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Sammanfattning:  Patienter som blir inlagda på intensivvårdsavdelningar (IVA) 
blir ofta sängliggande under längre perioder. Mobilisering har 
visats ha flera positiva effekter på patienternas återhämtning. 
Studier visar att invasivt ventilatorbehandlade patienter inte 
alltid blir mobiliserade som de borde. Immobilisering av dessa 
patienten har en rad negativa effekter på kroppen. Syftet med 
denna studie är att beskriva processen med förberedelser, 
utförande, tillvägagångssätt samt utvärdering för tidig 
mobilisering av intensivvårdspatienter med invasiv 
ventilatorbehandling. Studien har genomförts som en 
litteraturstudie. Resultatet visade att det är av stor vikt i 
förberedelserna att förändra kulturen på avdelningen, samt att 
ha en stark ledare som driver processen framåt. För att kunna 
göra en bestående förändring är det också viktigt att ta reda på 
de ”barriärer” som utgör hinder för att intensivvårdspatienter 
blir mobiliserade som till exempel översedering. Hänsyn måste 
tas till neurologiska, respiratoriska och cirkulatoriska faktorer 
då de spelar en stor roll för patientsäkerheten. Utförandet 
kräver gott samarbete och kommunikation mellan 
intensivvårdssjuksköterska, sjukgymnast och övriga 
medlemmar i teamet för att få tidig mobilisering att fungera. 
Utvärdering och dokumentation är viktigt och gör det lättare att 
planera och förbereda mobilisering inför nästa tillfälle. 
Komplexiteten kring intensivvårdspatienter gör det svårt att 
implementera en standardiserad vårdplan.  

 



En vårdplan för mobilisering av varje enskild patient skulle 
kunna finnas i patientens datajournal, där mobiliseringen är 
graderad i olika nivåer, vilket skulle kunna fungera som ett 
verktyg och beslutsunderlag för mobiliseringsåtgärder. 
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Abstract:  Patients admitted in intensive care units (ICUs) will often be 
bed rest during longer periods. Mobilization has been shown to 
have many positive effects on patients’ recovery. Studies show 
that mechanically ventilated patients are not always mobilized 
as they should be. Immobilization of these patients has a 
number of negative effects on the body. The purpose of this 
study is to describe the process with preparation, action, 
performance and evaluation for early mobilization of 
mechanically ventilated critically ill patients. This study has 
been carried out as a literature survey. The results showed that 
it is of great importance to prepare for a change of the culture at 
the department and to have a strong leadership who develops 
the process. To make the change permanent, it is also important 
to investigate barriers for mobilization of critically ill patients, 
for example over-sedation. Considerations should be taken to 
neurological, respiratory and circulatory factors since these 
play a major role for the patients’ safety. The performance of 
mobilization demands close cooperation and communication 
between the intensive care nurse, physiotherapist and other 
members of the team in order to obtain early mobilization. 
Evaluation and documentation are important and makes it 
easier to plan and prepare mobilization for the next occasion. 
The complexity of critically ill patients makes it difficult to 
implement a standardized care plan for early mobilization. If 
manageable, a computerized standard care plan for individual 
mobilization graded in different levels could work as a tool for 
individualizing the mobilization.  
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Inledning 
Inom IVA vårdas de patienter som är livshotande sjuka med svikt i ett eller flera 
vitala organ. Medelvårdtiden på IVA i Sverige är 2,6 dagar (Svenska 
Intensivvårdsregistret, [SIR], 2013). Intensivvården ska bedrivas efter vetenskap och 
beprövad erfarenhet, samt efter medicinska och etiska aspekter (SFAI, 2009). 
Övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad ska ges kontinuerligt till 
patienten på IVA. Målen för intensivvården är att ge patienten bästa möjliga 
förutsättning för att återfå hälsa och ett för patienten acceptabel livskvalitet. Vidare 
ska patientens tillstånd vara behandlingsbart och patientens livskvalitet av avgörande 
betydelse när beslut om framtida insatser fattas.  

Intensivvårdens högteknologiska miljö kan komplicera mobiliseringen som 
omvårdnadsåtgärd. Intensivvårdspatienterna beskriver själva ofta upplevelsen av 
intensivvården som en helt annan värld, framför allt är det den högteknologiska och 
medicinsk tekniska utrustningen som patienterna minns. Miljön runtomkring upplevs 
som främmande och skrämmande (Wang, Zhang, Li & Wang, 2009). Vidare visar 
studier att immobilisering på IVA ofta leder till att intensivvårdspatienter tappar 
kontrollen över sin egen kropp vilket kan leda till en känsla av sorg och maktlöshet 
(Johansson & Fjellman – Wiklund, 2005; Fredriksen, Talseth & Svensson, 2008). 

Patienterna på IVA har ofta invasiv ventilatorbehandling (Wang et al., 2009). Evidens 
finns för att patienter inte blir mobiliserade i den grad de borde, detta på grund av 
både påverkbara och oundvikliga faktorer. Påverkbara faktorer kan till exempel vara 
att patienten har en femoralis kateter eller är sederad. De oundvikliga faktorerna kan 
utgöras av respiratorisk instabilitet, hemodynamisk instabilitet och neurologisk 
instabilitet (Leditschke, Green, Irvine, Bissett & Mitchell, 2012; Morris, 2007). Att 
låta mobiliseringen bli en prioriterad åtgärd kan därför vara utmanande för 
specialistsjuksköterskan (Adler & Malone, 2012). 

Bakgrund 
Intensivvården 

För att nå upp till målen med intensivvård krävs att läkare och sjuksköterskor har en 
specialistutbildning inom intensivvård eller anestesi (Larsson & Rubertsson, 2012; 
SFAI; 2009).  Enligt kompetensbeskrivningar och riktlinjer för 
intensivvårdssjuksköterskan från Swenurse (2012) ska specialistsjuksköterskan bland 
annat: 

• Samarbeta med olika yrkesgrupper och vårdteam, för att patienten ska få bästa 
möjliga omhändertagande genom hela vårdförloppet  
 

• Arbeta för främjandet över att patientens kroppsuppfattning bevaras, samt 
motverka komplikationer, fysisk och psykisk inaktivitet (ibid). 

Vårdteamet kring intensivvårdspatienten består av läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och sjukgymnaster. Teammedlemmarna på IVA har olika uppgifter, 
kunskaper och ansvar och strävar tillsammans efter att stabilisera och ge snabba 
rehabiliteringsinsatser till patienten (Larsson & Rubertsson, 2012). Sjukgymnasten 
har en viktig roll i mobiliseringen av intensivvårdspatienter, de ska bedöma, utföra 
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och identifiera behov av behandling, se barriärer som kan utgöra hinder för 
mobilisering samt vara ansvariga för utbildning till övriga professioner (Berney, 
Haines & Denehy, 2012; Garzon-Serrano et al., 2011; Johansson & Fjellman – 
Wiklund, 2005; Skinner, Berney, Warrilow & Denehy, 2008). Sjuksköterskan har 
enligt Garzon- Serrano et al. (2011) ett heltäckande omvårdnadsansvar för patienten 
och ska kontinuerligt värdera cirkulation och respiration hos patienten, vid instabilitet 
kan det vara nödvändigt att avstå från mobilisering. För att mobiliseringen ska 
fungera optimalt krävs ett gott samarbete mellan sjuksköterska och sjukgymnast 
(ibid). 

Swenurse (2010) beskriver vikten av personcentrerad vård på IVA. Med 
personcentrerad vård menas att patientens behov har lika stor betydelse som de behov 
sjukvårdsteamet påvisar. Den personcentrerade vården handlar också om att 
respektera och bekräfta personens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt att främja 
hälsa utifrån vad hälsa betyder för varje enskild person. Den personcentrerade vårdens 
värdegrund kräver att alla i teamet kring patienten ska arbeta personcentrerat (ibid). 

Intensivvårdspatienten 

IVA- patienter beskriver ofta upplevelsen av intensivvården som en helt annan värld, 
den högteknologiska miljön runt omkring patienterna kan göra att de inte vet vad som 
händer utanför deras kroppar. Ventilatorer, artärnålar, centralvenösa infarter, dränage, 
urinkatetrar och elektrodsladdar för monitorering till EKG associeras ofta med smärta 
och obehag. Dessa upplevelser leder till att patienterna känner sig hindrade från att 
röra på sig (Wang et al., 2009). 

Johansson och Fjellman – Wiklund (2005) visade att immobilitet ofta leder till att 
intensivvårds patienter tappar kontrollen och ”förtroendet för sin kropp ”. Patienterna 
kan inte röra sig som de vanligtvis kan och är dessutom rädda för att röra sig på grund 
av all utrustning (ibid). Fredriksen et al. (2008) belyste intensivvårds patienters 
erfarenheter avseende styrka, kroppsuppfattning och rörelse under livshotande 
sjukdom. Studien visade att patienterna förlorade kontrollen över sin egen kropp, då 
kroppen vägrade att samarbeta och styrkan hade försvunnit. Detta gav en känsla av 
sorg och maktlöshet. Patienterna beskrev vidare hur de återupptäckte sin kropp när de 
inte längre behövde ligga platt i horisontellt läge. När sjukvårdspersonalen utmanade 
dem med mobilisering skapade det en motivation för patienterna, vilket bidrog till att 
patienterna kände att situationen blev mer positiv (ibid). Det är också vanligt att 
intensivvårdspatienterna tappar tidsuppfattningen, där avsaknaden av fysisk aktivitet 
också har en stor inverkan (Drouot, Cabello, d’Ortho & Brochard, 2008; Kamdar, 
Needham & Collop, 2012).  

Invasiv ventilation är en vanligt förekommande medicinsk behandling för patienter 
med andningssvårigheter som vårdas på IVA (Wang et al., 2009). Den svårt sjuka 
patienten som är i behov av invasiv ventilatorbehandling erhåller sederande 
läkemedel och analgetika. Detta behövs för att patienten ska tolerera det obehag och 
de smärtor som invasiv ventilation, sugning i luftvägar, smärtsamma 
lägesförändringar, omläggningar och mobilisering kan förorsaka. Det underlättar 
också för att patienten ska tolerera endotrakealtuben och få en bättre synkronisering 
med ventilatorn (Larsson & Rubertsson, 2012). Sedering och analgetika möjliggör 
också vila för patienten och en minskad respons på yttre stimulans (Payen et al., 
2007). Utvecklingen går dock mot att hålla intensivvårdspatienterna så lätt sederade 
som möjligt och eftersträva en lugn, samarbetsvillig och mer ”vaken patient”. 
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(Larsson & Rubertsson, 2012; Samuelson, Larsson, Lundberg & Fridlund, 2003; 
Strøm & Toft, 2011). Målet med sederingen är att eftersträva en anpassad nivå av 
sedering utifrån patientens behov som kan öka möjligheten för tidig mobilisering och 
rehabilitering redan under ventilatorvården. Det kan även minska risken för IVA 
delirium och post traumatiskt stress syndrom, men också ge patienten en chans till en 
mer naturlig sömn (Larsson & Rubertsson, 2012).  

Tidig mobilisering  

Tidig mobilisering beskrivs i litteraturen som mobilisering inom 24 – 48 timmar efter 
inläggning på IVA. Patienten ska vara hemodynamiskt och respiratoriskt stabil 
(Bemis-Dougherty & Smith, 2013; Kress, 2009). Syftet med den tidiga 
mobiliseringen är att förbättra patientens respiration genom urträning ur ventilatorn 
samt öka patientens syresättning (Berney et al., 2012). Mobiliseringen omfattas av 
olika aktiviteter, dessa aktiviteter kan delas in passiv och aktiv mobilisering av 
patienten. Passiva rörelser innebär lägesändringar i sängen, passiva ben och arm 
rörelser med assistans eller elektrisk stimulering (Berney et al., 2012; Gerovasili et 
al., 2009; Morris, 2007; Skinner et al., 2008). Den passiva mobiliseringen är mer 
vanligt hos invasivt- ventilatorbehandlade patienter (Skinner et al., 2008). Aktiv 
mobilisering innebär att patienten mer aktivt tar sig ur sängen, går på stället och går 
bort från sängen, men också sängcykling (Arias & Smith; 2007; Camargo Pires-Neto 
et al., 2013; Stiller, 2007).  

Flera studier visar att tidig mobilisering har god effekt på respirationen och fysiska 
funktioner. De respiratoriska effekterna av tidig mobilisering innefattar förbättrad 
lungventilation, lungperfusion, ökad syresättning och ett reducerat andningsarbete. De 
fysiska effekterna bidrar till upprätthållande av muskelstyrka, minskad risk för 
rörelseinskränkningar och kontraktioner, samt återgång till fysisk funktion (Berney et 
al., 2012; Combes et al., 2003; Hodgson, Berney, Harrold, Saxena & Bellomo, 2013; 
Morris, 2007; Skinner et al., 2008). Tidig mobilisering av intensivvårdspatienter 
förbättrar inte bara respiration och fysisk funktion, utan minskar även risken för 
delirium, förbättrar sömnkvalitén och förkortar vårdtiden (Kamdar et al., 2012). 

Bailey, Miller och Clemmer (2009) menar att graden av tidig mobilisering på 
intensivvårdsavdelningar beror på den attityd och kultur som avdelningen har och om 
huruvida de har mobilisering som en nyckelkomponent i behandlingen. 

Effekt av immobilisering 

Förlust av muskelstyrka är en vanligt förekommande komplikation hos sängliggande 
patienter. Studier har visat att skelettmuskulaturen försvagas med 1-1.5% varje dygn 
som patienten är strikt sängliggande och att 4-5 % muskelstyrka försvinner varje 
vecka hos en immobiliserad patient (Garzon-Serrano et al., 2011). Det är också 
vanligt att patienterna går ner i vikt, till följd av immobiliseringen (Fan et al., 2012). 
Patienternas ålder och viktnedgången påverkar mobiliseringen och rehabiliteringen av 
patienten negativt då de löper risk för en rad ytterligare negativa effekter på kroppen. 
Även kontrakturer uppträder vid långvarig immobilsering (Lindgren, Unoson, 
Fredrikson & Ek, 2004). 

En konsekvens av brist på mobilisering för kroppens kardiovaskulära system är att det 
kan leda till ortostatiskt blodtrycksfall och i sin tur minskad syreupptagningsförmåga i 
kroppen. Immobilisering kan vidare leda till ökad proppbenägenhet och nedsatt 
perifer cirkulation. Även andningsorganen påverkas negativt, vilket kan ge följder 
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som hypoxi, atelaktaser och pneumoni. De gastrointestinala funktionerna påverkas 
med nedsatt peristaltik som i sin tur kan leda till obstipation, aptitlöshet och 
malnutrition. Trycksår är också en vanlig förekommande komplikation (Lindgren et 
al., 2004). Intensivvårdspatienter bedöms vara i störst risk för trycksårsutveckling, då 
de ofta är immobiliserade och har en minskad cirkulation till följd av sedering och 
övriga läkemedel (Tayyib, Coyer & Lewis, 2013). 

Trots vetskap om skadliga effekter av sängläge begränsar den avancerade miljön på 
IVA mobiliseringen av intensivvårdspatienten. Det finns alltid en risk att utrustning 
och katetrar som är kopplade till patienten lossnar eller orsakar skada, detta kan i sin 
tur leda till ökad infektionsrisk, orsaka stress och smärta för patienten (Adler & 
Malone, 2012; Leditschke et al., 2012).  

Problemformulering  
En omvårdnadsåtgärd som ingår i intensivvårdssjuksköterskans arbete är att 
mobilisera patienten i form av passiv och aktiv mobilisering. Att intensivvården är en 
högteknologisk miljö kan komplicera denna omvårdnadsåtgärd. Studier visar att 
invasivt ventilatorbehandlade patienter inte alltid blir mobiliserade som de borde. Att 
låta mobiliseringen bli en prioriterad omvårdnadsåtgärd kan därför vara utmanande 
för specialistsjuksköterskan och teamet kring patienterna på intensivvårdsavdelningar. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva processen med förberedelse, tillvägagångssätt, 
utförande samt utvärdering av tidig mobilisering av intensivvårdspatienter med 
invasiv ventilatorbehandling. 

Metod 
Designen som valdes för att besvara syfte och frågeställningar är en systematisk 
litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2008) är detta en kritisk sammanställning av 
forskning inom ett område av stort intresse. Tillvägagångssättet för att finna 
information är ett detektivarbete, där sökningar efter vetenskapliga studier utförts i 
elektroniska databaser inom det valda ämnesområdet. För att kunna göra bedömningar 
och dra slutsatser måste det finnas tillräckligt antal empiriska studier av god kvalitet. 
Informationskällan som valdes bygger på vetenskapliga artiklar och vetenskapliga 
rapporter (Forsberg & Wengström, 2013).  

Datainsamling  

För att få ett sökresultat med relevanta artiklar valdes ”MeSH” termerna, det vill säga 
ämnesorden ”respiration, artificial”, ”early ambulation”, ”intensive care unit” och 
”early mobilization” i samtliga databaser (Bilaga1). MeSH står för Medical Subject 
Headings och är en ämnesordlista som användes i PubMed för att få en mer exakt 
sökning. Enligt (Polit & Beck, 2008) finns ett sökträd under varje MeSH-term med 
flertalet underrubriker.  

De i denna studie använda inklusions- och exklusionskriterier var följande: 
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Inklusionskriterier: 

• Intensivvårdsavdelning 
• Tidig mobilisering av vuxna patienter över 16 år 
• Invasiv ventilatorbehandling 
• Studier på engelska 
• Årtalen 2005-2013 
• Vetenskapligt granskade studier 

Exklusionskriterier: 

• Studier gjorda på barn 
• Review artiklar 

Sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed, 
PsycINFO och PEDro. Sökorden i samtliga databaser kombinerades med den 
booleska termen AND och OR, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) 
avgränsar sökningen och ger ett mer specifikt resultat.  

Artikelsökningen resulterade i 273 vetenskapliga artiklar. Samtliga titlar granskades 
och relevanta abstrakt lästes. Bland dessa abstrakt uppfyllde 78 artiklar 
inklusionskriterierna. Dessa lästes i fulltext. Nio artiklar valdes slutligen att ingå i 
litteraturstudien. Efter fortsatt läsning exkluderades ytterligare två artiklar då en inte 
enbart handlade om invasivt ventilerade patienter. Ytterligare en studie exkluderades 
då det visade sig vara en del av en större studie som redan hade inkluderats. 
Artikelsökningen resulterade slutligen i sex stycken vetenskapliga artiklar. Se tabell 1.  
Även manuell sökning utfördes via genomgång av referenslistor från intressanta 
artiklar som rör problemområdet, detta för att få ett bredare resultat. Antalet träffar 
från den manuella sökningen resulterade i sju stycken vetenskapliga artiklar.  

Tabell 1. 

 

 

Databearbetning  

De valda artiklarna är samtliga av kvantitativ metod och utgjorde underlag för 
litteraturstudiens resultat. Dessa vetenskapliga artiklar granskades systematiskt och 
kvalitetsbedömdes efter Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för 
kvantitativa studier. Studiernas syfte, datainsamlingsmetod, urvalsförfarande, 
analysmetod och etiska överväganden granskades, vilket gav ett bra underlag för att 
värdera studiens kvalitet och bevisvärde. Efter sammanvägning av kvalitetskriterier 
kunde studiernas bevisvärde och kvalitet graderas (ibid). 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3

130911 CINAHL MH “Early ambulation” OR “Early mobilization” AND “intensive 
care unit” AND MH “respiration, artificial” 240 45 5 4

130911 PUBMED MeSH “Early ambulation” OR “Early mobilization” AND 
“intensive care unit” AND MeSH “respiration, artificial” 33 33 4 2

130911-131105

Manuell
sökning,i

valda,källors
referenslistor

Relevans,för,syfte 7 7
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Bearbetningen av slutgiltiga artiklar skedde genom en innehållsanalys. Detta innebär 
enligt Forsberg och Wengström (2013) att på ett systematiskt sätt klassificera data 
stegvis. Målet var att identifiera teman och mönster för att kunna identifiera faktorer i 
resultatet.  Här användes syftet för denna litteraturstudie för att på så sätt ställa frågor 
till texten i artiklarna om hur processen med tidig mobilisering planeras och 
genomförs för invasivt ventilatorbehandlad intensivvårdspatient.  

Etik 
Samtliga studier som låg till grund för föreliggande litteraturstudie 
kvalitetsgranskades med beaktande av etiska överväganden. Enligt Forsberg & 
Wengström (2013) får ingen form av ohederlighet förekomma avseende material och 
resultat, såsom studier sponsrade för marknadsföring. Metod och resultat ska 
redovisas på ett sanningsenligt sätt. Förutfattade meningar ska åsidosättas och allt 
resultat som stämmer överens med syftet ska redovisas (Polit & Beck, 2008). 

Resultat 
I denna litteraturstudie har följande studier granskats: Bailey et al. (2007), Clark, 
Lowman, Griffin, Matthews och Reiff (2013), Engel, Tatebe, Alonzo, Mustille och 
Rivera (2013) Hanekom et al. (2011), Hopkins, Spuhler och Thomsen (2007), 
Mehtap, Didem och Yucel (2009), Morris et al. (2008), Needham et al. (2010), 
Needham och Korupolu (2010), Pohlman et al. (2010), Schweickert et al. (2009), 
Thomsen, Snow, Rodriguez och Hopkins (2008), Zomorodi, Topley och McAnaw 
(2012). Refererande till dessa studier anges här efter som ”samtliga studier”. 

Resultatet från innehållsanalysen identifierade fyra olika punkter, vilka presenteras i 
Figur 1.   

Figur 1.  

 

  

Förberedelser 
Innan processen med tidig mobilisering startar beskrev samtliga studier vikten av 
olika förberedelser inför ett nytt mobiliseringsprogram.  

Processen för tidig mobilisering av invasivt  
ventilerade intensivvårdspatienter 

Förberedelser: 
•  Kulturen på avdelningen 
•  Identifiera barriärer 
•  Patientsäkerhet 

o  Neurologi 
o  Respiration 
o  Cirkulation 

Utförande: 
•  Teamet 
•  Sedering 

Tillvägagångssätt: 
•  Passiv mobilisering 
•  Aktiv mobilisering 
•  Övriga aktiviterer 

Utvärdering 
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Kulturen på avdelningen 

Att ta hänsyn till den rådande kultur som finns på avdelningen och vikten av att 
förändra denna, innan start av en tidig mobiliseringsprocess beskrevs i studier av 
Clark et al. (2013), Needham et al. (2010), Needham och Korupolu (2010) och 
Hopkins et al. (2007). 

Needham et al. (2010) och Needham och Korupolu (2010) beskrev att planering, 
förberedelse samt samarbete mellan personalen var nyckeln till att lyckas med tidig 
mobilisering. En del av arbetet var att skapa engagemang och ge utbildning till 
personalen, vilket skedde genom att dela ut skriftlig information samt presentationer 
som summerade forskningspublikationer om neuromuskulära komplikationer efter 
svår sjukdom och där fördelarna med tidig mobilisering lyftes. Vidare fick även 
patienter som drabbats av neuromuskulär svaghet vid utskrivning från IVA delta och 
dela med sig till personalen av sina erfarenheter från mobiliseringen och den 
efterföljande återhämtningen. Patienter som deltog i studien fick också komma 
tillbaka för att ge feedback till klinikens medarbetare. Detta bidrog till en stor 
kulturförändring på avdelningen (ibid). 

Även Clark et al. (2007) och Engel et al. (2013) utgick från utbildning avseende 
mobilisering. Clark et al. (2013) lät sjuksköterskor och sjukgymnaster titta på 
instruktionsfilm om mobilisering, samt att de fick utbildning i evidens bakom 
mobilisering. Engel et al. (2013) beskrev hur en sjukgymnast inhämtade kunskap från 
andra intensivvårdsavdelningar med redan etablerad tidig mobilisering, i syfte att 
diskutera hur hinder för mobilisering kunde övervinnas och hur patientsäkerheten 
kunde garanteras. Därefter tillbringade sjukgymnasten ett år till att införa tidig 
mobilisering som en ordination på IVA, likt ett läkemedel. Detta utfördes genom 
presentation av tidig mobilisering, utefter evidens på personalmöten, konferenser och 
via seminarier där samtliga personalkategorier på IVA närvarade (ibid). 

Hopkins et al. (2007) beskrev hur de vid införandet av ett nytt mobiliseringsprogram 
planerade att förändra kulturen på intensivvårdsavdelningar samt personalens 
inställning till nya rutiner på avdelningarna, för att den tidiga mobiliseringen skulle 
bli en prioriterad åtgärd. För att detta skulle möjliggöras, lyfte Hopkins et al. (2007) 
fram följande punkter: 

• Att få sjuksköterskorna att förstå vikten av tidig mobiliseringen för 
patienternas tillfrisknande 

• Att få avdelningschefer och läkare att driva mobiliseringsprocessen vidare  
• Att skapa en allmän vision för de åtgärder som ska implementeras, via 

upprepade teambuildingmöten för personalen, där personalen själva aktivt valt 
att delta 

• Att kommunicera ut denna vision till andra avdelningar för att få igång 
mobiliseringsprocessen så tidigt som möjligt för patienter innan de flyttas till 
den respiratoriska intensivvårdsavdelningen  

• Att anställa nya intensivvårdssjuksköterskor som från grunden fått lära sig 
vikten av mobilisering, för att på detta sätt påverka andra anställda. För att 
förenkla och säkerställa att patienterna mobiliseras två gånger dagligen, 
utbildas personalen vidare tvärprofessionellt. Ett exempel på detta är att 
sjuksköterskan själv ska kunna utföra vissa åtgärder på respiratorn om 
respiratorterapeuten är upptagen eller att sjukgymnasten själv kan koppla bort 
en artärkateter 
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• Att effektivisera personalgruppen och vården genom att utse lokala ledare som 
förstått innebörden av metoden och visionen  

• Att följa upp metoden och ge feed-back till personalen om hur arbetet går och 
resultatet, för att på så vis kunna förfina metoden 

• Att befästa förändringarna på avdelningen så att personalen känner sig 
bekväm med de nya rutinerna och kan känna stolthet över den nya och 
förbättrade vården (ibid). 

Clark et al. (2013) engagerade personal med hjälp av planeringsmöten, främst chefer 
inom olika instanser ingick i dessa möten. Diskussionernas fokus på mötena var 
utveckling av ett tidigt mobiliseringsprogram anpassat efter trauma och brännskadade 
patienters behov (ibid). Även Hopkins et al. (2007) hade som en del i sin process att 
få chefer och läkare att driva mobiliseringen vidare, genom att informera samt göra 
personalen intresserade av förändringsarbetet.  

Flera studier använde sig av Plan Do Study Act (PDSA), en strukturerad metod för att 
leda en förbättringsprocess eller utforma ett program för tidig mobilisering (Clark et 
al., 2013; Engel et al., 2013; Hopkins et al., 2007; Morris et al., 2008). Needham et al. 
(2010) och Needham och Korupolu (2010) använde sig av en modell som liknar 
PDSA- cykeln, en kvalitetsförbättringsmodell utformad av Pronovos, Berenholtz och 
Needham (2008). Dessa modeller för tillvägagångsätt för förbättringsarbete ledde dem 
fram i förberedelserna till att implementera ett förbättringsprogram. Hanekom et al. 
(2011) använde sig av Delphi metoden för att komma fram till de algoritmer som är 
viktiga till ett förbättringsprogram inom tidig mobilisering.  

Identifiera barriärer 

Att identifiera barriärer för tidig mobilisering innan implementering av ett 
mobiliseringsprogram samt att ta hänsyn till patientsäkerheten belystes i samtliga 
artiklar. Sex artiklar beskrev hur viktigt det var att identifiera barriärer till tidig 
mobilisering för att sedan försöka hitta lösningar på dem (Engel et al., 2013; Hopkins 
et al., 2007; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; 
Schweickert et al., 2009). Dessa barriärer kunde vara att personalen roterade på olika 
avdelningar, att personalen var skeptiska till tidig mobilisering och dess säkerhet och 
att personalen, framför allt sjukgymnaster inte räckte till för att tidig mobilisering 
skulle kunna ske dagligen (Engel et al., 2013; Hopkins et al., 2007; Needham et al., 
2010; Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009).   

Patienter med ryggskador, stroke och patienter som under vårdtiden krävde hjärt – 
och lungräddning exkluderades då mobilisering kunde innebära en fara för deras 
säkerhet (Engel et al., 2013; Clark et al., 2013; Pohlman et al., 2010; Schweickert et 
al., 2009; Zomorodi et al., 2012). Flera studier hade även ett högt body-mass index 
(BMI) som ett exklusionskriterie på grund av att detta kunde ses som en barriär till 
mobilisering (Clark et al., 2013; Morris et al., 2008; Zomorodi et al., 2012), men 
Pohlman et al. (2010) visade i sin studie att ett högt BMI inte behövde vara någon 
barriär för tidig mobilisering. Needham et al. (2010) och Needham och Korupolu 
(2010) hade inga exklusionkriterier utan det var endast patientens vitala parametrar 
som avgjorde om patienten klarade av mobilisering eller inte. Fyra studier beskrev att 
patienter med vasopressorstöd inte mobiliserades, eftersom vasopressorstöd tydde på 
cirkulatorisk instabilitet vilket var en barriär för mobilisering (Bailey et al., 2007; 
Clark et al., 2013; Thomsen et al., 2008, Zomorodi al., 2012). Dock beskrev Engel et 
al. (2013), Morris et al. (2008), Needham et al. (2010) och Needham och Korupolu 
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(2010) annorlunda kring läkemedel med vasopressorstöd, då de menade att patienten 
inte krävde någon ökad dos läkemedel med vasopressor de senaste två timmarna 
innan mobilisering, eller att endast en mycket liten dos läkemedel vasopressor pågick.  

Patientsäkerhet 

Samtliga studier skrev att hänsyn till patientsäkerheten måste tas innan start av tidig 
mobilisering av invasivt ventilerade patienter. Flera studier tog också upp vikten av 
kontrollerad patientsäkerhet under mobiliseringen (Bailey et al., 2007; Engel et al., 
2013; Hanekom et al., 2011; Mehtap et al., 2009; Morris et al., 2008; Needham et al., 
2010; Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009; 
Thomsen et al., 2008; Zomorodi et al., 2012). Patientsäkerheten delades in i 
neurologiska, respiratoriska och cirkulatoriska parametrar som definierades som 
barriärer som kan utgöra hinder för att utföra tidig mobiliseing ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv, se tabell 2 (Bailey et al., 2007; Clark et al., 2013; Engel et 
al., 2013; Hanekom et al., 2011; Hopkins et al., 2007; Mehtap et al., 2009; Morris et 
al., 2008; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; 
Schweickert et al., 2009; Thomsen et al., 2008; Zomorodi et al., 2012). Se tabell 2. 

Tabell 2. Parametrar att ta hänsyn till 

 

Författare(
(artikel): Neurologiska(parametrar: Respiratoriska(

parametrar: Cirkulatoriska(parametrar:

Bailey'et'al.,'2007
Patienten skulle följa tre av fem 
olika kommandon för att säkerställa 
medvetandet

FiO2 ≤ 0,6 och PEEP ≤ 
10 cmH2O

Stabilt'blodtryck

Clark'et'al.,'2013
Patienten'skulle'följa'fem'olika'
kommandon'för'att'säkerställa'
medvetandet

FiO2 ≤ 0,5 och PEEP ≤ 
10 cmH2O

Stabil'cirkulatoriskt

Engel'et'al.,'2013

Patienten skulle öppna ögonen vid 
tilltal eller vid manuell stimulering 
för att säkerställa medvetandet, 
Använt sig av RASS

FiO2 ≤ 0,8 och PEEP ≤ 
12 cm H2O, saturation 
> 93%

MAP>'60'mm'Hg

Henekom et al., 
2011

Patienten skulle följa olika 
kommandon för att säkerställa 
medvetandet

FiO2 ≤ 0,6 och PEEP ≤ 
10 cmH2O, > 94 % 
saturation

MAP > 60 mm Hg, Puls 
normalt för ålder, Temp <36°C, 
>38°C

Hopkins'et'al.,'
2007 Framgick'ej

Saturation > 88%, 
andningsfrekvens >45 / 
minut

Systolisktblodtryck  < 200 mm 
Hg eller < 90 mm Hg

Mehtap'et'al.,'2009 Framgick'ej Peak > 40 cmH2O MAP > 60 mm Hg

Morris et al., 2008
Patienten skulle följa tre av fem 
olika kommandon för att säkerställa 
medvetandet

SpO2 > 88 %, ha ett 
stabilt PEEP och 
ventilator inställning 
under weaningperioden

MAP > 65 mm Hg

Needham'et'al.,'
2010

Patienten skulle öppna ögonen vid 
tilltal för att säkerställa 
medvetandet, använt sig av RASS

FiO2 ≤ 0,6 och PEEP ≤ 
10 cmH2O, saturation 
> 88%, 
andningsfrekvens < 45 
/ minut

MAP > 55 mm Hg < 140 mm 
Hg.

Needham'&'
Korupolu'et'al.'
2010

Patienten skulle öppna ögonen vid 
tilltal för att säkerställa 
medvetandet, använt sig av RASS

FiO2 ≤ 0,6 och PEEP ≤ 
10 cmH2O, >88%, 
andningsfrekvens  <45 
/ minut

MAP > 55 mm Hg <140 mm 
Hg.

Pohlman'et'al.,'
2010

Patienten skulle följa tre av fyra 
olika kommandon för att säkerställa 
medvetandet, använt sig av RASS

Andningsfrekvens > 5/ 
minut eller > 40/minut 
samt saturation > 88 %.

MAP >65, <110 mm Hg, eller 
ett systoliskt blodtryck < 200 
mm Hg, hjärtfrekvens > 
40/minut eller < 130/minut

Schweickert'et'al.,'
2009

Patienten skulle följa tre av fyra 
olika kommandon för att säkerställa 
medvetandet, använt sig av RASS

Andningsfrekvens > 
5/minut eller < 
40/minut, saturation > 
88 %.

MAP > 65, till < 110 mm Hg, 
eller ett systoliskt blodtryck < 
200 mm Hg, hjärtfrekvens 
>40/minut eller < 130/minut

Thomsen'et'al.,'
2008

Patienten skulle följa tre av fem 
olika kommandon för att säkerställa 
medvetandet 

FiO2 ≤ 0,6 och PEEP ≤ 
10 cmH2O

Stabilt'blodtryck

Zomorodi'et'al.,'
2012 Framgick'ej

FiO2 ≤ 0,6 och PEEP ≤ 
12 cmH2O, saturation 
> 93%

Stabil'hemodynamiskt,'ej'
hypotoni
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Bland de neurologiska parametrarna har studier använt sig av olika kommandon som 
patienten skulle kunna följa, detta för att säkerställa att patienten är vid medvetande. 
Bailey et al. (2007), Morris et al. (2008), Needham et al. 2010, Needham och 
Korupolu, 2010 och Thomsen et al. (2008) använt sig av flera kommandon, där det 
räckte att endast några kommandon uppfylldes. Dessa kommandon var att öppna 
ögonen vid tilltal, följa blicken, klämma handen, skaka på huvudet samt lyfta på 
ögonbrynen och räcka ut tungan på begäran. Övriga kommandon är beskrivna i tabell 
2. Clark et al. (2013) och Hanekom et al. (2011) beskrev inte vilka kommandon de 
använde sig av. 

Hanekom et al. (2011) utvecklade en evidensbaserad klinisk algoritm, det vill säga en 
beskrivning av hur tidig mobilisering av intensivvårdspatienter kan utföras. De kom 
fram till ytterligare säkerhetsaspekter såsom: Att upprätthålla tillräcklig syresättning 
under hela aktiviteten och att målen med mobiliseringen skulle sättas upp beroende på 
patientens allmäntillstånd. Vidare beskrevs att patienten skulle uppnå medicinsk 
stabilitet så som kontrollerad sepsis, blödning, arytmier innan genomförande av 
träningsprogram, denna stabilitet var dock inte beskriven med några tydliga 
cirkulatoriska målvärden (ibid).  

De ovan nämnda rekommenderande cirkulatoriska och respiratoriska parametrarna 
var dock inte helt avgörande, utan patienterna bedömdes också individuellt. Om en 
patient uppvisade ett värde för någon parameter som inte överensstämde med de 
angivna målvärderna för att mobiliseras, kunde aktiv mobilisering ändå prövas 
försiktigt om patienten ändå bedömdes att klara av det.  

Säkerhetsaspekter som togs upp i flera studier var att ha kontroll över den tekniska 
utrustningen under mobiliseringen (Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 
2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009). Endotrakealtuben säkrades, 
onödiga icke-invasiva anordningar demonterades och enteral nutrition stoppades. 
Patienten mobiliserades mot den sida av sängen där ventilatorn var placerad och 
utrustning flyttades till samma sida. Det beskrevs att patienterna var monitorerade 
under hela mobiliseringen (Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009). Fler av 
studierna tog upp övervakningsaspekter på patienten under själva mobiliseringen 
(Bailey et al., 2007; Engel et al., 2013; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009; 
Zomorodi et al., 2012). Under själva aktiviteten övervakades biverkningar 
kontinuerligt och innan aktivitet ökades, FiO2 (Bailey et al., 2007; Needham et al., 
2010; Needham & Korupolu, 2010; Thomsen et al., 2008).  

Endast i artikeln av Engel et al. (2013) togs upp att patienternas smärta måste vara 
under kontroll innan mobilisering. 

Utförande 

Teamet 

I fyra studier beskrevs att mobiliseringen utfördes enbart av sjukgymnast och 
arbetsterapeut (Pohlman et al., 2010; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 
2010; Schweickert et al., 2009). I en studie beskrevs att mobiliseringen utfördes av 
enbart sjukgymnasten (Mehtap et al., 2009). Flera studier hade dock ett 
multidisciplinärt team involverade i mobiliseringen, där teamet tillsammans 
prioriterade mobiliseringen. I teamet kunde sjukgymnast, intensivvårdssjuksköterska, 
undersköterska, läkare, respiratorterapeut och intensivvårdstekniker ingå. Under 
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mobiliseringen hade mobiliseringsteamet kommunikation med 
intensivvårdssjuksköterskan kring säkerhetsaspekter och patientens hälsotillstånd 
(Bailey et al., 2007; Clark et al., 2013; Engel et al., 2013; Morris et al., 2008; 
Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009). Engel et al. (2013) beskrev att en 
respiratorterapeut skötte respiratorn och sjukgymnast mobiliserade. Inför mobilisering 
förberedde intensivvårdssjuksköterskor och läkare patienterna genom att stödja 
andningsarbete, minimera smärta, koppla bort sondmaten och optimera patienternas 
grad av vakenhet. Sjukgymnasten samordnade mobiliseringen dagligen med övriga 
omvårdnadsprocedurer för att optimera för patienten (ibid). 

I ett flertal studier beskrevs att personalbemanningen utökades med sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter (Clark et al., 2013; Engel et al., 2013; Hopkins et al., 2007; 
Morris et al., 2008; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu., 2010). I en studie 
av Engel et al. (2013) utökades bemanningen på avdelningen med en 
sjukgymnasttjänst åtta timmar per dag fem dagar i veckan i syfte att öka kvalitén på 
mobiliseringen. Bailey et al. (2007) menade att en utökning av personalstyrkan inte 
var nödvändig, de utvecklade i stället ett fungerande mobiliseringsteam. 

Sedering  

Dagliga avbrott i sederingen inför aktiv mobilisering beskrevs i flera studier (Clark et 
al., 2013; Engel., 2013; Morris et al., 2008; Needhamet al., 2010; Needham & 
Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009; Zomorodi et al., 
2012). Avbrotten i sederingen skedde var 24:e timme för att kunna bedöma 
patienternas vakenhetsgrad (Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009). De 
patienter som visade tecken på att ”vakna upp” fick mer frekventa sederingsuppehåll 
för att kunna delta i det mobiliseringsprogram som Clark et al. (2013) 
implementerade. Sedering gavs vid behov (Engel et al., 2013; Needham., et al., 2010; 
Needham & Korupolu, 2010). Det vanligaste läkemedlet som användes i sederande 
ändamål var propofol, i tillägg gavs också opioid och benzodiazepin (Pohlman et al., 
2010; Schweickert et al., 2009). Delirium behandlades med antipsykotika (Engel et 
al., 2013; Needham., et al., 2010; Needham & Korupolu, 2010). 

Thomsen et al. (2008) visade att en minskning av sederingen hos 
intensivvårdspatienterna ökade sannolikheten för att genomföra mobilisering 
samtidigt som de beskrev att det ibland var oundvikligt att inte ge sedering till 
intenvivvårdspatienter (ibid). Kontraindikationer mot att minska sedering kunde enligt 
Pohlman et al. (2010) och Schweickert et al. (2009) vara neurologisk blockad, oro, 
högt ICP eller att patienterna blev agiterade i samband med att de vaknade. Agitation 
vid uppvaknande var dock ovanligt och i de fall detta inträffade sederades patienten 
på nytt efter behov (ibid).  

Hopkins et al. (2007) identifierade översedering som en barriär för aktiv mobilisering. 
En vision med mobiliseringsprogrammet var att reducera översedering och införa 
aktiv mobilisering tidigt.  

För att mobiliseras aktivt skulle patienterna ha ett RASS ≥ -3 (Needham et al., 2010; 
Needham & Korupolu, 2010). I studien av Engel et al. (2013) gavs aktiv mobilisering 
till patienter som hade ett RASS på +1 till -2, vilket betyder att patienten som minst 
skulle vara lätt sederad. Patienter med ett RASS på -3 till -5, det vill säga patienter 
som var måttligt sederade, djupt sederade eller ej väckbara fick passiv mobilisering.   
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Hanekom et al. (2011) fann att en förutsättning för att minska på sederingen innan 
aktiv mobilisering initierades var att bedöma patienternas vakenhetsgrad. Patienterna 
bedömdes som vakna om de kunde öppna ögonen vid tilltal, följa blicken, klämma 
handen och räcka ut tungan på begäran (ibid). När patienterna kunde följa dessa 
kommandon på begäran fick de aktiv mobilisering (Pohlman et al., 2010; Schweickert 
et al., 2009). Clark et al. (2013) hade i sin studie som ett kriterium att patienten skulle 
kunna följa fem enkla motoriska kommandon för att kunna mobiliseras aktivt (ibid). 
Medvetslösa patienter fick endast omvårdnad enligt standard och passiv mobilisering 
(Clark et al., 2013; Hanekom et al., 2011; Morris et al., 2008; Pohlman et al., 2010; 
Schweickert et al., 2009). 

Tillvägagångssätt 
Tidig mobilisering definieras enligt Bailey et al. (2007) som när patienten var 
fysiologiskt stabil och fortsatt vårdad på IVA, till skillnad från när patienterna inte 
blev mobiliserade förrän utskrivning från IVA (ibid). Patienternas förmåga till 
mobilisering bedömdes inom 24 timmar efter att de lagts in på IVA, därefter dagligen 
(Bailey et al., 2007; Engel et al., 2013; Hopkins et al., 2007; Thomsen et al., 2008; 
Zomorodi et al., 2012). Morris et al. (2008) införde mobiliseringsprogram inom 48 
timmar efter intubering eller inom 72 timmar efter ankomsten till medicinsk IVA. 
Engel et al. (2013) startade tidig mobilisering inom en till tre dagar enligt ett 
medelvärde från interventionsgruppen. 

Det framgick att mobilisering utfördes dagligen (Bailey et al., 2007; Engel et al., 
2013; Morris et al., 2008; Thomsen et al., 2008; Zomorodi et al., 2012), såvida det 
inte fanns eller uppkom någon kontraindikation. Både den aktiva och passiva 
mobiliseringen kunde ske flera gånger per dag (Bailey et al., 2007; Morris et al., 
2008; Zomorodi et al., 2012). Zomorodi et al. (2012) beskrev att mobiliseringen 
skedde på bestämda klockslag två gånger om dagen. Engel et al. (2013) beskrev att 
tidpunkten för varje mobiliseringstillfälle varierade och att det optimala vore om 
sjukgymnast kunde vara på avdelningen hela dagen för att hitta ”ett bästa 
mobiliseringstillfälle” för både patient och personal. Mobiliseringsgraden anpassades 
dock efter patientens förmåga vid den aktuella tidpunkten och utfördes i olika steg 
efter bedömning av sjukgymnast (ibid). Pohlman et al. (2010) och Schweickert et al. 
(2009) beskrev också hur de i möjligaste mån samordnade mobiliseringstillfällena, 
exempelvis tillsammans med försök till spontanandning och dagliga avbrott i 
sederingen.  

Passiv mobilisering 

De patienter som inte var vakna fick passiv mobilisering, därefter utökades nivån på 
mobiliseringen utefter patientens vakenhetsgrad, styrka och fysiska förmåga (Clark et 
al., 2013; Hanekom et al., 2011; Morris et al., 2008; Pohlman et al., 2010; 
Schweickert et al., 2009). De passiva rörelserna kunde bestå av flexion och extension 
av samtliga leder i extremiteter, detta anpassades efter patientens förmåga av rörlighet 
i leden (Hanekom et al., 2011; Morris et al., 2008; Pohlman et al., 2010; Schweickert 
et al., 2009). Hanekom et al. (2011) kom fram till att passiv mobilisering av 
extremiteter skulle ske genom fem repetitioner en gång per dag, medan Pohlman et al. 
(2010) och Schweickert et al. (2009) utförde tio repetitioner av passiva rörelser. Clark 
et al. (2013) beskrev passiva rörelser som lägesändring varannan timme.  
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Aktiv mobilisering 

Den aktiva mobiliseringen utfördes i lika steg (Bailey et al., 2007; Clark., 2013; 
Engel., 2013; Hanekom et al., 2011; Hopkins et al., 2007; Morris et al., 2010; 
Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009; Thomsen et al., 2008; Zomorodi et al., 
2012). Inledningsvis kunde aktiv mobilisering ske med rörelser i sängen, att sitta på 
sängkanten, förflyttning från säng till stol, balansaktiviteter, att gå med gåbord med 
eller utan personal (Bailey et al., 2007; Morris et al., 2008; Thomsen et al., 2008). 
Aktivitetsnivån ökades successivt, där bland annat armstyrka och balans bedömdes 
för avancering till nästa steg i mobiliseringen (Clark et al., 2013; Morris et al., 2008). 
När patienterna hade god balans och tillräckligt med styrka i benen fick de stå på 
golvet och träna genom förflyttningar till stol med hjälp av personal. Vidare beskrevs 
att balansen tränades ytterligare genom att promenera, stå och gå på stället (Clark et 
al., 2013; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009).  

Övriga aktiviteter för att gynna mobilisering  

Förutom passiv och aktiv mobilisering beskrev Mehtap et al. (2009) också 
slemmobilisering som inledning av mobiliseringen. Slemmobilisering utfördes två 
gånger per dag fem dagar i veckan och innefattade postural dränering, slag och 
vibrationer mot bröstet, hoststimulering, djupa andningsövningar och sugning av 
luftvägar. Patienter som var i behov av slemmobilisering hade nedsatt gasutbyte på 
grund av atelektaser, lunginflammation och svårigheter att hosta som ett 
huvudproblem (ibid).  

Pohlman et al. (2010) och Schweickert et al. (2009) beskrev att målsättningen med 
mobiliseringen var att patienterna skulle bli så självständiga som möjligt vid 
utskrivning från sjukhuset, vilket innefattade att de skulle kunna utföra sex olika 
ADL-övningar och kunna gå självständigt. ADL-träningen avsåg träning i det dagliga 
livet såsom att klä på sig, äta och gå på toaletten. För att öka toleransen vid 
mobiliseringen fick patienterna utbildning och träning av andningsteknik. För att 
spara patienterna energi samordnades de dagliga avbrotten i sederingen, spontana 
försöken till andning och mobiliseringen om det var möjligt (ibid).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva processen för tidig 
mobilisering med förberedelse, tillvägagångssätt, utförande samt utvärdering av 
intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling. Specifika inklusions- och 
exklusionskriterier samt kvalitetsgranskning av inkluderade studier, skapar en 
förutsättning för att kunna jämföra olika studiers resultat och forskningsmetoder för 
att identifiera likheter och skillnader. Resultat från flera artiklar som använder 
liknande metoder talar för att den systematiska litteraturstudien har ett värde och bör 
vägas in vid implementeringen av nya rutiner för att förenkla mobiliseringen av dessa 
patienter.  

Vi har studerat vetenskapliga artiklar som handlat om effekter av tidig mobilisering 
och funnit att patienter inte alltid blir mobiliserade som de borde och att det finns 
flertalet negativa effekter av utebliven mobilisering (Fan, 2012; Garzon- Serrano et 
al., 2011; Leditschke et al., 2012; Lindgren et al., 2004; Morris, 2007; Tayyib et al., 
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2013). Med denna insikt fann vi att det finns ett behov av förbättringsarbete kring 
tidig mobilisering av intensivvårdspatienter.  

Artikelsökningen skedde i databaserna Cinahl och Pubmed, eftersom de databaserna 
enligt Polit & Beck (2012) inkluderar ett omvårdnadsperspektiv. En styrka med 
inriktade databaser är att värdefulla artiklar inom ämnet inte går förlorade (ibid). 
Sökningar skedde också i PsycINFO, en ämnesdatabas med inriktning på psykologi 
och PEDro, en databas med inriktning på sjukgymnastik, dock utan att identifiera 
relevanta artiklar i dessa databaser. De valda sökorden är meningsbärande ord utifrån 
studiens syfte och inklusionskriterier, därför är valda sökord, troligtvis också 
täckande.  

Utifrån de valda sökorden var det två sökord som söktes i fritext, detta för att få fler 
träffar med den valda sökordskombinationen. Forsberg & Wengström (2013) menar 
att göra en artikelsökning med ämnesord ger fler till ämnet relevanta träffar, jämfört 
med en sökning i fritext som kan ge många träffar utan relevans.   

Artikelsökningen begränsades från början till årtalen 2009-2013 vilket resulterade i 
ett svagt resultat med endast sex relevanta artiklar efter samtliga urval. Begränsningen 
ändrades till årtalen 2005-2013, vilket medförde att ytterligare två artiklar tillkom. 
Ingen artikel före 2007 är med i resultatet. Detta tolkas som att det inte finns studier 
inom området tidigare. En språkbegränsning till engelska valdes då den mesta 
vetenskapliga litteraturen skrivs på engelska, vilket innebar exkludering av en studie 
skriven på spanska, om den inkluderats i studien hade risk funnits för feltolkning och 
därmed minskad trovärdighet i studien. Svenska studier skrivs på engelska och där av 
valdes inte svenska som ett inklusionskriterie. Deltagarnas ålder i de olika studierna 
begränsades till en ålder över 16 år, eftersom det är generaliserbart med vuxna 
patienter.  

Vid första urvalet lästes titlar och relevanta abstrakt. Vid andra urvalet återstod 78 
vetenskapliga artiklar vilka lästes i sin helhet. Nio relevanta artiklar valdes ut, dessa 
var de enda som helt och hållet stämde överens med inklusionskriterierna. I det sista 
urvalet exkluderades en artikel som ingick i en annan studie och två studier där det 
inte gick att urskilja metod och resultat utifrån de patienter som var invasivt 
respektive icke invasivt ventilerade. Efter samtliga urval hade 267 artiklar 
exkluderats, främst av den anledningen att de inte enbart syftat till att undersöka 
mobiliseringsmetoder för respiratorbehandlade patienter. Det stora antalet studier som 
exkluderades kan påvisa brist av forskning på enbart mobilisering av patienter med 
invasiv ventilation. Samtliga artiklar var kvantitativa, vilket förväntades med tanke på 
studiens syfte. Forsberg och Wengström (2013) bekräftar att kvantitativ metod 
används för att beskriva och förklara samband, där statistiska och mätbara resultat 
eftersöks. 

De sex stycken artiklar som uppkom vid databassökningen ansågs vara för glest. 
Målet var cirka 15 artiklar. Därför utfördes en manuell sökning för att öka resultatets 
trovärdighet. Till en början var vi tveksamma till att ha med manuella sökningar i 
studiens resultat, men vetskapen fanns om att relevanta artiklar fanns i referenslistor 
samt i den bredare sökningen med cirka 7 000 träffar. Dessa artiklar kunde inte hittas 
med olika sökningar i databaser därför bestämdes det ändå att utföra manuella 
sökningar av de relevanta artiklar som hittats i referenslitteratur. Att ha manuella 
sökningar med i studien kan tyda på att den systematiska sökningen inte är väl gjord, 
men det kan också bero på att databaserna har olika indexeringar. En ytterligare 
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svaghet med den manuella sökningen är att vi kan ha gått miste om fler relevanta 
artiklar, dock har flertalet referenslistor gåtts igenom i urvalet av manuella artiklar. 
De inkluderade manuella sökningarna är studier som har återkommit i flera 
referenslistor, detta tolkas som en styrka. I efterhand anser vi dock att en bredare 
sökningen hade kunnat utföras och bearbetats men det var svårigheter att finna 
relevanta sökord och kombinera dessa för att få ett täckande och hanterbart resultat 
utan de manuella sökningarna. Det kan tilläggas att vi har haft tre sessioner med 
handledning av bibliotekarie på Halmstad Högskola respektive Varberg Campus.  

Enligt Polit och Beck (2012) ska alla inkluderade artiklar ha vetenskapligt granskats 
och kritiserats av oberoende experter inom ämnet. De sju manuellt sökta artiklar 
kvalitetsgranskades också enligt Forsberg och Wengström (2013).  Tyngden i 
granskningen ligger på metoden. Samtliga artiklar som kvalitetsgranskats uppnådde 
kriterierna i kvalitetsgranskningen. Fyra artiklar bedömdes ha hög kvalitet (Clark et 
al., 2013; Engel et al., 2013; Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010), 9 
artiklar bedömdes som medelkvalitet (Bailey et al., 2007; Hanekom et al., 2011; 
Hopkins et al., 2007; Mehtap et al., 2009; Morris et al., 2008; Needham., et al., 2010; 
Schweickert et al., 2009; Thomsen et al., 2008; Zomorodi et al., 2012). 

Utifrån de 13 studier som slutligen valdes att ingå i litteraturstudien var det två studier 
som hade två olika metoder för sina studier (Needham., et al., 2010; Needham & 
Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009). Needham och 
Korupolu (2010) har ingående beskrivit en förbättringsprocess, medan Needham et al. 
(2010) har beskrivit studiens metod ytligt och sedan hänvisat till studien som 
genomfördes av Needham och Korupolu (2010). Pohlman et al. (2010) har endast 
beskrivit resultat av interventionsgrupp, medan Schweickert et al. (2009) har beskrivit 
både kontrollgrupp och interventionsgrupp utifrån samma studie. 

De 13 olika studierna kom från tre olika länder. Elva studier var från USA, en från 
Sydafrika och en från Turkiet. En större bredd avseende artiklarnas härkomst från 
olika länder hade varit önskvärt, dock kan detta påvisa att USA ligger längre fram i 
forskningen inom området. Studierna från Turkiet och Sydafrika var av sämre 
kvalitet, då det var svårt att tyda vald design, analys och metod. Dessa studier har 
dock blivit etiskt granskande och informerat samtycke hade lämnats. I fyra artiklar 
framgick det inte om de var etiskt granskade, dock uppnådde de hög kvalitet i övrigt 
(Engel et al., 2013; Hopkins et al., 2007; Needham et al., 2010; Needham & 
Korupolu, 2010). Dessa artiklar valdes att ingå i litteraturstudien eftersom de 
publicerats i vetenskapliga tidskrifter och genererat ett resultat med relevant innehåll 
som överensstämde med resultat från övriga inkluderade studier.  Det är enligt 
Forsberg och Wengström (2013) av stor vikt att inkludera studier som fått tillstånd 
från etisk kommitté eller där studierna har visat på noggranna etiska överväganden.  

Analys av artiklarna utfördes enskilt, vilket ses som en fördel, eftersom vi har olika 
förförståelse och kan vid tolkning av text se denna ur olika perspektiv. Samstämdhet 
uppnåddes därefter genom gemensam diskussion, vilket garanterar studiens 
tillförlitlighet och minskar risk för feltolkning. Forsberg och Wengström (2013) 
bekräftar att det är viktigt att ta hänsyn till forskarens perspektiv och förförståelse vid 
analys av data. Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2013) dataanalysen som 
en stor utmaning, eftersom stora mängder data ska göras förståeliga. Det krävs att 
studiernas resultat läses flera gånger för att identifiera kärnan i texten. Flera likheter i 
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studierna hittades, där av anses de inkluderade studierna vara av relevans och 
trovärdighet.  

Resultatdiskussion 

Samtliga studier i denna litteraturstudie visade att det är av vikt att lägga kraft på 
förberedelser inför processen av ett nytt mobiliseringsprogram. Av flera studier 
framgår att meningen med förberedelserna inför mobiliseringen är att förändra 
kulturen på avdelningen såsom negativa attityder som ofta orsakas av kunskapsbrist 
till följd av brist på evidens (Bailey et al., 2007; Clark et al., 2013; Hopkins et al., 
2007; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 2010). Detta stärks av Bailey et 
al. (2009) som skrivit om hur graden av mobilisering på olika 
intensivvårdsavdelningar beror på den attityd och kultur som avdelningen har och om 
de har mobilisering som en nyckelkomponent i behandlingen. En studie som utfördes 
för att utveckla evidensbaserade riktlinjer för respiratorbehandlade patienter visade att 
det finns brist på evidens för mobiliseringens effekter och slutsatsen i den studien var 
att mobilisering ska ske efter resonemang och god klinisk kunskap (van der Schaaf, 
Binnekade, Beelen & de Vos, 2005). 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska arbetet oavsett 
verksamhetsområde bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och baseras på 
gällande lagar, författningar och riktlinjer. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763), 3a §, framgår det att patienten själv ska få möjlighet att välja det 
behandlingsalternativ han eller hon föredrar då det finns flera alternativ som 
överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad gäller beprövad 
erfarenhet framgår det inte vems erfarenhet det handlar om och hur omfattande den 
ska vara eller vad som är tillräcklig vetenskap. I Hopkins et al. (2007) studie beskrevs 
att de fastanställda sjuksköterskorna hade en benägenhet att översedera med 
läkemedel till patienterna för att underlätta omvårdnaden, därför genomfördes studien 
med speciellt utvalda sjuksköterskor. Studien av Thomsen et al. (2008) visade att 
översedering minskar sannolikheten för att mobilisering ska bli av. 

Edberg (2013) menar att det inte är rimligt att sjuksköterskor söker efter vetenskap i 
samband med varje kliniskt beslut som tas, eftersom resurserna är begränsade och 
övrigt omvårdnadsarbete innebär tidspress. Samtidigt är det en viktig del av arbetet att 
utveckla kvalitet och främja förbättring, vilket också Edberg understryker (ibid). 
Genom engagemang, utbildning och evidens, helst från en auktoritet, kan man få 
personal att inse vinsterna med att tidigt mobilisera intensivvårdspatienter med 
invasiv ventilatorbehandling. Godfrey (2013) har under de senaste tio åren studerat 
495 vårdgivare i USA och Sverige avseende förbättringsarbeten och fann att om en 
förbättringsprocess ska lyckas krävs en ledare. Det är av stor vikt att ledaren har tid 
för förbättringsprocessen då personalen ständigt behöver återkoppling och tydliga 
mål. Vidare förtydligar Godfrey (2013) i sin avhandling att de team som lyckades bra 
har en ledare i organisationen som både vårdar och samtidigt utvecklar och förbättrar 
vårdarbetet (ibid). 

Dessa ledare kan vara avdelningschefer men också en grupp teammedlemmar, läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, med intresse för mobilisering. Hopkins et al. (2007) 
tog också upp vikten av att ha en kraftfull ledning från chefer eller läkare som driver 
processen framåt. Det gäller att få personalen att förstå den tidigare mobiliseringens 
positiva effekter och se det som en prioriterad omvårdnadsåtgärd samt ”måla in” den 
som en ny regel (ibid).  
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För att kunna göra en bestående förändring är det viktigt att ta reda på de barriärer 
som hindrar att intensivvårdspatienter blir mobiliserade (Engel et al., 2013; Hopkins 
et al., 2007; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; 
Schweickert et al., 2009). Vid identifiering av barriärer som utgör hinder för den 
tidiga mobiliseringen kan det vara teammedlemmarna som arbetar med patienterna 
som har svaren på vilka dessa barriärer är. Leditschke et al. (2012) beskrev 
barriärerna som den begränsade miljön och att personalen är rädda för att utrustning 
och katetrar som är kopplade till patienten ska lossna men detta beskrevs som de 
påverkbara faktorerna.  

Vid mobilisering av en intensivvårdspatient i Sverige kommunicerar sjukgymnasten 
med sjuksköterskan och i vissa fall även med läkaren huruvida de kan koppla bort 
övervakning och ej livsavgörande läkemedel under tiden patienten blir mobiliserad. 
Detta stärks av Engel et al. (2013), Pohlman et al. (2010) och Schweickert et al. 
(2009) som beskrev vikten av att förbereda patienten inför mobiliseringen genom att 
stödja andningsarbetet, lindra smärta, koppla bort enteral nutrition och optimera 
patientens vakenhet. 

Medicinska restriktioner utgör också ett hinder för mobilisering. I samtliga studier 
framgick att hänsyn måste tas till neurologiska, respiratoriska och cirkulatoriska 
faktorer då de spelar en stor roll för patientsäkerheten under mobiliseringen. Detta 
stärks av Leditschke et al. (2012) som beskriver dessa som de oundvikliga hindren till 
mobilisering. 

Respiratoriska, cirkulatoriska och neurologiska kriterier var fastställda för vilka 
patienter som kan ingå i de tidiga mobiliseringprogrammen. Hanekom et al. (2011) 
beskrev dock att det är viktigt att alla patienter inkluderas i det tidiga 
mobiliseringsprogrammet och att alla patienter är olika, vilket gör att individuellt 
anpassade beslut kring mobilisering måste tas. Zomorodi et al. (2012) beskrev att 
initiering av tidig mobilisering ska vara individanpassad och personalen har en stor 
utmaning utifrån sin ”kliniska blick”. Ett exempel på detta kan vara att om en patient 
har ett högt eller ökat behov av FiO2, betyder det inte att patienten är för ostabil för 
att mobiliseras, tvärtom kan det vara så att just den här patienten har ett ökat behov av 
mobilisering och att mobiliseringen kan stabilisera patientens andning. I vissa studier 
(Bailey et al., 2007; Clark et al., 2013; Thomsen et al., 2008, Zomorodi al., 2012) 
exkluderades patienter med behov av läkemedel såsom vasopressor, medan andra 
studier (Engel et al., 2013; Morris et al., 2008; Needham et al., 2010; Needham & 
Korupolu, 2010) accepterade en låg dos. 

Omvårdnaden kring intensivvårdspatienter är komplex. På grund av varierande ålder, 
hälsoproblem samt sjukdomsförlopp går det inte att generalisera och ge något tydligt 
svar på hur, var och när mobiliseringen bäst sker. Flera av de studier som hade exakta 
värden på respiratoriska och cirkulatoriska parametrar som krav kunde ändå tänka sig 
att göra en individuell bedömning utifrån situationen (Bailey et al., 2007; Engel et al., 
2013; Hanekom et al., 2011; Thomsen et al., 2008).  

Gemensamt för studierna är att tidig mobilisering ska ha hög prioritet, vilket 
sammanfattningsvis kan beskrivas som när patienten är fysiologisk stabil och fortsatt 
vårdad på IVA kan mobilisering ske. Det kan vara svårt att initiera mobilisering på 
svårt sjuka patienter trots att evidens finns för att det är genomförbart och säkert 
(Bailey et al., 2007; Clark et al., 2013; Morris et al., 2008; Needham., et al., 2010; 
Needham & Korupolu, 2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009). 
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Zomorodi et al. (2012) utförde aktivitet på vissa klockslag, dock framgick det inte vid 
vilka klockslag och varför. Det kan tänkas att mobilisering skedde på de klockslag då 
det fanns mest personal tillgänglig, under morgonen eller eftermiddagen. Det 
optimala vore som Engel et al. (2013) beskrev att en sjukgymnast kunde befinna sig 
på avdelningen hela dagen för att hitta ett bästa tillfälle för mobilisering. 

Flera studier ansåg att ett multidiciplinärt team bör involveras i mobiliseringen för att 
tillsammans kunna prioritera patienternas rörlighet (Bailey et al., 2007; Clark et al., 
2013; Engel et al., 2013; Morris et al., 2008; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 
2009). Det krävs ett gott samarbete och kommunikation mellan sjukgymnast och 
övriga medlemmar i teamet för att få tidig mobilisering att fungera (ibid). Detta styrks 
av Garzon- Serrano et al. (2011). 

Bailey et al. (2007) beskrev att det inte nödvändigtvis behövs en utökad 
personalstyrka om man har ett fungerande mobiliseringsteam, det är dock oklart 
varifrån mobiliseringsteamet fick sina resurser. Andra studier beskrev det som 
självklart att det behövs en utökad personalstyrka för att klara av det nya 
mobiliseringsprogrammet (Clark et al., 2013; Engel et al., 2013; Hopkins et al., 2007; 
Morris et al., 2008; Needham et al., 2010; Needham & Korupolu, 2010).  

Engel et al. (2013) fick innan implementering av mobiliseringsprogrammet bevisa för 
sjukgymnastchefen att mobiliseringen på långsikt kan minska kostnaderna på 
sjukhuset till följd av kortare tid i ventilator samt kortare vårdtider, detta för att få 
tillstånd till att anställa flera sjukgymnaster för att kunna genomföra programmet. Det 
är många åtgärder på en IVA som är prioriterade, därför är det viktigt att påpeka att 
det finns ett behov av att öka personalstyrkan för att få till fler mobiliseringstillfällen. 
Men det är inte bara personalen som ska ha mer tid. Patienten måste också få tid att 
vila mellan alla omvårdnadsåtgärder som är prioriterade. Detta stärks av Engel et al. 
(2013), Pohlman et al. (2010) och Schweickert et al. (2009) som beskrev vikten av att 
samordna mobiliseringstillfällena i möjligaste mån med andra omvårdnadsåtgärder 
och medicinska procedurer. 

En trend inom svensk intensivvård är att hålla patienterna så lätt sederade som 
möjligt. Patienten ska vara så ”vaken”, lugn och samarbetsvillig som möjligt, det vill 
säga så lite sederad som möjligt men ändå tolerera vård och omvårdnad, med allt vad 
det innebär (Larsson & Rubertsson, 2012; Samuelson, Larsson, Lundberg & Fridlund, 
2003; Strøm & Toft, 2011). Fördelen med en lätt sederad patient underlättar för 
mobilisering samt minskar vårdtider på IVA samt gör det lättare att bedöma neurologi 
(ibid).  

För att undvika överdoseringar rekommenderas dagliga avbrott i sederingen (Larsson 
& Rubertsson, 2012). Dagliga så kallade wakeup stödjs av Strøm och Toft (2011) som 
visar att daglig wake up minskar den tid som patienter är beroende av mekanisk 
ventilation och vårdtiden på IVA kan minskas. I studierna av Clark et al. (2013), 
Engel et al. (2013), Morris et al. (2008), Needham & Korupolu, (2010), Pohlman et 
al. (2010), Schweickert et al. (2009) och Zomorodi et al. (2012) utfördes dagliga 
wakeup eller avbrott i sederingen för att aktiv mobilisering av invasivt ventilerade 
patienter skulle kunna genomföras. De patienter som blir agiterade vid uppvaknandet 
bör sederas på nytt och patienter som ter sig oroliga, har neurologisk blockad eller ett 
högt ICP bör inte ha minskad sedering (Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 
2009; Thomsen et al., 2008). Översedering är en barriär som utgör ett hinder för aktiv 
mobilisering, där av är det en relevant målsättning att ha patienterna så lätt sederade 
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som möjligt. För att kunna bedöma när det är aktuellt att utföra aktiv mobilisering kan 
intensivvårdssjuksköterskan ta hjälp av RASS, vilket resultatet visade. RASS används 
kontinuerligt inom intensivvården i Sverige (Almgren et al., 2010). 

Aktiv mobilisering beskrevs i flera studier i form av olika nivåer och upptrappning 
(Bailey et al., 2007; Clark., 2013; Engel., 2013; Hanekom et al., 2011; Hopkins et al., 
2007; Morris et al., 2010; Pohlman et al., 2010; Schweickert et al., 2009; Thomsen et 
al., 2008; Zomorodi et al., 2012). Upptrappning av mobiliserings nivå skedde utefter 
patientens förmåga och behov. Från rörelser i sängen till att sitta på sängkant, komma 
upp i stol och gå med gåbord. Aktivitetsnivån ökades succesivt och patienternas 
styrka och balans bedömdes för att utvärdera vidare mobiliserings nivåer. (Clark et 
al., 2013; Morris et al., 2008). Fler former av aktiv mobilisering som inte togs upp i 
någon av studierna var sängcykling och tippträning. Det finns dock begränsat med 
evidens kring dessa mobiliserings metoder. De studier som finns tyder ändå på 
positiva resultat avseende återhämtning och minskad risk för critical illness (Camargo 
Pires-Neto et al., 2013; Chang, Boots, Hodges, Thomas & Paratz, 2004). 

De flesta studierna beskrev att passiv mobilisering utfördes, men hur den utfördes 
redogjordes inte ingående. Det finns fler former av passiv mobilisering inom 
intensivvården i Sverige som inte har tagits upp i artiklarna. Bland annat elektrisk 
muskelstiumulering (EMS) som visar på positiva resultat avseende snabbare 
återhämtning och en minskad risk för critical illness (Gerovasili et al., 2009). 

Ett stort problem som bör belysas är att patienter som har invasiv ventilation får 
försämrad andningsmuskulatur, eftersom andningsmuskeln inte används aktivt. 
Vanligt förekommande är också slembildning (Stubberud & Gulbrandsen, 2009). Där 
av är det viktigt att utföra motståndsträning på ventilatorn på dessa patienter. Endast 
en av studierna tog upp vikten av respiratorisk terapi och hade slemmobilisering som 
en del i sitt mobiliseringsprogram (Mehtap et al., 2009).  

Slemproblematiken hos intensivvårdspatienter kan leda till pneumoni, atelektaser och 
ARDS som förknippas med hög dödlighet (Stubberud & Gulbrandsen, 2009) För att 
undvika dessa komplikationer då patienten inte har förmåga att utföra aktiv 
mobilisering förespråkas användning av kontinuerlig sidorotationsterapi (CLRT), en 
funktion som går att ställa in på de flesta moderna intensivvårdssängar. Funktionen 
skyddar lungorna från statisk positionering, eftersom sängen genom denna funktion 
roterar patientens läge 30 grader eller mer. Både nyare och äldre studier visar att 
denna metod är acceptabel att använda som terapi och är fördelaktig att använda för 
att förhindra och behandla respiratoriska komplikationer, såsom förebyggande av 
VAP (ventilator associerad pneumoni) och atelektasbildning. Det bekräftar att terapin 
är bra för sederade respiratorbehandlade patienter, men också att den inte ska ersätta 
basal trycksårsbehandling, utan fungera som ett komplement. CLRT har också visat 
sig bidra till minskad vistelsetiden på IVA, vistelsetid i respirator och inneburit 
minskade kostnader (Wanless & Aldridge, 2011). Dock var det inte heller någon 
studie som tog upp detta som en form av mobilisering.  

Att utvärdera den utförda mobiliseringen är av stor vikt. Utförda övningar och nivå av 
stöd bör dokumenteras. Med hjälp av en bra dokumentering är det lättare att planera 
och förbereda mobilisering inför nästa tillfälle (Pohlman et al., 2010; Schweickert et 
al., 2009; Thomsen et al., 2008; Zomorodi et al., 2012). SIR (2012) beskriver en 
kvalitetsförbättring vid flera intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige, där man 
generellt satsade på bättre resultat avseende, dödlighet, vårdtider, kostnader och 
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patienters välmående. I detta förbättringsarbete finns det bland annat med att förbättra 
mobiliseringsrutiner, dokumentation av mobilisering, vårdplan för mobilisering samt 
ett ökat samarbete med sjukgymnaster (ibid).  

I litteraturgenomgången uppmärksammas inte de psykologiska effekter av 
mobilisering och hur patienterna återhämtade sig efter utskrivningen. I studien av 
Fredriksen et al. (2008) beskriver intensivvårdspatienterna att de hade förlorat 
kontrollen över sin egen kropp under deras livshotande sjukdom men att de 
återupptäckte kroppen när de inte längre behövde ligga platt i horisontellt läge. 
Mobiliseringen utmanade dem och skapade en motivation. Needham et al. (2010) och 
Needham och Korupolu, (2010) tog upp vikten av att följa upp patienterna efter 
utskrivning. De menade att patienter som drabbats av neuromuskulär svaghet vid 
utskrivning från IVA borde delta och dela med sig till personalen av sina erfarenheter 
från mobiliseringen och den efterföljande återhämtningen. Patienter som deltog i 
studien fick också komma tillbaka för att ge feedback till klinikens medarbetare. Detta 
bidrog till en stor kulturförändring på avdelningen (Needham et al., 2010; Needham 
& Korupolu., 2010).  

Zollitsch Grill (2011) beskriver i en artikel i anestesi och intensivvårdsförbundets 
medlemstidskrift (Ventilen) om hur en IVA- mottagning införts på IVA i Örebro, där 
de patienter som vårdats minst fyra dagar erbjuds återbesök efter tre månader. De får 
då möjlighet att ställa frågor om tiden på IVA. Det har visat sig att många har svaga 
minnen av vad som hänt, dock finns det något de flesta kommer ihåg och det är mötet 
med sjukgymnasten. Detta kan visa att sjukgymnastik associeras med positiva minnen 
på IVA. På mottagningen bedöms också patienternas fysiska förmåga och utefter 
resultatet skriver sjukgymnasten en remiss till primärvården för fortsatt träning eller 
ordinerar fysisk aktivitet på recept (ibid).  

I dagens högteknologiska och avancerade vårdmiljö är det av stor vikt att hitta 
metoder för att underlätta tidig mobilisering av invasivt ventilerade 
intensivvårdspatienter (Wang et al., 2009). Användningen av mobiliseringsprogram 
ger flera positiva effekter så som ökade mobiliseringstillfällen och en mer säker och 
strukturerad vård, vilket visades i samtliga studier. 

Stora skillnader vad gäller mobilisering finns i Europa och USA, framförallt i vilka 
uppgifter sjukgymnasten utför och hur mycket personal som är involverad kring 
patienten (Morris & Herridge, 2007). Detta innebär att resultatet inte kan 
generaliseras med IVA i Sverige. Resultatet kan dock bidra till nya tankesätt eftersom 
USA har forskat mycket inom området. USA har inte haft sjukgymnaster inom 
intensivvård förrän under senare år. Enligt Schweckiert et al. (2009) har 
sjukgymnastik inte erbjudits för intuberade patienter tidigare än två veckor och de har 
heller inte haft tillgång till sjukgymnaster. 

Vi tolkar resultatet av denna litteraturstudie som att huvudansvaret för mobilisering 
bör ligga hos ansvarig intensivvårdssjuksköterska som har till uppgift att 
kommunicera säkerhetsaspekter och patientens tillstånd till de som medverkar vid 
mobiliseringen. En skillnad mellan sjukgymnaster i Europa och USA som beskrivs av 
Norrenburg och Vincent (2000) är att sjukgymnasterna utför både respiratorisk terapi 
och fysisk mobilisering, i USA är dessa behandlingar separat fördelade mellan 
sjukgymnasten och ventilatorterapeuten. Det förekommer även att vårdteamet 
mobiliserar patienten utan att sjukgymnast är närvarande. Garzon- Serrano (2011)
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beskriver dock hur sjuksköterskor ser mer barriärer som utgör hinder för mobilisering, 
medan sjukgymnaster mobiliserar patienterna i högre grad. 

Konklusion  
På grund av den komplexitet som finns kring intensivvårdspatienter finns det 
svårigheter med att implementera en standardiserad vårdplan för tidig mobilisering på 
IVA. Riktlinjer och någon form av vårdplan skulle kunna utformas för varje enskild 
patient. Vårdplanen för mobilisering av varje enskild patient skulle kunna finnas i 
datajournalen och där vara graderad i olika nivåer. Detta skulle kunna fungera som ett 
verktyg och beslutsunderlag för att individualisera samt underlätta dokumentationen 
av mobiliseringsåtgärden. 

Baserat på denna studie skulle vidare studier kunna fokusera på hur IVA patienter 
upplever själva mobiliseringen. 
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USA 

Syftet var att avgöra 
om tidig aktivitet var 
genomförbart och 
säkert hos patienter 
med respiratorisk 
insufficiens. 

Design 
Kvantitativ metod 
7 månader, prospektiv kohortstudie 
103 patienter 
Analysmetod:  
Deskriptiv statistik. 
 
Population 
n=85 
Bortfall: 18 stycken. 
 
Inklusionskriterier: patienter med 
andningssvikt, respiratorbehandlade ≥4 
dagar, inneliggande på en respiratorisk 
IVA. 
 
Urval 
Patienter som uppfyllde 
inklusionskriterierna. 
 
Metod 
Mobiliseringsprotokoll utformades. 
Respiratoriska, cirkulatoriska och 
neurologiska kriterier för när aktiv 
mobilisering skulle ske. 
Utbildning och information till 
personalen på avdelningen. Aktiv 
mobilisering två gånger dagligen. FiO2 
ökades före tillfällena. 

Styrkor 
 

• Säkerhetskriterier för att få 
utföra aktivitet 

 
• Noggrann övervakning vid 

aktivitet och registrering av 
komplikationer under 
aktivitet 
 

• Mobiliseringsprotokollet 
testades i 7 månader 

 
• Omorganisering i arbetet, 

innebar ej utökade 
personalresurser på 
avdelningen. 

 
• Få biverkningar 

 
• Teamet fick utbildning 

innan intiering av 
mobiliseringsprotokollet 

 
Svagheter 

• Etiskt granskad? 
• 17 % av patienterna dog 

innan utskrivning 

• Tidig mobilisering är 
säkert att utföra på 
ventilatorbehandlade 
intensivvårdspatienter.  

 
• Den tidiga mobiliseringen 

kan utföras utan att öka på 
personalstyrkan. 

 
 

 
 



Bilaga I.2 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
1 

Resultat 

Clark, D.E., 
Lowman, J.D., 
Griffin, R.L., 
Matthews, H.M., & 
Reiff, D.A. (2013).  
 
Effectivness of an 
early mobilization 
protocol in trauma 
and burns intensiv 
care unit: A 
retrooperspektiv 
cohort sudy. 
 
Physical Therapy. 
93(2), 186-196. 
 
USA 
 

Syftet var att bedöma 
effekterna av tidiga 
mobiliserings-
protokoll, avseende 
komplikationer, dagar 
i respirator, vistelsetid 
på IVA och sjukhuset 
för inneliggande 
patienter på 
brännskade- och 
trauma IVA. 
 

Design  
Kvantitativ metod. 
24 månader, retroperspektiv/ prospektiv 
kohortstudie. 
Analysmetod: Deskriptiv statistik. 
Analys via SAS version 9.2 
 
Population 
Kontrollgrupp: n=1044 
Interventionsgrupp: n=1132  
Exklusionskriterier: patienter med 
hjärnskador 
 
Urval 
Mobiliseringsprotokoll på 2176 stycken 
patienter inneliggande mellan maj 2008 
till april 2010. 
 
Metod 
Införande av ett mobiliseringsprotokoll 
på trauma- och brännskade- IVA. 
Omfattande kvalitetsprojekt.  
Personal utbildades om evidens bakom 
mobilisering. 

Styrkor 
• The University of            

             Alabama at Birmingham  
             Investigational Review      

Board godkände studien 
som ett 
kvalitetsförbättringsprojekt  
  

• Datasamling pågick i 24 
månader 
 

• Omfattande 
kvalitetförbättringsprojekt 
innan start av intervention. 
 

• Expertis inom området          
             kontaktades för att klargöra  
            detaljer kring     
            mobiliseringsprogrammet. 
 

• Tydligt abstract 
 

• Kontrollgrupp och 
interventionsgrupp, stor 
studiegrupp. 

 
Svagheter 

• Avståndstagande från         
             informerat samtycke. 

• Kortare total vårdtid 
 

• Ingen skillnad när det 
gällde ventilator dagar och 
vistelse dagar på IVA 
mellan grupperna 

 
• Luftvägskomplikationer 

och kardiovaskulära 
komplikationer minskade.  

 
• Tidig mobilisering kunde 

genomföras säkert och 
effektivt. 

 



 
 
Bilaga I.3 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
1 

Resultat 

Engel, H. J., Tatebe, 
S., Alonzo, P. B., 
Mustille, R. L., & 
Rivera, M. J. (2013).  
 
Physical therapist-
established intensive 
care unit early 
mobilization 
program: Quality 
improvement project 
for critical care at 
the university of 
california san 
francisco medical 
center.  
 
Physical Therapy, 
93(7), 975.  
 
USA 

Syftet var att få till 
tidig mobilisering 
nära inskrivningen på 
IVA och få till ett 
ökat antal 
mobiliseringstillfällen 
jämfört med innan 
mobiliseringsprogram
met. Ett andra syfte 
var att se att tidig 
mobilisering är säkert 
på patienterna. 

Design 
Kvantitativ metod. 
9 månader, retrospektiv studie. 
Analysmetod: Statistisk analys via SPSS 
20. 
Population 
Kirurgiska patienter.  
n=473 
Inklusionskriterier: Hemodynamisk 
stabiliet, MAP >60, mekanisk ventilerad 
patient med Fi02 <0,8 och/ PEEP <12 
 
Exklusionskriterier: Akut försämrad 
andningssvikt, neurologiskt förlamade 
patienter, aktiv blödning, sängläge efter 
restriktion eller öppen buk med risk för 
sårruptur. 
 
Urval 
Retrospektiv datainsamling. 
 
Metod 
Sjukgymnaster bildade en 
mobiliseringsgrupp och utformade ett 
mobiliseringsprogram som testades i 
studien.  

Styrkor 
• Tydligt syfte, metod och 

design. 
 

• Strukturerat upplägg. 
 

• Tydligt angivna inklusion- 
och exklusionskriterier. 

 
• Stor studiegrupp. 

 
Svagheter 

 

• Antal patienter som har 
fått mobilisering ökade 
signifikant från 
jämförande mätning. 
 

• Patienterna orkade gå 
längre sträckor. 

 
• Kortare vårdtid och 

vistelsetid på sjukhuset 
generellt. 

 
• Tidig mobilisering orsakar 

ingen skada på patienterna. 

 



Bilaga I.4 

 

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, land  

Syfte Design 
 

Värdering 
2 

Resultat 

Hanekom, S., 
Gosselink, R., Dean 
E., van Aswegen, H., 
Roos, R., Ambrosino, 
N. & Louw, Q. (2011).  
 
The development of a 
clinical management 
algorithm for early 
physical activity and 
mobilization of 
critically ill patients: 
synthesis of evidence 
and expert opinion and 
its translation into 
practice. 
 
Clinical rehabilitation. 
25(9), 771-87. 
 
Cape town, South 
Africa 

Syftet var att 
utveckla en 
evidensbaserad 
klinisk algoritm, för 
tidig fysisk 
mobilisering och 
aktivitet av vuxna 
intensivvårdspatient
er  
 
Frågeställning: Är 
det säkert och 
effektivt att 
mobilisera 
intuberade och 
ventilerade vuxna 
patienter under 
intensivvård? 
 

Design 
Kvantitativ metod. 
Systematisk genomgång av studier för att 
kunna besvara frågeställningen. Studien 
innefattar tre rundor av Delphi processen, för 
att kunna gardera betydelsen av olika 
algoritmuttalanden. 
 
Analysmetod:  
Statistik. 
Medianvärde och SIQR har räknats ut för varje 
algoritmuttalande. SIQR < 0,5. 
 
Population 
42 paneldeltagare. 
 
Urval  
Systematiskt urval av studier som svarar på 
frågeställningen. 
 
Metod 
Utefter de systematiska iakttagelserna har en 
forskargrupp utarbetat fem rekommendationer 
som grundar sig på kvaliteter, 
rekommendationer och bedömningar. Därefter 
har 28 utkast utvecklats och formulerats i tre 
olika kategorier.  
 
 

Styrkor 
• Etiskt 

godkännande 
lämnades av etik 
kommitté i 
Stellenbosch 
University och 
deltagarna 
lämnade 
informerat 
samtycke. 
 

Svagheter 
• Tydlig design och 

analysmetod är 
inte tydligt 
beskrivet. 
 

• Väldigt 
byråkratiskt språk 
 

• Pga. tekniska 
problem kunde en 
deltagare inte 
slutföra alla svar. 

• En fungerande algoritm 
fungerar som ett verktyg innan 
mobilisering av invasivt- 
ventilatorbehandlade patienter. 
Det maximerar 
patientsäkerheten och 
behandlingsresultaten.  
 

• Individuell plan bör utarbetas 
för varje patient. 

 
• Algoritmerna innefattade olika 

kriterier beroende på om 
patienterna var medvetslösa 
eller fysiskt stabila. Kriterierna 
innefattade cirkulatoriska och 
respiratoriska kriterier för att 
kunna utföra aktivitet. För att 
utföra mobilisering skulle 
patienterna också vara 
medicinskt stabila och 
träningen skulle huvudsakligen 
fokuseras på 
uthållighetsträning. Träning 
skulle erbjudas dagligen och 
patienten skulle vara delaktiga 
i målsättningen. 



 
 
 
 
Bilaga I.5 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
2 

Resultat 

Hopkins, R.O., 
Spuhler, V.J. & 
Thomsen, G.E. 
(2007).  
 
Transforming ICU 
culture to facilitate 
early mobility. 

Critical care clinics 
23(1), 81-96. 
 
USA 

Syftet var att beskriva 
utvecklingen och 
genomförandet av en 
respiratorisk vård- 
processmodell med 
fokus på att ändra 
kulturen och hur 
personalen arbetar 
tillsammans. 
 
Målen är kortare 
vårdtid och minskade 
kostnader. 

Design 
Kvantitativ metod,  
12 månader, retrospektiv studie. 
 
Population 
n=112 stycken patienter med 
andningssvikt. 
 
Urval 
Retrospektiv datainsamling. 
 
Metod 
Vårdprocessmodellen innefattar åtta steg, 
vilka fokuserar på att förändra kulturen 
på avdelningen och personalens 
inställning till nya rutiner på 
avdelningarna. Detta i syfte att kunna 
göra mobiliseringen till en prioriterad 
åtgärd.  

Styrkor 
 

• Stor studiegrupp 
 

• Väl beskriven metod 
 

• Tydligt beskrivna kriterier 
för aktiv mobilisering. 

 
• Tydlig beskriven 

intervention. 
 

 
Svagheter 
 

• Avsaknad av struktur 
 

• Otydligt syfte  
 
 

Vårdprocessmodellen ledde 
till: 
•  Minskad vårdtid på RICU 

och på sjukhuset generellt. 
 

• Mer konsekvent, 
principfast vård. 

 
•  Lägre kostnader. 

 
• Ökade mobiliserings 

tillfällen. 
 

• Minskade antal 
trakeotomier. 
 

• Minskat antal misslyckade 
ur träningar ur ventilator. 

 
 



 
 
 
 
Bilaga I.6 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
2 

Resultat 

Mehtap, M., Didem, 
K. & Yucel, Y. 
(2009).  
 
The effect of 
physiotherapy on 
ventilatory depency 
and the length of 
stay in an intensive 
care unit. 
 
 
International 
journal of 
rehablitation 
research.  
32(1), 85-88. 
 
Turkiet 

Syftet var att 
utvärdera effekter av 
sjukgymnastik 
avseende ventilator 
dagar och vårdtider 

Design 
Kvantitativ metod prospektiv/retrospektiv 
kontrollstudie 
Analysmetod: Statistisk analys. 
Interventionsgrupp –prospektiv datainsamling 
Kontrollgrupp: retrospektiv datainsamling 
 
Population 
510 patienter på en medicinsk IVA 
Exklusionskriterier:ARDS, akut lungödem, akut 
skallskada, MAP <60, peak >40 cmH2O, akut 
bronkspasm, utveckling av komplikationer som 
inte tillät andningsgymnastik. Andra skador där 
sjukgymnastik över bröst inte tolereras.  
 
Urval,  
Urvalsförförande: Konsekutivt urval. 
Interventionsgrupp: n= 277 
Kontrollgrupp: n=233 
 
Metod 
Interventionsgruppen erhöll 
slemmobiliseringsprogram, passiv och aktiv 
mobilisering 2 gånger/dag, 5 dagar/vecka av 
sjukgymnast. 

Styrkor 
 

• Godkännande av etisk 
kommitté och etiskt 
samtycke erhölls från 
varje patient eller 
närmaste anhörig till 
varje patient. 
 

• Studiegrupperna hade 
likande diagnoser och 
fysiska egenskaper. 
 

• Stor studiegrupp. 
 

• Tydliga 
exklusionskriterier. 

 
Svagheter 

• Kontrollgruppen fick 
ingen mobilisering 

 
• Oklar studietid 

 

Interventionsgruppen hade: 
 

• Minskat antal dagar i 
ventilator 
 

• Minskat antal dagar 
på IVA 

 
 
 
 



 
 
 
Bilaga I.7 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
2 

Resultat 

Morris, P.E., Goad, 
A., Thompson, C., 
Taylor, K., Harry, 
B., Passmore, L., … 
Haponik, E.  
(2008). 

Early intensive care 
unit mobility 
therapy in the 
treatment of acute 
respiratory failure.  

Critical care 
medicine. 
36(8), 2238-43.  
 
USA 

Syftet var att 
utvärdera frekvensen 
av fysisk aktivitet, 
samt långtidseffekter 
hos patienter som fått 
standardvård jämfört 
med de patienter som 
fått fysisk aktivitet 
från ett mobiliserings 
team med ett 
mobiliserings 
protokoll. 
 

Design 
Kvantitativ metod, 24 månader 
prospektiv kohortstudie. 
 
Population 
n=165 
Medicinska intensivvårds patienter. De 
var alla mekaniskt ventilerade med 
endotrakealtub.  
 
Urval 
Konsekutivt urval. 
 
 
Metod 
Alla patienterna hade samma vård 
angående allt annat än mobiliseringen.  
Protokollet var indelat i fyra nivåer av 
mobilisering. Det gjorde en bedömning 
på patientens medvetande och utefter det 
utfördes mobiliseringen. 

Styrkor 
• Noggrann beskriven metod 

 
• Powerberäknat antal 

patienter till studien 
 

• Alla patienter hade samma 
bemanning, läkarna skötte 
den medicinska vården på 
samma sätt 

 
• Liknande studiegrupper 

(kontroll och intervention) 
 

• Passiva och aktiva metoder 
användes för mobilisering 

 
Svagheter 

 
• Många sjukdomstillstånd 

exkluderades 
 

• Otydligt vilken mobilisering 
kontrollgruppen fick. 

 
• Ingen signifikantskillnad i 

dödlighet, antal dagar i 
ventilator eller kostnader. 

 
• Mobiliseringsteamet 

bidrog ej till ökade 
kostnader 

 
Interventionsgruppen hade: 

• Mindre antal dagar på 
sjukhus 
 

• Mindre antal dagar på IVA 
 

• Fler mobiliseringstillfällen 
 

• Fler konsultationstillfällen 
 

 
 

 



Bilaga 1.8 

 
 
  

Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land  

Syfte Design Värdering 
2 

Resultat 

Needham, D.M., 
Korupolu, R., Zanni, 
J.M., Pradhan, P., 
Colantuoni, 
 E., Palmer, J.B., 
…Fan, E.  
(2010).  
 
Early Physical 
Medicine and 
Rehabilitation for 
Patients With 
Acute Respiratory 
Failure: A Quality 
Improvement 
Project. 
 
Archives of physical 
medicine and 
rehabilitation. 
91(4), 536-542. 
 
USA 

Syftet var att via ett 
multidiciplinärt team 
på en MICU-enhet 
fokusera på att minska 
tung sedering och 
delirium samt att 
genom nya riktlinjer 
öka antal 
konsultationer/behand
lingar med 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut.  
 
 

Design 
Kvantitativ metod 
7 månader, prospektiv kontrollstudie 
 
Population 
n=57  
Respiratorbehandlade i 4 dagar eller mer. 
Inget bortfall. 
 
Inklusionskriterier: Inneliggande på 
medicinsk IVA, respiratorbehandlade 4 
dagar eller mer. Kognitivt intakta 
patienter utan neuromuskulär sjukdom 
innan intagningen 
 
Urval 
Urvalsförförande: Konsekutivt urval. 
 
Metod 
Utformandet av 
kvalitetsförbättringsprocessen innefattade 
engagemang och utbildning av personal. 
Den strukturerade metoden för 
kvalitetsförbättring innebar fler 
mobiliseringstillfälle och minskning av 
sedering. 
 

Styrkor 
• Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. 
 

• Projektet godkändes och 
redovisades i enlighet med 
”Quality improvement 
reporting exellence 
guidelines” 

 
Svagheter 

• Tydligt syfte framgår ej. 
 

• Det framgår inte om 
bedömningsinstrumenten är 
testade för validitet och 
reliabilitet. 

 
• Endast aktiv mobilisering 

registrerades. 
 
 

Förbättringsprocessen ledde till: 
• Minskad sederingsgrad, 

enligt RASS 
 

• Minskat behov av sedering 
 

• Minskad förekomst av 
delirium 

 
• Färre antal dagar på 

sjukhus 
 

• Fler mobiliseringstillfällen 
 

• Fler konsultationsärenden 
 

• Ingen signifikant skillnad 
på smärta eller dödlighet. 

 
 



 
Bilaga I.9 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
1 
 
 
 

Resultat 

Needham, D.M. & 
Korupolu, R. 
(2010).  
 
Rehabilitation 
quality improvment 
in an intensiv care 
unit setting: 
Implementation of a 
quality improvment 
model. 
 
Top stroke 
rehabiltation. 
2020:17(4), 271-
281. 
 
USA. 

Syftet var att 
presentera en specifik 
modell för 
kvalitetsförbättring 
när det gäller tidig 
mobilisering och 
rehabilitering på IVA 

Design 
Förbättringsprojekt, kohortstudie. 
 
Population 
n= 57  
Alla patienter som blev inlagda på 
medicinsk IVA, med fokus på patienter 
som blev ventilatorbehandlade ≥4 dagar. 
 
Urval 
Konsekutivt urval. 
 
Metod 
En fyrstegsmodell utfördes, vilken 
innefattade: 
 1. Summera evidens, 2. Identifiera 
barriärer för implementering, 3 
Etablera mätvärden, 4. Säkerställa att 
patienterna fick interventionen, 
genom att engagera, utbilda, 
verkställa och utvärdera. 
 

Styrkor 
• Tydligt abstrakt med syfte, 

metod och design 
 

• Tydlig beskriven 
kvalitetsförbättringsmodell. 
 

• Jämförelse av grupper 
 

 
Svagheter 

•  

Deras strukturerade sätt att få ökad 
mobilisering hade god effekt. 
Förbättringsprocessen ledde till: 

• Mindre djup sedering. 
  

• Mer alerta patienter. 
 

• Ökad mobilisering av 
vetilatorbehandlade 
patienter. 

 
• Minskad förekomst av 

delirium. 
 

• Färre antal dagar på IVA 
och sjukhuset generellt. 

 
• Hinder för rehabilitering 

förbättrades, större andel 
patienter fick 
rehabilitering. 

 
• Studien resulterade i 

implementering av ett 
program för tidig 
mobilisering och 
rehabilitering  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se
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Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design 
 

Värdering 
1 

Resultat 

Pohlman, M.C, 
Schweickert, W.D., 
Pohlman, A.S., 
Nigos, C., Pawlik, 
A.J., Esbrook, C.L., 
… Kress, J.P. 
(2010).   
 
Feasibility of 
physical and 
occupational therapy 
beginning from 
initiation of 
mechanical 
ventilation.  
 
Critical care 
medicine.  
38(11), 2089-2094. 
 
USA 

Syftet med denna 
studie var att beskriva 
ett protokoll för 
dagliga avbrott i 
sederingen, tidig 
fysisk aktivitet och 
arbetsterapi, samt att 
specificera 
intensivvårdsterapi, 
inklusive 
neurologiska tillstånd, 
eventuella hinder och 
biverkningar. 

Design 
Retrospektiv, kvantitativ metod 
Deskriptiv studie, data användes från annan 
studie, (Schweickert et al., 2009) 
29 månader. Analysmetod: Deskriptiv statistik. 
 
Population 
n=49  
Inklusionskriterier: 
 >18 år, MV< 72 timmar respiratorbehandling, 
med förväntat ytterligare minst 24 timmar i 
respirator. 
Exklusionskriterier: snabbt utvecklande 
neurologisk sjukdom, såsom Guillian Barré, 
efter hjärtstillestånd, förväntad dålig 
sjukdomsprognos med 6-månaders mortalitet, 
50 % ökat ICP. 
 
Urval 
Rekrytering från två olika medicinska 
universitetcentra. 
Metod 
Avbrott i sedering, följt av mobilisering var 
24:e timme. Vakna patienter fick utföra aktiv 
mobilisering såvida de kunde utföra 3 av 4 
kommandon.  

Styrkor 
• Institutionella 

prövningsnämnder vid 
båda institutionerna 
godkände studien. 
 

• Skriftligt informerat 
samtycke erhölls från 
deltagarna eller deras 
företrädare. 

 
• Studien pågick i 29 

månader. 
 

• Säkerhetsaspekter kring 
mobiliseringen 
diskuterades i teamet. 
 

Svagheter 
•  

 
• Tidig mobilisering är 

säkert och genomförbart 
inom 24-48 timmar efter 
inskrivning på IVA. 
 

• Dagliga avbrott i 
sederingen var både 
genomförbart och säkert i 
samband med fysisk 
aktivitet. 
 

• Mobilisering pågick fast 
patienterna hade 
intravenösa infarter, 
såsom CVK, HD-kateter, 
artärnål eller 
endotrachealtub.  

 



Bilaga I.11 
 
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Design Värdering 
2 

Resultat 

Schweickert, W.D., 
Pohlman, M.C., 
Pohlman, A.S., 
Nigos, C., Pawlik., 
A.J., Esbrook., C.L., 
… Kress, J.P. 
(2009)  
 
Early physical and 
occupational therapy 
in mechanically 
ventilated, critically 
ill patients: a 
randomized 
controlled trial. 
 
Lancet. 
30;373(9678), 1874-
1882.  
 
USA 

Syftet var att bedöma 
effekten av att 
kombinera dagliga 
avbrott av sedering 
med fysisk terapi och 
arbetsterapi hos 
respiratorbehandlade 
patienter inom 
intensivvård 
 
 
 

Design 
Kvantitativ metod 
29 månader, randomiserad studie  
Prospektiv datainsamling 
Analysmetod: Deskriptiv statistisk analys 
 
Population 
Interventionsgrupp: n=49 
Kontrollgrupp: n=55 
Inklusionskriterier: Patienter >18 år som 
respiratorbehandlats i > 72 timmar. 
Exklusionskriterier: Snabb utveckling av 
neuromuskulär sjukdom, hjärt-och 
andningsstillestånd, irrevibilsibla 
sjukdomar med 6-månaders dödlighet 
(uppskattades hos 50% med ökat 
intrakraniellt tryck), ”abcent limbs” 
 
Urval 
Randomiserat urval  
 
Metod 
Avbrott i sedering, följt av mobilisering 
var 24:e timme. Vakna patienter fick 
utföra aktiv mobilisering såvida de kunde 
utföra 3 av 4 kommandon. Utökades efter 
förmåga. 

Styrkor 
• Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. 
 

• Noggrann beskrivning av 
statistisk analys 

 
• Bortfall framgår tydligt. 

 
• Patienternas säkerhet 

bevakades kontinuerligt. 
 
Svagheter 

• Tydligt syfte saknas 
 

• Fler patienter i 
kontrollgruppen 
 

• Det framgår inte om 
bedömningsinstrumenten är 
testade för validitet och 
reliabilitet. 

 
• Det framgår inte om studien 

är etiskt granskad 

Interventionsgruppen hade färre 
dagar med respiratorbehandling, 
skrevs ut snabbare och hade bättre 
funktionella resultat vid 
utskrivningen 
 
Effekter, interventionsgruppen: 
 

• Mindre delirium 
• Snabbare mobilisering 
• Fler återvände till 

självständig ADL vid 
utskrivning 
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Thomsen, G.E., 
Snow, G.L, 
Rodriguez, L. & 
Hopkins, R.O. 
(2008).  

Patients with 
respiratory failure 
increase ambulation 
after transfer to an 
intensive care unit 
where early activity 
is a priority. 

Critical care 
medicine. 
36(4), 1119-1124. 
 
USA 

Syftet var att se om 
patienter får en ökad 
mobilisering vid 
förflyttning till en 
respiratorisk IVA, 
oberoende av den 
underliggande 
patofysiologin. 

Design 
Kvantitativ metod 
12 månader, prospektiv/ retrospektiv 
kohortstudie 
 
Population 
104 patienter med andningssvikt, 
respiratorbehandlade i 4 dagar eller mer 
och som sedan förflyttades till en 
respiratorisk IVA. Inget bortfall 
Inklusionskriterier: Respiratorbehandlade 
pga. andningssvikt ≥4 dagar, och inlagda 
på IVA≥2 dagar. 
Exklusionkriterier: Neurologiska 
sjukdomar 
 
Urval 
Urvalsförförande: Konsekutivt urval 
 
 
Metod 
Mobiliseringsprotokoll utformades på en 
respiratorisk IVA, tre kriterier för när 
mobilisering skulle ske, både passiv och 
aktiv mobilisering. Jämfört mobilisering 
24 och 48 timmar före och efter flytt till 
en respiratorisk IVA, 
  

Styrkor 
• Informerat samtycke erhölls. 

 
Svagheter 

• Ej randomiserad, svårt att 
randomisera pga. 
komplexitet. 

• Förflyttning till en 
respiratorisk IVA ger en 
ökad mobilisering. Även 
om patienterna i 
medelvärde är lika stabila 
för mobilisering på 
generell IVA så blir de 
onödigt immobiliserade. 
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Zomorodi, M., 
Topley, D. & 
McAnaw, M. 
(2012).  
 
Developing a 
mobility protocol 
for early 
mobilization of 
patients in a 
surgical/trauma ICU 
 
Critical Care 
Research and 
Practice.  
2012;2012:964547. 
 
USA 
 

Syftet är att utforma 
och utvärdera ett 
mobiliserings-
protokoll för att 
utvärdera 
genomförbarhet och 
säkerhet avseende 
mobilisering på 
respiratorbehandlade 
patienter på ett 
kirurgiskt trauma 
IVA. 

Design 
Kvantitativ studie 
Pilotstudie  
Analysmetod: deskriptiv statistik 
 
Population 
n=3 
 
Urval 
Inklusionskriterier: traumapatienter på IVA 
som varit intuberade ≥ 72 timmar. 
 
Exklusionkriterier: medvetslösa, 
femoraliskateter, BMI > 40, ingen 
vasopressor, fina vitalparametrar. 
 
Datainsamling skedde tills patienten skrevs ut. 
 
Metod 
Utveckling av mobiliseringsprotokoll. 
Passiv och aktiv mobilisering. Aktiv 
mobilisering skedde i 6 olika aktiviteter. 

Styrkor 
• Inklusions- och 

exklusionskriterier var utförligt 
beskrivet 
 

• Informerat samtycke erhölls 
 

• Säkerhetsaspekter har vidtogs 
under studiens gång. 

 
Svagheter 

• Otydligt syfte 
• Liten studiegrupp 
• Pilotstudie 
• I redovisning av 

mobiliseringsprotokoll framgå 
inte respiratoriska och 
neurologiska kriterier. 

• Resultat kan ej generaliseras. 
 

• Ett 
mobiliseringsproto
koll är 
genomförbart och 
kan införas på 
kirurgiskt trauma 
IVA. 

 
 

 
 


