et al., 2008). Det har inte hittats något som signifikant kan förutsäga 

extubationsutgång avseende dessa parametrar för denna patientgrupp. 
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Enligt Vidotto et al. (2008) studie kunde RSBI < 105, vilket brukar vara kriteriet för 

extubation, inte påvisa extubationsutgången för neurointensivvårdspatienter. Det är 

intressant att de hittat en möjlig skärningspunkt för neurointensivvårdspatienter där 

RSBI < 62 skulle kunna vara en kriterie. Forskning tyder på att olika diagnosgrupper 

kan ha olika referensvärde för RSBI (Epstein, 1995, citerad av Vallverdu et al., 

1998). I resultatartiklarna finns belägg för att Vidotto et al. (2008) skärningspunkt 

RSBI  < 62 för neurointensivvårdspatienter är korrekt. Ko et al. (2009) uppmätte 

RSBI 74,8 hos de som misslyckades och 59,9 på lyckade extubationer. Vallverdú et 

al. (1998) fick fram RSBI 82 på de misslyckade extubationerna och 59 på de lyckade. 

Detta stöds inte av Anderson et al. (2011) som fick lägre värden på både de 

misslyckade och de lyckade extubationerna. 

I denna litteraturöversikt har det framkommit att även neurointensivvårdspatienter 

måste bedömas avseende andning och cirkulation enligt den modell för urträning och 

extubation som beskrivs i bakgrunden. Detta stöds utav att alla resultatartiklar 

förutsätter att vissa extubationskriterier när det gäller andning och cirkulation är 

uppfyllda. Kriterier som ska bedömas är exempelvis förmåga till egenandning via 

SBT med lågt tryckunderstöd, AF, FiO2, saturation, PaO2, PaCO2, puls, blodtryck och 

temperatur. Det har också framkommit att enbart användning av generella 

extubationskriterier avseende andning och cirkulation inte är tillräckligt för 

neurointensivvårdspatienter. 

Medvetandegrad 

Flertalet resultatartiklars resultat har visat att medvetandegraden påverkar 

extubationsutgången (Anderson et al., 2011; Koh et al., 1997; Mokhlesi et al., 2007; 

Namen et al., 2001; Navalesi el al., 2008; Vidotto et al., 2008; Wendell et al., 2011). 

Detta ger starkt stöd för att det är viktigt att bedöma medvetandegraden inför 

extubation av neurointensivvårdspatienter. I de flesta resultatartiklar är 

medvetandegraden bedömd med hjälp av GCS, men även andra metoder för 

medvetandebedömning har använts med gott resultat. Anderson et al. (2011) visade 

att en riktad neurologisk undersökning var av större nytta än GCS ensamt för att 

förutsäga extubationsutgång. Vid deras undersökning ombads patienten följa fyra 

uppmaningar: stäng ögonen, visa upp två fingrar, hosta och vicka på tårna. Även 

Salam et al. (2004) utformade ett eget neurologiskt test bestående av fyra 

uppmaningar: öppna ögonen, följ med ögonen, krama hand och stick ut tungan. Båda 

dessa studier med egna neurologiska tester visade att förmågan att följa uppmaning 

korrelerar med positiv extubationsutgång. Desto fler uppmaningar som patienten 

uppfyllde desto större chans till lyckad extubation. Anderson et al. (2011) menade 

dock att det neurologiska test som användes i Salam et al. (2004) riskerade att mest 

avspegla reflexer. Både Anderson et al. (2011) och Salam et al. (2004) hade med 

ögonöppning i sina status, ögonmotorikens betydelse togs även upp av Wendell et al. 

(2011) som en viktig indikation för extubationsutgången.  

Patienter med skallskada och GCS ≤ 8 ska enligt riktlinjerna (Marik, Varon & Trask, 

2002) vara intuberade för att skydda luftvägen. I många resultatartiklar framkom att 

extubering av patienter med GCS mindre än sju eller åtta ej tillåts (olika gränsvärden 

i olika studier). Detta gör resultatartiklarna till viss del svåra att jämföra. Det finns en 

osäkerhet i att använda GCS på intuberade neurointensivvårdspatienter då de endast 

kan få 11 av 15 möjliga poäng. I vissa fall verkar GCS användas inkorrekt, t ex i Koh 

et al. (1997) där de beskriver intuberade patienter som GCS 11,3 ± 2,8. Ögonöppning 
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kan vara svårt att bedöma vid skalltrauma med ödem och blödningar vid ögonen 

(Aquilonius & Fagius, 2000).  

Några resultatartiklar har fått avvikande resultat när det gäller medvetandegradens 

betydelse för extubationsutgången (Beuret et al., 2008; Coplin et al., 2000; Ko et al., 

2009; Manno et al., 2008). Dessa studiers korrekthet kan ifrågasättas. I Coplin et al. 

(2000) studie saknas en tydlig definition för vad en lyckad extubation innebär. De 

anger inte hur länge patienterna skall klara sig utan endotracheal tub för att 

extubationen ska anses lyckad. Frånvaron av denna definition gör studiens resultat 

osäkert. Dessutom framgår det att fyra patienter blivit tracheostomerade trots att 

patienten hör till gruppen lyckad extubation. Vidare verkar Coplin et al. (2000)  ha en 

patientgrupp med mycket spridd svårighetsgrad på sin sjukdom. Detta visas genom 

att av 136 patienter i studien dör 22 stycken under sjukhusvistelsen. Trots det är 

medelvårdtiden på NIVA för flertalet av patienterna endast tre dagar (ibid.). 

Svagheten i Manno et al. studie (2008) är att det endast är 16 patienter i hans 

pilotstudie varav behandlingen avslutas för tre av patienterna. Det är svårt att dra 

slutsatser från ett så litet material. Innebörden i Beuret et al. (2008) studie är 

svårtolkad. De anser att oförmåga att följa uppmaning inte kan förutsäga 

extubationsutgången. Samtidigt hävdar de att 19 patienter inte kan hosta på 

uppmaning, eftersom de inte förstår instruktionen. Dessa patienter behöver i högre 

grad reintuberas än de som klarar att hosta på uppmaning. Ko et al. (2009) menar att 

medvetandegrad mätt med FOUR-skalan inte förutsäger extubationsutgång. Vid 

inklusion i studien skulle patienterna vara ”alerta” så ingen av deras patienter var 

speciellt medvetandesänkta. Med FOUR-skalan kan intuberade patienter maximalt få 

13 och i medel hade deras patienter med lyckad extubation 12,1 respektive 

misslyckad extubation 12,4. De båda grupperna var alltså homogena vilket inte säger 

något om sänkt medvetandes betydelse för extubationsutgång.  

Trots medvetandegradens betydelse för extubationsutgång framgår det att det inte 

räcker med en hög medvetandegrad för att klara extubering. I ovan nämnda studie av 

Ko et al. (2009) har patienterna ingen större medvetandesänkning, ändå misslyckas 

extubationen för 17,5 % av patienterna. Tyvärr framgår inte varför dessa patienter 

behövde reintuberas.  I Vallverdu et al. (1998) studie hade alla patienter GCS 11. 

Trots den höga medvetandegraden hade neurointensivvårdspatienterna den högsta 

frekvensen av reintubationer, hela 35,7 %. Anledningen till de misslyckade 

extubationerna var huvudsakligen oförmåga att hosta, feber med sänkt medvetande 

eller hypoxi med atelektasbildning (ibid.). Liknande resultat fick Karanjia et al. 

(2011) i en stor studie med nästan 1300 neurointensivvårdspatienter. I deras studie 

kunde också alla följa uppmaning inför extubation. Huvudorsaken till reintubation  

var förändrat mentalt status och ett stört andningsmönster med hypoventilation vilket 

ledde till atelektasbildning. Patienterna hade inga tecken till aspiration eller 

pneumoni och alla hade intakt kräk- och hostreflex (ibid.) 

I denna litteraturöversikt har det framkommit skiftande resultat av 

medvetandegradens betydelse inför extubering. Flertalet resultatartiklar av god 

kvalitet visar dock att medvetandegrad är en viktig del i bedömningen inför 

extubering av neurointensivvårdspatienter.  De resultatartiklar som motsätter detta är 

färre och av inte lika god kvalitet. Medvetandekontrollen behöver inte enbart ske med 

hjälp av GCS eller RLS, utan kan vara en bedömning av neurointensivvårds-

patienternas förmåga att följa uppmaning på något vis. Osäkerhet råder kring i hur 

mycket patienterna behöver kunna ge kontakt och följa uppmaning. Med 
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neurointensivvårdspatienternas speciella patofysiologi, exempelvis dysfasi och 

hemipares, kan en alltför komplicerad medvetandekontroll fördröja extubering. Inför 

extubering av neurointensivvårdspatienter ska medvetandegraden bedömas för att 

tillse att patienten ger kontakt och kan följa uppmaning på något vis.  

Hostkraft, sekretmängd och svalgfunktion 

Flertalet av resultatartiklarna tar upp att hostkraft, sekretmängd/konsistens och 

svalgfunktion är viktiga komponenter i bedömningen av patienten inför extubering 

(Anderson et al. 2011, Beuret et al. 2009, Colonel et al. 2008, Mokhlesi et al. 2007, 

Navalesi et al. 2008, Salam et al. 2004, Vallverdú et al. 1998 & Vidotto et al. 2008).  

Det är svårt att jämföra resultatartiklarnas resultat då bedömning av exempelvis 

hostkraft görs på varierande sätt. Vissa artiklar tar upp hostreflex, andra hostkraft och 

vissa särskiljer att hosta vid sugning respektive på uppmaning. Det är stor skillnad på 

svag hosta vid sugning och kraftig hostning på uppmaning. Beuret et al. (2009) och 

Salam et al. (2004) har mätt hostkraft med PCEF vilket ger en mer objektiv 

bedömning av hostförmågan.  

Även sekretmängd är svår att jämföra då det bedöms på olika sätt i olika 

resultatartiklar. Oftast bedöms det genom antal sugningar per timma. Men även det är 

en osäker faktor då behovet av sugning kan vara en subjektiv bedömning. Subjektivt 

är även bedömningen av sekretets konsistens, men ändå viktigt. I Anderson et al. 

(2011) studie klassificerade intensivvårdssjuksköterskor sekretkonsistens som tunnt, 

medeltjockt eller tjockt. Denna klassificering är praktisk tillämpbar och kunde 

dessutom förutsäga extubationsutgång. Coplin et al. (2004) använder en 

bedömningsskala för sekret, hosta och kräkreflex för att få fram Airway Care Score. 

Bedömning sker inom sex olika områden: spontan hosta, kräkreflex, sekretkvantitet, 

sekretviskositet, sekretkaraktär och sugfrekvens.  

Svalgfunktion är svårbedömd på intuberade patienter. Men i Colonel et al. (2008) 

påvisas möjligheten att med enkla medel undersöka svalgfunktion på ett systematiskt 

sätt. De kunde i mycket stor utsträckning förutsäga behov av reintubation för de 

patienter som hade svalgdysfunktion och oförmåga att hålla fria luftvägar. Men som 

Ko et al. (2009) skriver i sin diskussion är förmågan att hålla fria luftvägar något som 

inte säkert går att förutsäga utan som ses först efter extubation. 

I denna litteraturöversikt har det framkommit att oavsett metod är det ändå viktigt att 

försöka att göra en sammantagen bedömning av hostkraft, sekretmängd/konsistens 

och svalgfunktion för att förutse om patienten har förmåga att hålla fria luftvägar. 

Kriterier att bedöma inför extubering av neurointensivvårdspatienter är förmågan att 

hosta tillfredsställande, sekretets mängd, färg och konsistens samt svalgfunktion.  

Systematisk bedömning 

Navalesi et al. (2008) visade att en systematisk bedömning inför extubation av 

neurointensivvårdspatienter gav bättre resultat än enskilda läkares bedömning. Som 

resultatet i denna litteraturöversikt visar är det många olika kriterier som ska bedömas 

inför extubering av neurointensivvårdspatienter. Därför är det förståerligt att en 

systematisk arbetsmetod där de olika kriterierna bedöms ger goda resultat. 
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Konklusion 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att det för neurointensivvårdspatienterna 

är viktigt att uppfylla en kombination av kriterier inför extubation. Generella 

extubationskriterierna avseende andning och cirkulation ska bedömas. Dessutom ska 

neurointensivvårdspatienternas medvetandegrad värderas. Medvetandekontrollen 

behöver inte enbart ske med hjälp av GCS eller RLS, utan kan vara en bedömning av 

patienternas förmåga att ge kontakt och följa uppmaning på något vis. Osäkerhet 

råder kring i hur mycket neurointensivvårdspatienterna behöver kunna utföra på 

uppmaning för att vara redo för extubation. Till sist ska neurointensivvårds-

patienternas förmåga att hålla fri luftväg bedömas. Detta sker genom att konstatera att 

patienterna har en tillfredsställande hostkraft och genom undersökning av 

svalgfunktionen. Dessutom ska bedömning av sekretets mängd, färg och konsistens 

göras. 

 

Implikation 

Inför extubering av neurointensivvårdspatienter ska ovanstående kriterier noggrannt 

bedömas. Bedömningen ska ske på ett systematiskt sätt, så att hänsyn till alla kriterier 

säkert tas. Det behövs ytterligare forskning för att utröna i hur hög grad 

neurointensivvårdspatienterna behöver vara medvetna inför extubering och på vilket 

sätt detta bäst bedöms. Forskning behövs kring ett enhetligt tillvägagångssätt för 

bedömning av hostkraft, sekretmängd/konsistens och svalgfunktion. 
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Ordlista/begreppsförklaring            Bilaga A 

 

ORD/BEGREPP 

 

BETYDELSE/FÖRKLARNG 

 

AF Andningsfrekvens 

Atelektas Sammanfall av en del av lungan, ofullständig fyllnad av 

alveloerna 

CPAP Andning med ett kontinuerligt positivt luftvägstryck 

Diffusion Rörelse av ämnen i syfte att jämna ut 

koncentrationsskillnader. 

Extubation Borttagande av endotrakeal tub 

FOUR Full Outline of UnResponsiviness (bilaga D) 

FiO2 Fraktionerad syrgashalt, dvs syrgastillförsel i % 

GCS (T) Glasgow Coma Scale (T används i litteraturen emellanåt för 

att markera att patienten är intuberad) (bilaga B) 

Hypoventilation Nedsatt ventilation 

Hypoxi Nedsatt syrgashalt i kroppsvävnader 

Inotropa läkemedel Läkemedel som ökar hjärtats systoliska kontraktionskraft 

Intubation Insättande av endotrakeal tub 

MAAS Motoric Activity Assessment Scale 

MEP Maximalt expirationstryck 

MIP Maximalt inspirationstryck 

Minutvolym Tidalvolym x andningsfrekvens 

NIVA Neurointensivvårdsavdelning 

PaCO2 Koldioxidhalt i blodet 

PaO2 Syrgashalt i blodet 

PaO2 /FiO2 Syrgashalt i blodet i förhållande till syrgastillförsel 

PCEF Peak cough expiratory flow, mätning av hostkraft 

PEEP Positivt luftvägstryck vid utandningens slut 

Reintubation Återinsättande av endotrakealtub efter misslyckad 

extubation 

RLS 85 Reaction Level Scale (bilaga C) 

RSBI Rapid Shallow Breathing Index, 

Andningsfrekvens/Tidalvolym 

SAB Subarachnoidalblödning 

Saturation Syrgasmättnad  

SBT Spontanandningstest  

TBI Traumatisk hjärnskada 

Tidalvolym, Vt Volymen av ett andetag 

Trigga Initiera ett andetag på respiratorn 

Tryckunderstöd Respiratorinställning med gasinflöde till ett viss tryck, krävs 

att andetagen startas av patienten 

T-stycke T-formad respiratorslang med kontinuerligt flöde 

Ventilation Transport av syrerik luft till lungorna 

Vt Tidalvolym, volymen av ett andetag 

 

 

 



 
 

Glasgow Coma Scale (GCS)             Bilaga B 

Bedömning Poäng 

Ögonöppning  

Ögonen hålls spontant öppna 4 

Ögonen öppnas på tilltal 3 

Ögonen öppnas efter 

smärtstimulering 

2 

Ingen ögonöppning vid 

smärtstimulering 

1 

Svar på tilltal  

Patienten är fullt orienterad 5 

Desorienterad/konfusionell 4 

Reagerar på tilltal med enstaka ord 3 

Reagerar på tilltal med oartikulerat 

ljud 

2 

Ingen reaktion på tilltal 1 

Motorisk reaktion  

Patienten ålyder uppmaning adekvat 6 

Patienten reagerar lokaliserande vid 

supraorbital smärtstimulering, 

avvärjer mot stimuleringsstället 

5 

Patienten drar undan armen vis 

smärtstimulering mot 

fingernagelbädd 

4 

Patienten reagerar med 

armbågsflexion vid smärtstimulering 

mot fingernagelbädd 

3 

Patienten reagerar med 

armbågsextension vid 

smärtstimulering mot 

fingernagelbädd 

2 

Ingen reaktion vid smärtstimuli 1 

(Enligt Aquilonius & Fagius, 2000)



 
 

Reaction Level Scale (RLS) 85                                              Bilaga C 

Respons Vakenhetsgrad 

Helt vaken, klar och orienterad 1 

Somnolent, men vaknar vid lätt 

stimulering; och/eller desorienterad 

2 

Mycket somnolent, kräver kraftig 

stimulering för att (tillfälligt) vakna. 

Avvärjer central smärtstimulering 

adekvat. 

3 

Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer 

ej vid central smärtstimulering. 

4 

Medvetslös. Undandragande rörelser 

vid central smärtstimulering. 

5 

Medvetslös. Stereotypa böjrörelser 

vid central smärtstimulering. 

6 

Medvetslös. Stereotypa sträckrörelser 

vid central smärtstimulering. 

7 

Ingen reaktion vid central 

smärtstimulering. 

8 

(Enligt Mellergård, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Full Outline of UnResponsiveness (FOUR)                                             Bilaga D 

Eye response 

4 Eyelids open or opened, tracking, or blinking to command 

3 Eyelids open, but not tracking 

2 Eyelids closed, but open to loud voice 

1 Eyelids closed, but open to pain 

0 Eyelids remain closed to pain 

Motor response 

4 Thumbs-up, fist or peace sign 

3 Localizing to pain 

2 Flexion response to pain 

1 Extension response to pain 

0 No response to pain or generalized myoclonus status 

Brainstem reflexes 

4 Pupil and corneal reflexes presents 

3 One pupil wide and fixed 

2 Pupil or corneal reflexes absent 

1 Pupil and corneal reflexes absent 

0 Absent pupil, corneal and cough reflexes 

Respiration 

4 Not intubated, regular breathing pattern 

3 Not intubated, Cheyne-Stokes breathing pattern 

2 Not intubated, irregular breathing 

1 Breathes above ventilator rate 

0 Breathes at ventilator rate or apnea 

(Enligt Kornbluth & Bhardwaj, 2011)  



 
 

Sökordsöversikt                                                                              Bilaga E 

Sökord Pubmed 

MeSH-

term/fritextord 

Cochrane 

MeSH-

term/fritextord 

Cinahl 

Subject heading 

list 

Respiratoravvänjning 

/urträning 

Ventilator 

Weaning (MeSH) 

Ventilator 

Weaning (MeSH) 

Ventilator 

 Weaning 

Extubering Extubation 

(fritextord) 

Extubation 

(fritextord) 

Extubation* 

Neurologiska 

sjukdomar 

Nervous System 

Disesaes (MeSH) 

Nervous System 

Diseases (MeSH) 

Brain Diseases*, 

explode 

Hjärnskada Brain Injury 

(fritextord) 

  

Neurokirurgi Neurosurgery* 

(MeSH) 

Neurosurgery* 

(fritextord) 

Neurosurgery, 

explode 

Neurointensivvård Neurocritical Care 

(fritextord) 

  

Hosta Cough (MeSH)   

Glasgow coma skala Glasgow Coma 

Scale (MeSH) 

  

Trachestomi Trachestomy 

(MeSH) 

  

*Sökningar gjorda med dessa sökord. Syns ej i sökhistoriken (bilaga F) då dessa ej gav några 

nya artiklar som togs med till urval 1 eller 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sökhistorik                        Bilaga F1 

Datum Databas Sökord/limits/ 

boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 1 Urval 2  

120220 Cochrane Ventilator Weaning 

AND Nervous System 

Diseases 

20 2 1 

 

1 

 

120220 Cochrane Extubation AND 

Nervous System 

Diseases 

137 4 (2*) 1 1  

120221 Pubmed Ventilator Weaning 

AND Nervous System 

Diseases Limits 

English, Swedish, 

abstract, year 2000- 

163 20 (2*) 

 

7 

 

4 

120221 Pubmed Ventilator weaning 

AND brain injury 

Limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

19 6 (4*) 

 

2 

 

0 

120221 Pubmed Extubation AND 

Nervous system 

diseases limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

352 11 (9*) 

 

2 

 

0 

120223 Pubmed Extubation AND brain 

injury, limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

35 6 (4*) 

 

2 

 

0 

 

100223 Pubmed Extubation AND 

Neurocritical care, 

limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

13 6 (5*) 

 

1 

 

1 

 

120223 Cinahl Ventilator weaning 

AND Neurosurgery+ 

Limits English 

language, Abstract 

1 1 1 

 

1 

120227 Pubmed Extubation AND 

Cough limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

85 10 (3*)  2 

 

2 

 

120227 Pubmed Extubation AND 

Glasgow coma scale 

limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

32 8 (4*) 

 

1 

 

1 

 

120228 Pubmed Ventilator weaning 

AND Cough 

limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

31 6 (2*) 

 

2 

 

0 

 



 
 

                             Bilaga F2 

Datum Databas Sökord/limits/ 

boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 1 Urval 2  

120228  Pubmed Ventilator weaning 

AND Glasgow coma 

scale limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

25 8 (5*) 

 

2 1 

 

120307 Pubmed Nervous System 

Disesaes AND 

Ventilator Weaning 

limits English, 

Swedish, abstract, 

960101-991231 

40 2 

 

2  

 

2  

 

120307 Pubmed Nervous System 

Diseases AND 

Glasgow coma scale 

AND Trachestomy  

limits English, 

Swedish, abstract, year 

2000- 

27  6 (1*) 

 

1  

 

0 

120307 Manuell 

sökning 

    1 

*= har förekommit i tidigare sökningar 
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Tabell 3. Artikelöversikt, artiklar med kvantitativ metod 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Pubmed 

Anderson, 

Bartscher, 

Scripko, Biffi, 

Chase, Guanci 

& Greer 

Neurologic 

examination 

and extubation 

outcome in the 

neurocritical 

care unit 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan vissa 

neuro-logiska parametrar 

undersökta innan 

extubation och resultatet 

av extubationen.  

Prospektiv studie 

Urval: Alla 

respiratorbehandlade 

NIVA-patienter som var 

intuberade mer än sex 

timmar. 

Inget bortfall. 

En neurologisk 

undersökning med 

fokus på enkla 

uppmaningar förutsäger 

extubationsutgången 

bättre än enbart GCS.  

Bra 

2008 

Frankrike 

Manuell 

sökning 

Beuret, Roux, 

Auclair, 

Nourdine, 

Kaaki & 

Carton 

Interest of an 

objective 

evaluation of 

cough during 

weaning from 

mechanical 

ventilation 

Syftet var att undersöka 

om en objektiv mätare av 

hostkraft (peak cough 

expiratory flow, PCEF) 

kunde förutse om 

extubation skulle bli 

lyckad eller misslyckad. 

Prospektiv studie 

Urval: Vuxna patienter på 

IVA som 

respiratorbehandlads mer 

än 24 timmar. 

Inget bortfall 

130 patienter ingick. 

Mätning av PCEF strax 

innan extubation kunde 

förutsäga misslyckad 

extubation. Såg det 

både på de patienter 

som inte hostade alls 

och de som hade 

dåliga. 

Medel 

2008 

Frankrike 

Pubmed 

Colonel, 

Houzé, Vert, 

Mateo, 

Mégarbane, 

Goldgran-

Tolédano, 

Bizouard, 

Hedreul-Vittet, 

Baud, Payen, 

Vicaut & 

Yelnik 

Swallowing 

disorders as a 

predictor of 

unsuccessful 

extubation: a 

clinical 

evaluations 

Syftet var att undersöka 

om deras skala för 

svalgfunktionstest var 

användbar för att 

förutsäga misslyckad 

extubering orsakat av 

sekretionsproblem  

Prospektiv studie 

Urval: Alla patienter som 

skulle extuberas och som 

hade varit oralintuberade 

mer än 6 dagar. 

Bortfall: Patienter som 

reintuberades av andra 

orsaker än 

svalg/sekretions- problem 

Undersökning av 

svalgfunktion innan 

extubering är 

användbart för att 

förutsäga misslyckad 

extubering. 

Bra/Medel 
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Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2000 

USA 

Pubmed 

Coplin, 

Pierson, 

Cooley, 

Newell & 

Rubenfeld 

Implications of 

extubation 

delay in brain-

injured patients 

meeting 

standard 

weaning 

criteria  

Syftet var att undersöka 

hypotesen att läkare 

väljer varierande 

tidpunkt för extubation 

av hjärnskadade 

patienter även sedan 

dessa klarat 

spontanandning.  De 

undersökte även 

hypotesen att många 

kunde extuberas tidigt 

och säkert trots koma, 

avsaknad av kräkreflex 

och närvaro av sekretion.  

Prospektiv studie 

Urval: Alla patienter med 

akut hjärnskada, t ex TBI, 

SAB, stroke, status 

epileptikus och encefalit 

som inkom intuberade till 

deras IVA. Datainsamling 

pågick under 7 månader. 

Bortfall: 10 patienter som 

antingen dog eller fick 

tracheostomi. 

Kvarstod 136 patienter i 

studien. 

Många patienter kunde 

extuberas trots 

medvetandesänkning. 

Många kunde även 

extuberas trots 

avsaknad eller dålig 

kräkreflex och 

hostfunktion. Att vänta 

med extubation p.g.a. 

neurologiskt status 

verkar inte förbättra 

patientens outcome 

men ökar kostnaderna. 

Medel 

2011 

USA 

Pubmed 

Karanjia, 

Nordquist, 

Stevens & 

Nyquist 

A clinical 

description of 

extubation 

failure in 

patients with 

primary brain 

injury 

Syftet var att undersöka 

antalet misslyckade 

extubationer på deras 

NIVA under 5 år samt 

identifiera vilka kliniska 

variabler som var 

associerade med 

reintubation 

 

 

 

 

Retrospektiv studie. 

Urval: Alla patienter som 

under en 5-årsperiod 

respiratorvårdats på deras 

NIVA utav primärt 

neurologisk orsak. 

Totalt 1265 patienter. 

Huvudorsaken till 

reintubation är 

hypoventilation med 

ökade atelektaser och 

minskade 

minutvolymer. En 

annan orsak är 

aspiration eller 

nosokomial pneumoni. 

 

 

 

 

Bra 
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Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Pubmed 

Ko, Ramos & 

Chalela 

Conventional 

weaning 

parameters do 

not predict 

extubation 

failure in 

neurocritical 

care patients 

Syftet var att undersöka 

hur traditionella 

urträningsparametrar 

förutsåg misslyckad 

extubering mot lyckad.  

Undersökte även hur en 

komaskala (FOUR 

Score) kunde förutsäga 

misslyckad extubation. 

Retrospektiv studie. Alla 

vuxna patienter som var 

intuberade av 

neurologiska orsaker och 

på vilka ett 

extubationsförsök gjordes. 

Ej ryggmärgsskadade. 

Patienter vårdade på deras 

NIVA under 8 månader.  

Totalt 62 patienter 

 

Traditionella 

urträningsparametrar 

kunde inte förutsäga 

misslyckande av 

extubation på 

neurologiska patienter. 

Inte heller med FOUR 

Scale kunde de 

särskilja vilka som 

skulle uppnå lyckad 

extubation mot 

misslyckad.  

Bra/Medel 

1997 

Singapore 

Pubmed 

Koh, Lew, 

Chin & Wong 

Tracheostomy 

in a neuro-

intensive care 

setting: 

indications and 

timing. 

 

Trots uppnådda 

urträningskriterier 

misslyckades extubation 

av neuropatienter. Syftet 

var att undersöka 

förekomst och orsaker 

till detta samt definiera 

tracheostomins roll i den 

patientgruppen. 

Retrospektiv studie. 

Urval: Alla patienter som 

kom till deras NIVA 

under en viss tid och som 

behövde 

respiratorbehandling mer 

än 48 timmar. 91 stycken. 

Bortfall: 42 patienter som 

dog under 

respiratorbehandlingen. 

Kvarstod 49 patienter. 

 

Pågående pneumoni 

och dåligt GCS var 

viktiga faktorer för att 

förutsäga misslyckad 

extubation. 

Tracheostomi på vissa 

utvalda neuropatienter 

innebar fördelar som 

förkortad IVA-tid, 

snabbare urträning från 

respiratorn och lägre 

sjukhuskostnad. 

 

 

 

 

Medel 
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Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Cochrane 

Manno, 

Rabinstein, 

Wijdicks, 

Brown, 

Freeman, Lee, 

Weigand, 

Keegan, 

Brown, 

Whalen, Roy 

& Hubmayr 

A prospective 

trial of elective 

extubation in 

brain injured 

patients 

meeting 

extubation 

criteria for 

ventilatory 

support: a 

feasibility study 

Syftet var att se på 

respiratorbehandlade 

hjärnskadade patienter 

som enbart var 

intuberade för att skydda 

luftvägarna och 

randomisera dessa till en 

grupp med tidig 

extubation och en med 

fördröjd. Skulle se om 

randomiseringen kunde 

göras säkert och hur 

många patienter som 

skulle krävas i en större 

studie. 

Randomiserad pilotstudie. 

Urval: Hjärnskadade 

patienter som är 

intuberade enbart för att 

de har GCS 8 eller 

mindre. 

Bortfall: 4 patienter där 

familjerna inte gav sin 

godkännande samt 9 

patienter där det tog tid att 

få svar från familjerna så 

patienterna hann 

förbättras. 

Totalt 16 patienter 

Att randomisera svårt 

hjärnskadade patienter i 

en grupp för tidig 

extubation och en 

grupp för fördröjd är 

både tekniskt möjligt 

och säkert. 

Medel/Dålig 

2007 

USA 

Pubmed 

Mokhlesi, 

Tulaimat, 

Gluckman, 

Wang, Evans 

& Corbridge 

Predicting 

extubation 

failure after 

successful 

completion of a 

spontaneous 

breathing trial 

Syftet var att hitta 

faktorer som förutsäger 

att patienten inte 

kommer klara 

extubationen trots ett 

lyckat SBT. 

Prospektiv 

observationsstudie. 

Patienterna valdes ut 

bland alla 

respiratorbehandlade 

under en 15-

månadersperiod, 

sammantaget 637 

patienter. Ytterligare 80 

patienter föll bort pga. 

researchteamet inte 

identifierade dem. 

 

Ett lågt GCS, 

upprepade sugningar 

och tendens att få ökad 

PaCO2 under SBT var 

alla riskfaktorer för att 

misslyckas med 

extuberingen. 

 

Bra 

 

 



 
 

B
ila

g
a
 G

5 
Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001 

USA 

Cochrane 

Namen, Ely, 

Tatter, Case, 

Lucia, Smith, 

Landry, 

Wilson, 

Glazier, 

Branch, Kelly, 

Bowton & 

Haponik 

 

Predictors of 

successful 

extubation in 

neurosurgical 

patients 

Syftet var att undersöka 

om ett 

urträningsprotokoll som 

är validerat på medicinsk 

IVA fungerar på 

neurokirurgiska 

intensivvårdspatienter. 

Vill också identifiera 

faktorer som påverkar 

extubation på 

neurokirurgiska patienter 

positivt. 

Prospektiv randomiserad 

kontrollstudie. Alla 

intuberade 

neurokirurgiska patienter 

under en tidsperiod på 13 

månader tillfrågades om 

deltagande (eller deras 

anhöriga), totalt deltog 

100 stycken. 31 stycken 

tackade nej till deltagande 

och till 10 patienter fanns 

ingen anhörig att fråga.  

Urträningsprotokoll 

utprovat på medicinsk 

IVA kortade inte 

vårdtid eller minskade 

dödlighet på neuro-

kirurgiska patienter. 

GCS var enskilt bästa 

faktorn att förutsäga en 

lyckad extubation, och 

bör därför användas i 

ett urträrningsprotokoll 

på neurokirurgiska 

patienter. 

Bra 

2008 

Italien 

Cinahl 

Navalesi, 

Frigerio, 

Moretti, 

Sommariva, 

Vesconi, 

Baiardi & 

Levati 

  

Rate of 

reintubation in 

mechanically 

ventilated 

neurosurgical 

and neurologic 

patients: 

Evaluation of a 

systematic 

approach to 

weaning and 

extubation 

Syftet var att undersöka 

om en systematisk 

användning av ett 

protokoll för urträning 

och extubation av 

neurointensivvårds-

patienter kunde minska 

antalet reintubationer. 

Randomiserad kontroll 

studie. Under en 20-

månaders period inklude-

rades alla vuxna, 

intuberade patienter på 

NIVA, efter exlusion 

enligt vissa kriterier blev 

det 324 patienter. Studie-

gruppen testades och 

extuberades enligt 

protokoll, medan 

kontrollgruppen extube-

rades då ansvarig läkare 

ansåg det vara lämpligt. 

Bortfall: två patienter. 

Studiegruppen hade 

lägre grad av 

reintubation vilket visar 

att de parametrar de 

tittade på före 

extubation påverkar 

extubationsutgången. 

Bra 
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Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

USA 

Pubmed 

Salam, 

Tilluckdharry, 

Amoateng-

Adjepong & 

Manthous 

Neurologic 

status, cough, 

secretions and 

extubation 

outcomes 

Syftet var att undersöka 

hur neurologiskt status, 

hostkraft  och 

lutfvägssekretion 

påverkar utgången av 

extubationen efter att 

patienten klarat ett SBT. 

Prospektiv studie, alla 

intuberade patienter på en 

IVA under en viss 

tidperiod inkluderades. 

Efter att de klarat ett SBT 

undersöktes neurologiskt 

status (genom att be dem 

göra fyra enkla saker), 

hostkraft och mängd 

sekret. Inget bortfall. 

Denna studie visar att 

neurologiskt status, 

hostkraft och 

sekretionsmängd hos 

patienten påverkar 

utgången av 

extubationen. Dessa 

faktorer kombinerade 

förutsäger utgången i 

än högre grad. 

Bra 

1998 

Spanien 

Pubmed 

Vallverdu, 

Calaf, 

Subirana, Net, 

Benito & 

Mancebo 

Clinical 

characteristics, 

respiratory 

functional 

parameters, and 

outcome of a 

two-hour T-

piece trial in 

patients 

weaning from 

mechanical 

ventilation 

Syftet var att undersöka 

patienter som genomgick 

2-timmars 

spontanandningstest. De 

såg på relationen mellan 

orsaken till 

respiratorbehandlingen 

och resultatet av 

urträningen. 

Prospektiv studie. 

Urval: Alla patienter 

under två års tid som 

respiratorbehandlades mer 

än 48 timmar på deras 

IVA. Indelade i tre 

grupper; KOL, 

neurologiska sjukdomar 

& respirationsinsufficiens. 

217 patienter. 

Inget bortfall 

Spontanandningstest 

misslyckades ofta även 

fast patienterna klarade 

urträningskriterierna. 

Den högsta procenten 

reintubationer var i 

gruppen med 

neurologiska patienter. 

För de andra grupperna 

visades att 

urträningskriterier följt 

av spontanandningstest 

ledde till väldigt lågt 

antal reintubationer. 

 

 

 

 

Bra 
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Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Pubmed 

Wendell, 

Raser, Kasner 

& Park 

Predictors of 

extubation 

success in 

patients with 

middle cerebral 

artery acute 

ischemic stroke 

 

Syftet var dåligt GCS 

formulerat, de ville 

undersöka om GCS hos 

patienter med 

mediainfarkt kunde 

förutsäga 

extubationsutgången. 

Retrospektiv studie. Alla 

intagna patienter med 

mediainfarkt (utan andra 

intracerbrala blödningar) 

under en viss tid. Inget 

bortfall. 

GCS, framförallt 

ögonresponsdelen på 

GCS kan förutsäga hur 

extubationen på 

patienter med 

mediainfarkt går.  

Medel  

2008 

Brasilien 

Pubmed 

Vidotto, 

Sogame, 

Calciolari, 

Nascimento & 

Jardim 

The prediction 

of extubation 

success of 

postoperative 

neurosurgical 

patients using 

frequency-tidal 

volume ratios 

 

Syftet var undersöka 

sambandet med kvoten 

av frekvens/tidalvolym 

och utgången av 

extubation på patienter 

som gjort elektiv 

kranieotomi. 

Prospektiv studie 

Urval: Patienter som 

behövde respirator-

behandling mer än 6 

timmar efter elektiv 

kranietomi pga. tumör, 

aneurysm eller AVM, och 

som inte varit intuberade 

innan ingreppet. 

Bortfall var bl.a. patienter 

som fick tracheostomi, 

som dog eller som 

extuberat sig själva. 

Kvarstod 173 st. 

 

 

 

 

 

 

Kvoten 

frekvens/tidalvolym 

kunde inte förutsäga 

misslyckad extubation. 

Patienter med högre 

medvetandegrad hade 

högre grad av lyckade 

extubationer. 

Misslyckad extubation 

var associerat med 

högre andel pneumoni, 

tracheostomi och död. 

Bra 

 


