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Sammanfattning Bakgrund: Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att hitta rätt 

tidpunkt för extubering av intensivvårdspatienter. Inför extubering av 

neurointensivvårdspatienter behövs speciella överväganden. Samma 

bedömning som görs på allmän intensivvård kan inte direkt överföras 

till neurointensivvård, då den neurologiska skadan kan påverka 

patientens förmåga att andas 

                  Syfte: Syftet var att genom journalgranskning utvärdera parametrar som 

tidigare forskning visat leder till lyckad extubation av 

neurointensivvårdspatienter. 

 Metod: En prospektiv studie med jämförande kvantitativ design. 

Studien utfördes på en NIVA i Sverige, där patienterna inkluderades 

fortlöpande då de extuberats. Via journalgranskning samlades det in 

parametrar i samband med extuberingen av de 108 inkluderade 

neurointensivvårdspatienterna.  Utvärdering av de insamlade 

parametrarna utfördes  genom deskriptiv och analytisk statistik med 

signifikansanalys i statistikprogrammet IBM SPSS statistics 20. 

 Resultat: Denna studie visade att parametern sekretkonsistens 

påverkade extubationsutgången för neurointensivvårdspatienter. Det 

sågs även en trend att medvetandegraden påverkar extubations-

utgången. För de övriga insamlade parametrarna inom andning och 

cirkulation, hostkraft, svalgfunktion och sekretmängd fanns inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna lyckade respektive 

misslyckade extubationer. Gällande värden på parametrar inom 

andning och cirkulation uppfyllde majoriteten av patienterna, oavsett 

extubationsutgång, de rekommendationer som finns.  

Konklusion: Parametrar inom andning och cirkulation kan inte 

förutsäga extubationsutgång för neurointensivvårdspatienter. Av klinisk 

betydelse sågs en signifikant skillnad mellan grupperna lyckade och 

misslyckade extubationer för parametern sekretkonsistens och en trend 

att medvetandegraden påverkar extubationsutgång. För att öka 

patientsäkerheten vid extubation av neurointensivvårdspatienter behövs 

ytterligare forskning för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna göra 

en kvalitativ och säker bedömning.  



 
 

Title   Evaluation of extubation criteria in neurocritical care patients 

  

Author  Linda Lejon och Karin Stenermark   

Department  School of Social and Health Sciences 

Supervisor  Petra Svedberg, associate professor in nursing 

Examiner  Barbro Boström, senior lecturer 

Period   Spring 2014 

Pages   16 

Key words extubation, mechanical ventilation, neurocritical care, neurology 

neurosurgery, weaning 

Abstract Background: In the interest of patient safety it is of importance to 

extubate intensive care patients at the exact right moment. In the case 

of intensive care patients in neurocritical care special considerations 

have to be taken into account. Assessments done in general intensive 

care is not directly applicable to neurocritical care, since the neurologic 

injury can affect the patients ability to breathe. 

 Objective: Through the examination of medical records this study aims 

to evaluate parameters that prior research has found to be conductive to 

a successful extubation of patients in neurocritical care.  

Method: A prospective study with inferential quantitative design. The 

study was performed in a neurocritical care ward in Sweden. The 

patients were included continuously as they were extubated. Medical 

records were examined in order to gather parameters in connection to 

the extubation of the 108 included neurocritical care patients.  

Descriptive and analytical statistics, including significance analysis, 

was performed using IBM SPSS Statistics 20. 

Result: The study showed that the parameter “secretion texture” 

affected the extubation outcome for the patients in neurocritical care. 

There was also a tendency that the level of consciousness influenced 

extubation outcome. The other gathered parameters concerning 

breathing and circulation, cough strength, swallowing function and 

secretion volume showed no significant differences between the groups 

”successful” and ”failed” extubation. Regarding the parameters for 

breathing and circulation, the majority of the patients, irrespective of 

extubation outcome, were extubated with conditions that generally 

complied with established recommendations. 

Conclusion: Parameters concerning breathing and circulation do not 

predict extubation outcome in a neurocritical care setting. There was 

however a significant difference between the groups for the parameter 

secretion texture. The tendency that the level of consciousness affected 

extubation outcome is of clinical relevance. To increase the level of 

patient safety concerning extubation of neurocritical care patients 

further research is required to enable the intensive care nurse to make 

an assessment of high quality and safety.  
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Inledning 

Intensivvårdssjuksköterskan möter dagligen patienter som ventilatorbehandlas. Eftersom det 

kan vara skadligt att ventilatorbehandlas under en alltför lång tid är det viktigt att urträning 

sker så snart som möjligt. Intensivvårdssjuksköterskan är ständigt närvarande hos patienten 

och har därmed en central uppgift i att identifiera när patienten är redo att börja urtränas 

(EfCCNa, 2012). I vården av ventilatorbehandlade patienter ingår även att bedöma när 

patienten klarar sin andning självständigt och kan extuberas. Det finns riktlinjer för hur 

urträning och bedömning inför extubering ska genomföras (Boles et al., 2007; MacIntyre, 

2001), ändå är det svårt att bedöma kliniskt när en patient är redo för extubation. Det finns 

faror både med för tidig och för sen extubation (MacIntyre, 2001). Misslyckad extubation 

med reintubering som följd kan leda till lunginflammation (Vidotto, Sogame, Gazzotti, 

Prandini & Jardim, 2011). En fördröjd extubering ger onödigt lång ventilatorbehandlingstid 

med risk för ventilatorassocierad lunginflammation och skador på lungvävnaden. Både 

misslyckad och fördröjd extubering ökar risken för mortalitet och innebär tilltagande 

sjukhuskostnader (Boles et al., 2007; Vidotto et al., 2011). Det är viktigt att noga överväga 

lämplig tidpunkt för extubering för att minimera riskerna och öka säkerheten för patienten. 

Patienter på neurointensivvårdsavdelning (NIVA) är ofta ventilatorbehandlade. Inför 

extubering av neurointensivvårdspatienter behövs speciella överväganden. Samma bedömning 

inför extubering som görs på allmän intensivvård kan inte direkt överföras till neurointensiv-

vård, då den neurologiska skadan kan påverka patientens förmåga att andas (Souter & Manno, 

2013). Tidigare forskning har visat att en systematisk bedömning med protokoll inför 

extubering av neurointensivvårdspatienter minskar antalet reintubationer jämfört med 

extuberingar där läkare tagit beslutet enligt traditionell arbetsmodell (Navalesi et al., 2008).  

Det finns många studier om urträning och extubation inom allmän intensivvård. Däremot 

finns det bristande kunskap och evidens kring vilka parametrar som är viktiga att bedöma för 

att neurointensivvårdspatienter ska kunna extuberas säkert (Souter & Manno, 2013). Ökad 

kunskap inom detta område skulle kunna leda till ökad patientsäkerhet samt högre 

kostnadseffektivitet. 

 

 

Bakgrund 

Huvudanledningen till denna studie är att försöka öka kunskapen kring patientsäkerhet i 

samband med extubering av neurointensivvårdspatienter. Förhoppningen är att kunskapen 

från denna magisteruppsats ska ligga till grund för att utveckla en promemoria (PM) som ska 

användas på en NIVA i Sverige inför extubering. Sjuksköterskor har ett ansvar att använda 

olika instrument för riskbedömning och kunna analysera eventuella risker, för att öka 

säkerheten för patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Genom ett framtida PM får 

intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA ett evidensbaserat arbetsinstrument som kan 

användas för att minska antalet incidenter i samband extubering.  
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Intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad 

Patientsäkerhet 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att arbeta 

för en hög patientsäkerhet. I denna lag definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

Med vårdskada menas ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall 

som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården” (patientsäkerhetslagen 2010:659, 1 kapitlet, § 5). Även svensk 

sjuksköterskeförening (Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2010) berör sjuksköterskans 

ansvar för patientsäkerhet, då säker vård är en del av de sex kärnkompetenserna. Oavsett hur 

välfungerande en vårdavdelning är, finns risk för incidenter som innebär att patienter kan 

komma till skada (Benner, Hooper Kyriakidis & Stannard, 2011). Intensivvårds-

sjuksköterskan har en viktig uppgift i att se till patientens säkerhet och beskrivs som ”det sista 

försvaret” mot incidenter för den immobiliserade och nedsövda patienten. Förebyggandet av 

incidenter minskar risken för försämrad outcome för patienter (ibid.).  

 

Övervakning 

Sjuksköterskor inom intensivvård är ständigt närvarande hos patienten vilket ger en unik 

möjlighet till övervakning för att bevara patientens säkerhet (Kelly & Vincent, 2010; Benner 

et al., 2011). Övervakning är ett komplext begrepp vilket innefattar flera olika delar; 

observation av patient och övervakningsutrustning, bedömning av förändringar över tid samt 

tolkning av observationer och förändringar. Vid tolkningen tar intensivvårdssjuksköterskan 

hänsyn till omvårdnads- och medicinska åtgärder samt sjukdomsförlopp. Utifrån tolkningen 

fattar intensivvårdssjuksköterskan ett beslut om vårdinsats i syfte att bevara eller öka 

patientsäkerheten (Kelly & Vincent, 2010). Benner et al. (2011) beskriver övervakning som 

intensivvårdssjuksköterskans monitorering och tolkning av patientens signaler, symtom och 

svar på behandling över tid. Den kontinuerliga övervakningen möjliggör för intensivvårds-

sjuksköterskan att upptäcka risk för möjliga incidenter och vidta åtgärder innan patientens 

säkerhet är hotad (ibid.). Intensivvårdssjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskan kunna: ”övervaka patientens vitala funktioner och utifrån 

tillgängliga information, identifiera, initiera och utföra ordinerade åtgärder samt utvärdera 

dem” (Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2012). Kompetensbeskrivning legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. sid 6). I 

samband med urträning ur ventilatorn är en helhetsbedömning av patienten viktig. I 

helhetsbedömningen ingår att övervaka ventilatorinställningar, patientens välbefinnande och 

vitala parametrar (Taylor, 2006). Tidigare forskning har visat att det även är viktigt att 

övervaka och bedöma patientens medvetandegrad, svalgfunktion, hostkraft, sekretkonsistens 

och sekretmängd inför extubering av neurointensivvårdspatienter (Mökander & Stenermark, 

2012). 

Teamarbete 

Ytterligare en av omvårdnadens sex kärnkompetenser är samverkan i team (Svensk 

sjuksköterskeförening SSF, 2010). Det har visats att när de olika personalkategorierna runt 

patienten samarbetar i team uppnås bättre symtomlindring, större välbefinnande och högre 

överlevnad (ibid.). Det formella beslutet att extubera fattas av anestesiläkare men forskning 

har visat att detta beslut ofta sker i samråd med intensivvårdssjuksköterskan (Rose, Nelson, 

Johnston & Presneill, 2007). Det är av vikt att intensivvårdssjuksköterskor får ökad insikt om 

sina möjligheter att använda sin specifika omvårdnadskompetens för att bidra till teamarbetet 
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(Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2010). Vid extubationsbeslutet behövs båda 

professionernas perspektiv och kunskapsområden. 

Ventilatorbehandling, urträning och extubation 

En ventilators syfte är att tillföra syre och transportera bort koldioxid (Morton & Fontaine, 

2009). Ventilatorbehandling krävs när patientens förmåga till andning eller gasutbyte inte är 

tillräcklig, vilket kan vara orsakat av process i lungorna eller bero på svikt i andra organ 

(MacIntyre, 2001). Den vanligaste anledningen till ventilatorbehandling för neurointensiv-

vårdspatienter är medvetslöshet (Souter & Manno, 2013). Ventilatorn ställs in på olika mode 

beroende på patientens behov, antingen kontrollerad mode där ventilatorn gör hela 

andningsarbetet eller understödd mode där patienten initierar andetagen men får hjälp av 

ventilatorn. Andningshjälpen kan minskas successivt allt eftersom patienten klarar att överta 

mer av andningsarbetet. När patienten bedöms klara sin andning själv extuberas patienten 

(Morton & Fontaine, 2009), vilket innebär att den endotrakeala tuben avlägsnas.  

Ibland används inom intensivvård non invasive ventilation (NIV). Detta är ett andningsmode 

där patienten får hjälp med andningen  av ventilator via en tätslutande ansiktsmask, patienten 

är alltså inte intuberad. Med NIV får patienten hjälp med inandningen och bibehåller ett 

positivt tryck i lungan vid utandningens slut, ett positive end expiratory pressure (PEEP). NIV 

används inom intensivvård vid olika typer av hypoventilation, då akut intubation inte anses 

vara nödvändigt (Morton & Fontaine, 2009).  

 

Definition misslyckad extubering     

Extubation definieras som misslyckad om det krävs reintubation inom 24-72 timmar (Vidotto 

et al., 2011). Den definieras även som misslyckad om patienten avlider till följd av 

extuberingen inom den valda tidsperioden. I de flesta studier används 48 timmar som 

tidsperiod för definitionen misslyckad extubation (Boles et al., 2007). I denna studie 

definieras misslyckad extubering som reintubering inom 48 timmar alternativt dödsfall inom 

48 timmar på grund av andningsproblematik. 

 

Bedömningsparametrar för extubering av patienter på NIVA 

Det finns risk för stora komplikationer för patienten vid felaktigt bedömning inför extubering 

(Boles et al., 2007; Correia dos Reis, Oliveira Almeida, Ferreira da Silva & de Seixas Rocca, 

2013;  MacIntyre, 2001; Vidotto et al., 2011). Denna bedömning försvåras ytterligare för 

neurointensivvårdspatienter eftersom den neurologiska skadan kan påverka patientens 

förmåga att andas. Skadan kan även påverka hostreflex och muskulatur vilket kan minska 

patientens förmåga att hålla fria luftvägar. Därmed kan inte samma bedömning inför 

extubering som görs inom allmän intensivvård direkt överföras till 

neurointensivvårdspatienter. För dessa är det dessutom extra viktigt att hitta rätt tidpunkt för 

extubering eftersom patienter inom neurointensivvård är mer sårbara för förhöjd koldioxidhalt 

och för låg syrgashalt i blodet (Souter & Manno, 2013). I en studie av patienter med 

traumatiska skallskador jämfördes patienter med misslyckade extubationer med patienter vars 

extubationer lyckats. Patienter där extubationen misslyckades hade längre vårdtid på IVA och 



4 
 

längre vårdtid på sjukhus. De hade mer lungkomplikationer och sämre funktionsförmåga. 

Misslyckad extubation gav signifikant högre sjukhusmortalitet (Correia dos Reis et al., 2013). 

Andning och cirkulation 

Det finns rekommenderade värden för parametrar avseende andning och cirkulation inför 

extubering (bilaga A), även om dessa värden varierar något mellan olika riktlinjer. Parametrar 

avseende andning är exempelvis andningsfrekvens, tidalvolym, PaO2, och FiO2, var god se 

ordlista (bilaga B). Parametrar avseende cirkulation är exempelvis puls, systoliskt blodtryck 

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

Det finns flera studier som visar att extubationskriterier avseende andning och cirkulation inte 

ensamt kan förutsäga om neurointensivvårdspatienter kan extuberas eller inte (Ko, Ramos & 

Chalela, 2009; Vallverdú et al., 1998; Vidotto, Sogame, Calciolari, Nascimento & Jardim, 

2008). I en studie där samma bedömning inför extubering gjorts på olika patientgrupper 

framkom att det krävdes reintubation på 35,7 % av de neurointensivvårdspatienter som 

extuberades till skillnad från 8,6 % respektive 0 % i andra patientgrupper (Vallverdú et al., 

1998). I en annan studie framkom att oavsett om neurointensivvårdspatienterna uppfyllde tre, 

fyra eller fem av parametrarna gällande andning och cirkulation kunde det inte förutsäga om 

extubationen skulle lyckas eller misslyckas (Ko et al., 2009). Även om inte 

extubationskriterier avseende andning och cirkulation räcker för att förutsäga 

extubationsutgång för neurointensivvårdspatienter är de en viktig del i bedömningen liksom 

för andra intensivvårdspatienter. Detta synliggörs genom att det vid studier om extubering av 

neurointensivvårdspatienter förutsätts att vissa parametrar inom andning och cirkulation är 

uppfyllda (Koh, Lew, Chin & Wong, 1997; Namen et al., 2001; Navalesi et al., 2008; 

Vallverdú et al.,1998; Vidotto et al., 2008). 

Medvetandegrad 

Många studier visar att medvetandegrad påverkar utgången av extubation på neurointensiv-

vårdspatienter (Anderson et al., 2011, Koh et al., 1997; Namen et al., 2001; Vidotto et al., 

2008; Wendell, Raser, Kasner & Park, 2011). Flera studier visar att en högre medvetandegrad 

mätt med Glasgow Coma Scale (GCS) ökade förutsättningarna för lyckad extubation (Koh et 

al., 1997; Namen et al., 2001; Vidotto et al., 2008; Wendell et al., 2011). 
Det finns även studier där andra metoder än GCS för bedömning av medvetande har används 

med gott resultat (Anderson et al., 2011; Salam, Tilluckdharry, Amoateng-Adjepong & 

Manthous, 2004). Studien av Anderson et al. (2011) visade ingen signifikant skillnad i GCS 

bland patienter med lyckad extubation mot de som misslyckades. Dock såg de en trend att 

patienter med lägre GCS, lägre medvetande, hade större risk för misslyckad extubation än 

patienter med högre GCS. Inför extubering undersöktes om patienterna på uppmaning kunde 

blunda, visa två fingrar, vicka med tårna och hosta. Förmåga att följa alla fyra uppmaningarna 

var associerat med lyckad extubation (ibid.). En studie av Salam et al. (2004) utfördes på 

allmänna intensivvårdspatienter. I studien uppmanades patienterna att öppna ögonen, följa 

med ögonen, krama hand och sticka ut tungan. Studien visade ett signifikant samband mellan 

att följa alla fyra uppmaningarna och lyckad extubation. 

Svalgfunktion                                                                                              
Forskning indikerar att patientens svalgfunktion kan förutsäga lyckad extubation. I en studie 

av Colonel et al. (2008) var 42 % av studiepopulationen neurointensivvårdspatienter. Inför 

extubering skulle patienterna lyfta huvudet och göra diverse munrörelser, dessutom 

undersöktes kräkreflex och förmågan att svälja. Reintubationer som berodde på 

svalgdysfunktion analyserades. Av dessa kunde sju av nio förutsägas med svalgfunktions-
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testet (ibid.). Även Anderson et al. (2011) undersökte svalgfunktionen genom att bedöma om 

patienten hade kräkreflex eller ej. De fann att patienter med avsaknad av kräkreflex hade 

signifikant större risk för misslyckad extubation.  

Hostkraft och sekret 
Ytterligare forskning visar att patienters förmåga att hosta påverkar om extubationen ska 

lyckas (Anderson et al., 2011; Beuret et al., 2009; Vallverdú et al., 1998). Patienter som 

kunde hosta på uppmaning hade signifikant mindre risk för reintubation (Anderson et al., 

2011;  Beuret et al., 2009). Anderson et al. (2011) visade även att neurointensivvårdspatienter 

med tjockt sekret hade större risk för misslyckad extubation, dock hittades inte att patientens 

sekretmängd påverkade.  Det såg däremot Mokhlesi et al. (2007) i sin studie. Mokhlesi et al. 

(2007) studie gjordes på en allmän intensivvårdsavdelning där även 

neurointensivvårdspatienter vårdades, och studien visade att patienter med medelstor eller stor 

sekretmängd hade signifikant större risk för misslyckad extubation. Dit räknades patienter 

som behövt sugas minst var eller varannan timme de senaste åtta timmarna (ibid). 

 

Problemformulering  

Extubering av neurointensivvårdspatienter är komplext, då bedömningsparametrar som 

används på allmän intensivvårdsavdelning ej är direkt överförbara på neurointensivvårds-

patienter. Tidigare forskning har visat att extubationskriterier avseende andning och 

cirkulation är viktiga att utvärdera hos neurointensivvårdspatienter liksom för patienter på 

allmän intensivvårdsavdelning. Det är också visat att för neurointensivvårdspatienter är detta 

inte tillräckligt utan även medvetandegrad, svalgfunktion, hostkraft, sekretkonsistens och 

sekretmängd kan vara väsentligt att bedöma inför extubering. För att säkerställa att rätt 

parametrar inkluderas i ett framtida PM rörande extubering på NIVA är det viktigt att 

utvärdera de parametrar som avses att bedömas innan extuberingen.  

 

Syfte 

Syftet var att genom journalgranskning utvärdera parametrar som tidigare forskning visat 

leder till lyckad extubation av neurointensivvårdspatienter.  

Frågeställningar: 

 Finns det signifikanta skillnader avseende parametrar som påverkar 

extubationsutgången mellan grupperna lyckade respektive misslyckade extubationer? 

 

 Uppfyller neurointensivvårdspatienter rekommenderade värden (bilaga A) på 

parametrarna inom andning och cirkulation vid extubation? 
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Metod 

Design 

En prospektiv studie med jämförande kvantitativ design utfördes. Studien utfördes under 10 

månader under 2013 och ett konsekutivt urval användes (Polit & Tatano Beck, 2013). 

 

 

Urval   

I Sverige finns det sex neurointensivvårdsavdelningar utspridda över hela landet. På den i 

studien inkluderade neurointensivvårdsavdelningen finns åtta vårdplatser med 

specialistintensivvård för neurokirurgiska och neurologiska patienter. Under 2013 vårdades 

där 392 patienter varav 25 patienter avled samt 200 patienter ventilatorvårdades. Från dessa 

ventilatorvårdade patienter inkluderades patienter till studien under en 10 månader lång 

tidsperiod. 

 

Inklusionskriterier 
Ett konsekutivt urval användes (Polit & Tatano Beck, 2013), då alla neurointensivvårds-

patienter på aktuell NIVA som extuberades och uppfyllde inklusionskriterierna under 

studietiden inkluderades. Inklusionskriterierna var neurointensivvårdspatienter över 16 år. 

Även skallskadade traumavårdspatienter som extuberades på NIVA inkluderades i studien.  

 

Exklusionskriterier                                                                                            
Studiens exklusionskriterier var patienter som extuberades i ett palliativt syfte då de inte 

skulle reintuberas. Även neurointensivvårdspatienter med ryggskada men utan skallskada 

exkluderades då denna patientkategori har en annan problematik än de med skallskada och 

neurologisk sjukdom.  

 

 

Datainsamling 

Under studieperioden inkluderades patienter fortlöpande till studien allt eftersom de 

extuberades. De två studieansvariga (KS och LL) informerades om när en patient extuberats 

via rapport från enhetens sjuksköterskor. För att utesluta att några patienter extuberades utan 

de studieansvarigas kännedom granskades vid behov NIVAs patientliggare där alla 

inneliggande patienter registreras.  

De studieansvariga (KS och LL) följde kontinuerligt upp huruvida patienternas extubationer 

lyckades eller ej, det vill säga om de behövde reintuberas inom 48 timmar postextubering eller 

inte. Denna uppföljning skedde via muntlig information från patientansvarig 

intensivvårdssjuksköterska eller via granskning av patienternas journal. Vid uppföljningen 

registrerades det om patienten klarat extuberingen, reintuberats eller avlidit. 

Under och efter studieperioden granskade de två studieansvariga (KS och LL) de inkluderade 

patienternas journaler för att samla in parametrar enligt det protokoll som presenteras i    

bilaga C. Detta protokoll utarbetades utifrån vad tidigare forskning har visat kan ha betydelse 
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vid extubation av neurointensivvårdspatienter samt i samråd med NIVAs 

vårdenhetsöverläkare (VÖL), som kan anses vara expert inom neurointensivvård.  

 Parametrar inom andning och cirkulation valdes utifrån studier av Boles et al., 2007, 

Ko et al., 2009, Koh et al., 1997, MacIntyre, 2001, Namen et al., 2001,  Navalesi et al., 

2008 och Vidotto et al., 2008, där betydelsen av dessa parametrars påverkan på 

extubationsutgång studerats. En parameter, topptryck, lades till i protokollet efter 

muntlig kommunikation med NIVAs VÖL.  

 Parametern medvetande inkluderades då ett flertal studier påvisat dess betydelse för 

extubationsutgång på neurointensivvårdspatienter (Anderson et al., 2011; Koh et al., 

1997; Namen et al., 2001; Vidotto et al., 2008; Wendell et al., 2011). 

Tillvägagångssättet av medvetandebedömningen inspirerades av Anderson et al., 2011 

och Salam et al., 2004.  

 Två studier har bedömt svalgfunktion genom att bland annat undersöka patienters 

kräkreflex (Anderson et al., 2011 & Colonel et al., 2008). Till detta protokoll valdes 

att registrera om patienterna retades av tuben i halsen som ett liknande mått på 

svalgfunktion.  

 Patienters hostförmåga inkluderades till protokollet eftersom ett flertal studier påvisat 

betydelsen av adekvat hostfömåga inför extubering (Anderson et al., 2011; Beuret et 

al., 2009; Boles et al., 2007; MacIntyre, 2001; Vallverdú et al., 1998). Parametrarna 

sekretmängd och -konsistens togs med i detta protokoll då de har konstaterats påverka 

extubationsutgång (Anderson et al., 2011; Boles et al., 2007; Mokhlesi et al., 2007). 

Vidare samlades ytterligare några parametrar in som berörde huruvida patienterna behövde 

NIV samt om reintubation krävdes efter 48 timmar men inom samma vårdtillfälle på NIVA. 

Med hjälp av parametrarna år, minutvolym, andningsfrekvens, topptryck och PEEP 

beräknades ytterligare fyra parametrar; ålder, tidalvolym, inspirationstryck och Rapid Shallow 

Breathing Index (RSBI) (bilaga B). 

De studieansvariga (KS och LL) granskade hälften av patienternas journaler var och fyllde i 

ett protokoll per patient. För att säkerställa att de parametrar som samlades in bedömdes lika 

använde de studieansvariga sig av följande regler:      

 Det värde som noterades var det som var uppskrivet i närmast anslutning före 

extuberingen. Detta kunde till exempel innebära att en bedömning av medvetandegrad  

var noterat ett par timmar innan extubering skedde. 

 Då patienten extuberades på ett annat ventilatormode än den blodgas närmast 

extuberingen var tagen på, uteslöts PaO2 och PaCO2, se bilaga B. 

 Då FiO2, se bilaga B, vid extubering var förändrad gentemot FiO2 vid senaste 

blodgasen innan extubering samlades PaCO2 in men PaO2 exkluderades.  

 Patienten noterades ha inotropi, se bilaga B, om inotropin kvarstod efter 

extubationstillfället. Ofta avslutas behandling med inotropi i samband med att sedering 

stängs av inför extubering. 

 Då intensivvårdssjuksköterskorna i journalen i löptext skrivit ”mycket” eller ”rikligt” 

slem, eller då koden ”F” (= NIVAs kod för sugning i luftvägarna) mer än ett par 

gånger per arbetspass noterats på övervakningskurvan, samlades parametern ”mycket 

sekret, sugen ofta” in. 

 Vid bedömningen av patients medvetandegrad, delades patientens medvetandegrad in 

i fyra grupper; ”Lyder uppmaning”, ”Tittar upp och rör spontant”, ”Tittar upp eller rör 

spontant” och ”Tittar ej upp, rör sig ej”. 
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För att validera granskningen, det vill säga att båda studieansvariga utförde den på liknande 

sätt genomfördes ett inter-rater reliabilitettest (Polit & Tatano Beck, 2013) där de enskilda 

granskningarna av tjugo journalerna jämfördes och diskuterades för att bedöma likheten i 

registreringen.  

 

 

Databearbetning 

Alla insamlade parametrar bearbetades med statistikprogrammet IBM Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) version 20.0. Inför vidare statistisk bearbetning kategoriserades de 

inkluderade patienterna i grupperna lyckade respektive misslyckade extuberingar.  

Inledningsvis beräknades deskriptiv statistik (Polit & Tatano Beck, 2013) för att redovisa 

sociodemografiska och kliniska data. Vidare beräknades medelvärden med standardavvikelse 

(Ejlertsson, 2003) för alla numeriska variabler i de två grupperna. Analytisk statistik utfördes 

för att bedöma om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. Det  ickeparametriska 

Mann-Whitney U-test användes för numeriska variabler. Ett ickeparametriskt test valdes på 

grund av att antal patienter i gruppen misslyckade extubationer var så få. För 

kategorivariabler användes chi-square för att jämföra de två gruppernas frekvenser av en 

parameter (ibid.). Då mer än 20 % av cellerna hade ”expected count” mindre än fem, 

användes Fisher’s exact test istället för chi-square (Altman, 1991). Signifikansnivå valdes till 

α = 0,05 (Ejlertsson, 2003). 

Vissa parametrar var inte noterade för alla patienter utan blev missing. Antalet patienter som 

den aktuella parameterns värden är beräknad på redovisas i respektive tabell i resultatet. 

 

 

Etik 

Inför studien utfördes ett antal etiska överväganden. Då de studieansvariga (KS och LL) avsåg 

att genom journalgranskning inhämta ett antal parametrar (bilaga C) för varje patient, togs 

kontakt med vårdenhetschef, VÖL och verksamhetschef på aktuell NIVA. De informerades 

om studien och gav sitt medgivande till att den utfördes på NIVA. Ett skriftligt tillstånd att 

granska patientjournaler inom ramen för kvalitetsarbete inom patientsäkerhet inhämtades av 

verksamhetschef.  De parametrar som samlats in via journalgranskning är inte heller att 

beakta som känsliga personuppgifter (www.EPN.se), och det innebar inget obehag för 

patienten att de registrerades. 

Alla inkluderade patienter fick vid inklusionen i studien ett nummer, som kodades till 

personnumret. Detta nummer var det enda som användes vid all bearbetning av materialet, 

och alla register och dokument med parametrar som användes för databearbetningen är endast 

numrerade med patientens nummer i studien. I uppsatsens resultat redovisas inga datum för 

extubering dessutom presenteras diagnoser i grupper och ålder som medelvärde. Detta för att 

säkerställa patienternas integritet och anonymitet. Personnumren fanns endast på ett 

handskrivet dokument som förvarades i ett låst skåp. Efter examination av denna uppsats 

förstörs detta dokument.  
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Studien avsågs inte att publiceras i vetenskaplig tidskrift och var därav inte att beakta som 

forskning (www.EPN.se). Den var ett kvalitetsarbete inom patientsäkerhet på NIVA och 

samtidigt en uppsats inom omvårdnad på avancerad nivå. Enligt telefonkontakt vid två 

tillfällen med regional etikprövningsnämnd ska sådana studier ej prövas av dem. Däremot 

lämnades en ansökan om etikprövning till Lokal etikprövningskommittée, Sektionen för Hälsa 

och Samhälle, Högskolan i Halmstad. Ansökan godkändes och tilldelades diarienummer      

UI 2014/143. 

 

 

Resultat 

På NIVA extuberades under den tio månader långa studieperioden 108 patienter.  Av 

extubationerna på dessa 108 patienter klassades 92 stycken (85 %) som lyckade och 16 

stycken (15 %) som misslyckade. De misslyckade krävde reintubering inom 48 timmar, ingen 

patient klassades som misslyckad på grund av dödsfall till följd av andningsproblematik 

(tabell 1). 

 

Åtta patienter behövde reintuberas efter 48 timmar men under samma vårdtid på NIVA. Det 

var 24 patienter som behövde NIV efter extubering och utav dessa blev åtta patienter 

reintuberade inom 48 timmar och ytterligare fem patienter blev reintuberade senare under 

vårdtiden (tabell 2). 

Tabell 1. Sammanfattning utgång av extubering 

 Lyckade           
extubationer  (%) 

Misslyckade 
extubationer (%) 

n=108 92 (85) 16 (15) 

Tabell 2. Senare komplikationer efter extubering 

 Reintubation senare 

(%) 

NIV (%) 

n=108 8 (7,4) 24 (22) 

 

 

Sociodemografiska och kliniska data 

Ingen skillnad i extubationsutgång sågs mellan grupperna avseende ålder, ventilatortid och 

diagnos.  Resultatet visade att andelen kvinnor som hade en misslyckad extubation var större 

än andelen män, men inte en signifikant skillnad (tabell 3). 
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Tabell 3. Sociodemografiska och kliniska data 

Parameter Lyckade 

extubationer  

n = 92 

Misslyckade 

extubationer 
n =16 

p-värde 

Kön Män, n = 49  45 (92 %) 4 (8 % )
a 

0,08
b
 

Kvinnor, n = 59  47 (80 %) 12 (20 %)
a
 

Ålder (x ) 57 år ± 14,7 60,8 år ±13,1 0,35
c
 

Venilatortid (x ) 2,8 dygn ±2,5 3,7 dygn ±3,1 0,33
c
  

Diagnos  SAB
d
/AVM

d
  n = 35 29 (83 %) 6 (17 %)

a
 

e 

SDH
d
/trauma n = 25  22 (88 %) 3 (12 %)

a
 

ICH
d
/mediainfarkt   n 

= 15 

14 (93 %)
a
 1 (7 %)

a
 

Epilepsi n = 10  8 (80 %)
a
 2 (20 %)

a
 

TC
d
 n = 9 8 (89 %)

a
 1 (11 %)

a
 

Lillhjärnsblödning/ 

lillhjärnsinfarkt n = 6 

4 (67 %)
a
 2 (33 %)

a
 

Övrigt n = 8 7 (88 %)
a
 1 (12 %)

a
 

a 
Procentsatser grundade på n-värden < 20                                                                                                                  

b  
chi-square 

c 
Mann-Whitney U-test 

d 
SAB = subarachnoidalblödning, AVM = arteriovenös missbildning, SDH = subduralhematom, ICH = 

intracerebralt hematom, TC = tumor cerebri                                                                                                              
 
 

e 
Ej beräknat p-värde då det var för litet antal patienter i grupperna 

 

Parametrar avseende andning och cirkulation 

Resultatet visade att det inte fanns några skillnader i extubationsutgång oavsett andningsmode 

i ventilatorn vid extubering (tabell 4). Dock hade det stora flertalet av patienterna, 73 %, en 

understödd andningsmode, vilket visade att det var det vanligaste modet att extuberas på. Alla 

parametrar inom andning och cirkulation förutom andningsfrekvens och användandet av 

inotropi hade likartade värden för grupperna lyckade och misslyckade extubationer. 

Andningsfrekvensens medelvärde var i gruppen misslyckade extubation något högre än i 

gruppen lyckade extubationer, men ej signifikant skillnad. Resultatet visade att det var en 

större andel patienter med intropi där extuberingen misslyckades jämfört med de som inte 

hade inotropi, men skillnaden var ej signifikant. För parametrarna FiO2, andningsfrekvens, 

PEEP, systoliskt blodtryck och temperatur förekom extubationer på värden utanför 

rekommendationen (för rekommendationer se bilaga A). Det rörde sig om ett fåtal patienter 

förutom avseende parametrarna PEEP och temperatur då 12 respektive 13 patienter extuberats 

med högre värden än rekommenderat (tabell 4). 
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Tabell 4. Parametrar avseende andning och cirkulation 

a
 Antal patienter som extuberats med värde utanför rekommendation 

b 
Procentsatser grundade på n-värden < 20 

c 
Fischer’s exact test 

d 
Mann-Whitney U-test 

e
 Saknas rekommendation 

Parameter avseende medvetandegrad 

Resultatet visade en trend att de som följde uppmaning hade större andel lyckade extubationer 

gentemot de som inte följde uppmaning, men skillnaden var ej signifikant (tabell 5). 

 

Parameter Lyckade 

extubationer  

Misslyckade 

extubationer  

p-värde Range n = 

u.r.
a 

Ventilatormode 

n = 108 

Understödd 

n= 79 (73 %) 

66 (84 %) 13 (16 %)
b
 0,32

c
   

Kontrollerad 

n=29 (27 %) 

26 (90 %) 3 (10%)
b
   

FiO2  n= 108 x  31,9 ±6,1 x  33,4 ±6,2 0,28
d
 0,25 – 0,5 6 

Andningsfrekvens n= 108 x     16,1 ±4,2 x     17,6 ±3,9 0,16
d
  5 – 31  1 

Minutvolym n=  106 x    7,4 ±1,8 x   7,6 ±2,0 0,86
d 4,3 – 13,6  

e 

Tidalvolym n= 106 x     0,48 ±0,15 x     0,45 ±0,12 0,46 
d
 0,23 – 1,36  

e 

RSBI n= 106 x     36,8 ±15,8 x     42,9 ±19,8 0,26 
d
 4 – 100  0 

Topptryck n= 104 x     16,1 ±4,4 x     16,1 ±5,9 0,95 
d
 6 – 29  

e 

PEEP n= 108 x     6,6 ±1,8 x     6,8 ±1,8 0,67 
d
 5 – 11 13 

Inspirationstryck n= 104 x     9,5 ±3,8 x     9,4 ±5,2 0,93 
d
 1 – 20  

e 

PaO2  n= 73 x     14,5 ±2,3 x     14,5 ±1,8 0,84
d
 9,1 – 21,0  0 

PaCO2  n= 83 x     5,2 ±0,5 x     5,0 ±0,4 0,20 
d
 4,0 – 6,5  0 

Puls  n = 107 x     72,5 ±17,4 x     74,1 ±16,1 0,67 
d
 40 – 130  0 

Systoliskt blodtryck n = 107 x     143,2 ±21,9 x     145,6 ±26,0 0,63
d 90 – 190  3 

Diastoliskt blodtryck n = 107 x    68,5 ±10,7 x    67,5 ±11,7 0,60
d
 50 – 95  

e 

Temperatur n = 107 x     37,3 ±0,6 x     37,4 ±0,6 0,81
d
 35,4 – 39  12 

Inotropi  n = 19 14 (74 %)
b
 5 (26 %)

b
 0,12

c
   

Ej inotropi n = 89 78 (88 %) 11 (12 %)
b
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Tabell 5. Parameter avseende medvetandegrad 

Parameter Lyckade 

extubationer  

Misslyckade 

extubationer  
p-värde 

Lyder uppmaning n = 67 60 (90 %) 7 (10 %)
a
 0,09 

b
 

Lyder ej uppmaning n = 35 27 (77 %) 8 (23 %)
a
 

a 
Procentsatser grundade på n-värden < 20 

b 
Chi-square 

Parametrar avseende svalgfunktion, hostförmåga och sekret 

Svalgfunktion bedömdes utifrån om patienten retades av tub eller ej. Det var ett stort antal 

missing för denna parameter (n = 65). Resultatet visade att de patienter som retades av tub i 

högre grad fick lyckad extubationsutgång, men det var ej en signifikant skillnad. Även för 

parametrarna hostförmåga och sekretkonsistens var det relativt stort antal missing. Resultatet 

visade att de patienter som hostade spontant samt de som sögs sällan hade övervägande 

lyckade extubationer, dock ingen signifikant skillnad. Däremot sågs en signifikant skillnad 

avseende sekretets konsistens. Patienter med tjockt sekret behövde i större utsträckning 

reintuberas (tabell 6). 

Tabell 6. Parametrar avseende svalgfunktion, hostförmåga och sekret 

Parameter Lyckade 

extubationer  
Misslyckade 

extubationer  
p-värde 

Retas av tub n = 43 36 (84 %) 7 (16 %)
a
 0,13

b
  

Retas ej av tub n= 22 15 (68%)
a
 7 (32 %)

a
 

Hostar spontant n = 77  65 (84 %) 12 (16 %)
a
 

c 

Hostar på sugning n = 4  3   1 

Hostar ej n = 1  0 1 

Sugning sällan n = 78 68 (87 %) 10 (13 %)
a 

0,15
b
 

Sugning ofta n = 25 19 (76 %)
a 

6 (24 %)
a 

Tunt sekret  n = 39  35 (90 %) 4 (10 %)
a
 0,045

d
 

Tjockt sekret  n = 31  22 (71 %) 9 (29 %)
a
 

a 
Procentsatser grundade på n-värden < 20 

b 
Fischer’s exact test                                                                                                                                                                      

c 
Omöjligt räkna P-värde på grund av de flesta patienter kan hosta                                                                            

d 
Chi-square 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En av studiens styrkor  var noggrannhet vid registrering av parametrar, vilket troligen stärkte 

reliabiliteten (Polit & Tatano Beck, 2013). Det bestämdes ett antal regler som skulle följas vid 

insamlingen av parametrar för att få hög överensstämmelse vid registreringen. För att 

ytterligare förhindra bias utfördes ett interrater-reliabilty test (ibid.), vilket visade att de två 

studieansvariga (KS och LL) utförde insamlingen på liknande sätt. Då olikheterna var få och 

ringa, tros de inte ha påverkat resultatet. De studieansvariga valde att främja noggrannheten 

genom att registrera korrekta värden, även om det innebar större andel missing.  

De parametrar som valdes ut att registreras i studien kan anses vara av god validitet (Polit & 

Tatano Beck, 2013). I tidigare forskning hade de visats ha förmåga att påverka 

extubationsutgång hos neurointensivvårdspatienter och de var även granskades av NIVAs 

VÖL. En parameter som inte registrerades vid journalgranskningen var om patienterna hade 

någon sjukdom som påverkade lungfunktionen såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

astma, hjärtsvikt och takotsubo. Det skulle kunna påverkat extubationsutgången och därmed 

resultatet. Anderson et al. (2011) visade exempelvis att KOL påverkade extubationsutgången 

hos neurointensivvårdspatienter. Detta får ses som svaghet i denna studie, och om det hade 

registrerats hade det givit högre intern validitet i studien.  

Metoden med journalgranskning innebar vissa begränsningar i den interna validiteten (Polit & 

Tatano Beck, 2013), då de studieansvariga (KS och LL) var beroende av den dokumentation 

som fanns vid extubationstillfället. Intensivvårdssjuksköterskorna dokumenterade inte alla 

parametrar för alla patienter, vilket ledde till ett stort antal missing för parametrarna ”retas av 

tub”,” hostförmåga” och ”sekretkonsistens”. Begränsningarna bestod även i att det för en del 

patienter saknades dokumentation av parametrar i anslutning till extubationen, exempelvis 

gällde detta parametern medvetandegrad. Detta ledde till att en del registrerade bedömningar 

av medvetandegraden hos patienterna var sämre än vad de troligen var precis innan 

extuberingen. Personalen på NIVA har däremot stor erfarenhet att bedöma parametern 

medvetandegrad och dokumentera den på likartat sätt, vilket torde stärka reliabiliteten för 

parametern. En svaghet i studien skulle kunna vara att reliabiliteten för parametern 

svalgfunktion kan vara låg. Denna värderades genom att registrera om patienten retades av 

tuben i halsen, vilket inte är en fullgod mätning av svalgfunktion. Valet att mäta svalgfunktion 

som ”retas av tub” berodde på att detta var det enda rörande patienternas svalgfunktion som 

fanns dokumenterat. Det hade varit önskvärt att i studien även registrera patienters förmåga 

att svälja då Colonel et al. (2008) hade det som en del i sitt svalgfunktionstest. Med detta test 

kunde de till stor del förutsäga misslyckade extubationer orsakade av svalgdysfunktion. 

Däremot kan reliabiliteten för insamlade parametrar inom andning och cirkulation anses vara 

god. Övervaknings- och mätutrustningen är kalibrerad enligt gängse rutiner och personalen på 

NIVA är van att dokumentera dessa värden varje timma.  

Under den tiomånaders period som studien pågick var det endast 16 extubationer som 

misslyckades vilket innebar vissa begränsningar för studien och minskade den externa 

validiteten. Då noggranna inklusion- och exklusionskriterier upprättades kan studiens urval 

anses vara representativt för NIVAs vuxna patientklientel, dock hade generaliserbarheten ökat 

ytterligare om patienter hade inkluderats från fler NIVA i Sverige. Statistiska jämförelser 

utfördes mellan grupperna lyckade och misslyckade extubationer. Eftersom den senare 

gruppen blev liten var det inte lämpligt att använda parametriska analyser vilket hade kunnat 
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ge mer tyngd åt resultatet (Polit & Tatano Beck, 2013). En annan konsekvens av att de 

misslyckade extubationerna var få, blev att det fanns tillfällen då det hade varit önskvärt att 

dela upp en parameter i flera alternativ, men att det av statistiska skäl var olämpligt (Altman, 

1991). Ursprungligen registrerades till exempel patienternas medvetandegrad indelat i fyra 

grupper vilka fick omvandlas  till två grupper. Hade patientgrupperna varit större kunde fler 

medvetandegrupper ha bibehållits med mer nyanserat resultat som följd. För parametern 

hostförmåga fanns ingen lämplig möjlighet att slå ihop grupperna utan tre alternativ behölls; 

”hostar spontant”, ”hostar på sugning” eller ”hostar ej”. Detta innebar flera celler med för litet 

antal ”expected count”. Fischers exact test kan inte användas när parametern inte är dikotom, 

vilket gjorde att p-värde inte kunde beräknas (Altman, 1991).  

Denna studies resultat visade endast signifikanta skillnader mellan lyckade och misslyckade 

extuberingar avseende en enda parameter. Därav finns inget direkt resultat som är möjligt att 

generalisera. Hade materialet varit större och fler signifikanser uppnåtts hade studiens resultat 

avseende urval och metodik varit möjlig att generalisera till andra NIVA med liknande 

patientklientel. 

 

Resultatdiskussion  

En central roll i intensivvårdssjuksköterskornas arbete är vaksamhet, övervakning och 

befrämjande av säkerhet (Benner et al., 2011). Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig 

uppgift i att medverka till ökad patientsäkerhet genom att medverka till en god bedömning 

inför extubering och därmed minimera risken för reintuberingar. För att bedöma parametrar 

som medvetandegrad, svalgfunktion, hostförmåga och sekret krävs kontinuerlig övervakning 

av patienten. Intensivvårdssjuksköterskor har en ständig närvaro hos patienten och kan därför 

observera  patienten, tolka signaler och symtom (Benner et al., 2011). Den nära relationen 

med patienten ger tillfälle till en kontinuerlig bedömning och möjlighet att se förändringar i 

patientens tillstånd. Det är viktiga förutsättningar för kunna värdera patientens förmåga att 

överta självständig andning (Taylor, 2006).  

Lägre grad av reintubation ökar patientsäkerheten. Navalesi et al. (2008) införde en 

systematisk bedömning inför extubering av neurointensivvårdspatienter och lyckades då få 

ner andelen reintubationer från 12 % i kontrollgruppen som extuberades enligt traditionell 

metod till 5 % i interventionsgruppen som extuberades efter en systematisk bedömning. Detta 

talar för att patientsäkerheten ökar om det går att utvärdera vilka parametrar som är viktiga att 

bedöma inför extubering på neurointensivvårdspatienter. Reintubationsgraden på aktuell 

NIVA (15%) motsvarade antalet reintubationer som ses i andra studier kring 

extubationsutgång för neurointensivvårdspatienter (16-18%) (Ko et al., 2009; Vidotto et al., 

2008; Anderson et al., 2011). Förhoppningen är att öka patientsäkerheten genom att 

intensivvårdssjuksköterskan utför en korrekt systematisk bedömning inför extubering. 

I denna studie visade resultatet att NIV användes på 24 patienter (22 %) postextubering. För 

åtta patienter hjälpte inte NIV utan de behövde ändå reintuberas inom 48 timmar och 

ytterligare fem reintuberades senare under vårdtiden. Det kan innebära att vissa av dessa 

patienter behandlades med NIV onödigt länge och reintubation borde ha skett tidigare. I 

studien av Correia dos Reis et al. (2013)  framkom en trend att patienter där reintubation dröjt 

mer än 12 timmar hade högre dödlighet än för de patienter som reintuberas snabbare. De 

menade att användandet av NIV kunde innebära fördröjande av reintubering och resultera i 

försämrat outcome för patienten (ibid.). Detta skulle kunna innebära att för att uppnå god 
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patientsäkerhet bör behandling med NIV ej vara alltför utdragen. Under behandling med NIV 

ska intensivvårdssjuksköterskan övervaka och bedöma patienten samt vid behov initiera 

diskussion om reintubation.  

Resultatet från denna studie visade en trend att en högre andel kvinnor än män misslyckades 

med extubationerna men skillnaden var ej signifikant. Även i resultaten hos Anderson et al. 

(2011) och Vidotto et al. (2008) ses att kvinnorna hade större andel misslyckade extubationer 

än män, även om det inte heller i deras studier fanns någon signifikant skillnad. Detta kan 

vara en form av bias som innebär att sjuksköterskor och läkare bortser från eller inte känner 

till könsskillnader som finns (Sveriges kommuner och landsting, 2014). För att öka 

patientsäkerheten är det viktigt med ytterligare forskning kring orsaken till eventuell 

könsskillnad i extubationsutgång samt hur bedömningen vid extubation ska utföras med tanke 

på kön.  

Denna studies resultat överensstämde inte helt med tidigare forskning, eftersom signifikans 

endast uppnåddes för parametern sekretkonsistens. Avsaknad av signifikanser avspeglar hur 

komplicerad extubationsbedömning inom neurointensivvård är och kan även vara påverkad av 

den här studiens metodologi. Troligtvis behövs bedömning av en kombination av parametrar 

som inte var för sig utan tillsammans kan ge vägledning om extubationsutgången. Denna 

studie visade signifikans för att de patienter med tjockt sekret misslyckades med extuberingen 

i högre grad. Detta resultat överensstämde med Anderson et al. (2011) studie som också hade 

signifikans för sekretkonsistensens betydelse vid extubation av neurointensivvårdspatienter.  

Det finns enstaka studier som menar att medvetandegraden inte påverkar extubationsutgången 

hos neurointensivvårdspatienter (Coplin, Pierson, Cooley, Newell & Rubenfeld, 2000). Dock 

visar majoriteten av tidigare studier att medvetandegraden spelar stor roll vid extubering av 

neurointensivvårdspatienter (Anderson et al., 2011; Koh et al., 1997; Namen et al., 2001; 

Vidotto et al., 2008; Wendell et al., 2011). I den här studien sågs en trend att de patienter som 

kunde följa uppmaning hade större andel lyckade extubationer, men denna skillnad var inte 

signifikant. Medvetandegrad har bedömts på varierande sätt i olika studier. I till exempel 

Anderson et al. (2011) studie krävdes att patienten skulle kunna följa fyra olika uppmaningar 

för att signifikans för lyckad extubation skulle uppnås, till skillnad från denna studie där det 

endast registrerades huruvida patienten kunde följa uppmaning eller ej. De olika studiernas 

bedömningar är därför ej direkt jämförbara. En anledning till att denna studies resultat 

avseende parametern medvetandegrad inte uppnådde signifikans kan bero på studiens metodik 

och att antalet patienter i gruppen misslyckade extubationer var få.  

Tidigare studier har även visat att sekretmängd och svalgfunktion påverkar extubationsutgång 

hos neurointensivvårdspatienter. Denna studie kunde inte visa signifikanta skillnader för dessa 

parametrar. Skillnaden gentemot tidigare forskning kan bero på att intensivvårds-

sjuksköterskan bedömer sekretmängden subjektivt samt att ”retas av tub” inte är ett 

heltäckande mått på parametern svalgfunktion.  

Resultatet visade inga signifikanta skillnader för några parametrar inom andning och 

cirkulation. Nästan alla patienter, både i grupperna lyckade och misslyckade extubationer, 

hade värden avseende andning och cirkulation som uppfyllde rekommendationerna, (bilaga 

A) (Boles et al., 2007; MacIntyre, 2001). Det faktum att dessa värden på samtliga patienter 

var så väl inom rekommendationerna var den troliga anledningen till att det inte fanns någon 

skillnad på parametrarna mellan grupperna lyckade och misslyckade extubationer. Även 

patienterna i Anderson et al. (2011) studie uppfyllde rekommendationerna avseende 

parametrar inom andning och dessa påverkade inte extubationsutgången.  
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Flera studier har visat att andningsparametrar inte påverkar extubationsutgången på 

neurointensivvårdspatienter (Ko et al., 2009; Namen et al., 2001; Navalesi et al., 2008), och  

resultatet från denna studie bekräftar detta. Orsaken till att bedömning av parametrar inom 

andning och cirkulation inte är tillräckliga inför extubation på neurointensivvårdspatienterna 

kan vara att dessa inte primärt har lungproblematik (Ko et al., 2009). Det är därav av vikt att 

intensivvårdssjuksköterskan inte endast övervakar och bedömer parametrar inom andning och 

cirkulation inför extubering. De  parametrarna inom andning och cirkulation där det fanns fler 

patienter (12 respektive 13 stycken) som  inte uppfyllde rekommendationerna, bilaga A, var 

parametrarna temperatur och PEEP. För dessa patienter fanns ingen högre grad av 

reintubation än för övriga patienter. Även i Anderson et al. (2011) förekom feber vid 

extubation och det påverkade inte extubationsutgången. Detta verkar tyda på att ett något 

högre PEEP och förhöjd temperatur i lägre grad påverkar extubationsutgången på 

neurointensivvårdspatienter.                                                       

  

 

Konklusion 

Denna studie påvisade att sekretkonsistensen hos neurointensivvårdspatienter påverkar 

extubationsutgången. Det fanns även en trend att patienter med lägre medvetandegrad klarade 

extubation sämre, vilket är av viktig klinisk betydelse. Studien visade att patienter som inte 

retas av tub, som inte hostar spontant och som behöver sugas ofta har högre andel 

misslyckade extubationer. Denna studie fick inte fram signifikanta skillnader  avseende dessa 

parametrar men tidigare forskning stöder att det ändå är viktiga parametrar att beakta i klinisk 

verksamhet.  

 

I stort sett samtliga patienter uppfyllde rekommenderade värden inom andning och cirkulation 

vid extubationen. Därmed dras slutsatsen att parametrarna inom andning och cirkulation inte 

ensamt kan förutsäga extubationsutgången på neurointensivvårdspatienter. Det kan vara av 

klinisk betydelse att de patienter med förhöjd kroppstemperatur eller med PEEP upp till 11 

cmH2O inte reintuberades i högre grad.  

 

För att öka patientsäkerheten vid extubation av neurointensivvårdspatienter behövs ytterligare 

forskning för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna göra en kvalitativ och säker 

bedömning. Vidare forskning behövs för att säkerställa vilka parametrar  som är viktiga att 

bedöma och framförallt hur dessa parametrar ska bedömas. Denna studie skulle med fördel 

kunna upprepas och förbättras med ett större patientunderlag och med en metodologi som 

möjliggör insamling av parametrarna precis innan extubationstillfället. Vidare behöver de 

insamlade parametrarna analyseras med till exempel logistisk regression för att utröna om en 

kombination av parametrarna kan förutsäga extubationsutgång hos neurointensivvårds-

patienter.  I denna studie sågs en tendens att kvinnor reintuberades i högre grad än män. Detta 

är ett viktigt område för vidare forskning.
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Bilaga A 

 

Bedömningsparametrar inför extubering allmän intensivvård 

 
I Ungern 2005 hölls en internationell konsensuskonferens där parametrar som ska 

bedömmas inför extubering diskuterades (Boles et al., 2007).  Det finns också 

evidensbaserade amerikanska riktlinjer (guidelines) avseende parametrar som ska 

bedömas inför extubering. Dessa har utarbetats av en expertgrupp (MacIntyre, 2001). 

Sammanställning extubationsparametrar och rekomenderade värden från Boles et al. (2007) och 

MacIntyre (2001) . 

Parameter Europeisk konsensus American guidelines 
Anledning till 

respiratorbehandling 

Akut sjukdomsfas över Tillbakagång av 

underliggande orsak till 

respiratorbehandling 

FiO2 ≤ 40 % ≤ 40 % 

Andningsfrekvens (AF) ≤ 35 andetag/min < 30 – 35 andetag/min 

Tidalvolym (Vt) > 5 ml/kg  

Rapid shallow breathing 

index, AF/Vt 

< 105 andetag/min/l  

PEEP ≤ 8 cmH2O ≤ 5 – 8 cmH2O 

PaO2 > 7 – 8 kPa > 7 – 8 kPa 

PaCO2 < 6,7 kPa  

PaO2/FiO2 ≥ 20 kPa > 20 – 27 kPa 

Saturation > 90 % > 85 – 90 % 

Max inspirationstryck (MIP) ≤ - 20 – - 25 cmH2O Kapacitet att starta 

andetag 

Puls ≤140 slag/min ≤ 140 slag/min 

Systoliskt blodtryck 90 – 180 mmHg 90 – 180/200 mmHg 

Temperatur  < 38
◦ 
C 

Inotropt stöd Ingen eller minimalt Ingen eller minimalt 

pH > 7,32 ≥ 7,32 

Hb  80 – 100 g/l 

Metabolisk status  Stabil; acceptabla 

elektrolyter 

Hostförmåga Adekvat hostförmåga Adekvat hostfömåga 

Sekretion Ej onormalt stor sekretion  

Neurologi Mentalt adekvat alternativt 

stabil neurologisk patient 

Mentalt adekvat; väckbar, 

GCS ≥ 13 

Välbefinnande Oro, ångest eller kraftig 

svettning 

Oro, ångest eller kraftig 

svettning 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga B 

 

Ordlista 

ORD/BEGREPP BETYDELSE/FÖRKLARNG 

Andningsfrekvens Antal andetag på en minut 

Extubation Borttagande av endotrakeal tub 

GCS  Glasgow Coma Scale, skala för att mäta medvetande 

FiO2 Fraktionerad syrgashalt, tillförd syrgashalt i % 

ICP Intracerebral pressure. Trycket i hjärnan 

Inotropa läkemedel Läkemedel som påverkar hjärtats 

sammandragningsförmåga och kraft 

Inspirationstryck Topptryck - PEEP 

Intubation Insättande av endotrakeal tub 

Kontrollerad ventilation Ventilatorn är inställd att sköta hela ventilationen 

Minutvolym Andningsfrekvens x tidalvolym 

NIV Non Invasive Ventilation, andningshjälp av ventilator med 

tätslutande mask 

NIVA Neurointensivvårdsavdelning 

PaCO2 Koldioxidtryck i blodet 

PaO2 Syrgastryck i blodet 

PEEP Positive End Expiratory Pressure, Positivt luftvägstryck 

vid utandningens slut 

RSBI Rapid Shallow Breathing Index, 

Andningsfrekvens/tidalvolym 

Takotsubo “Brustet hjärta”, hjärtinfarktliknande symptom beroende 

på en vidgad vänsterkammare utlöst av kraftig stress. 

Tidalvolym Volymen av ett andetag 

Topptryck Luftvägstryck vid inandningens slut 

Tracheotomi Ett andningsrör via halsen opereras in till trachea 

Understödd ventilation Patienten initierar varje andetag på ventilatorn 

Ventilation Transport av syrerik luft till lungorna 



 
 

Bilaga C 

Parametrar för varje patient 
Bakgrund 

Patientnummer i studien   

Diagnos   

Födelseår, kön   

Datum extubering   

Klockslag extubering   

Total respiratortid   

Tid senaste moden, ex 

TU   

Tid senaste 

modeinställning, ex TU8   

Andning 
Respiratormode   

FiO₂   

Andningsfrekvens   

Minutvolym   

Tidalvolym   

PEEP   

Topptryck   

pO₂   

pCO₂   

Cirkulation 
Puls   

Blodtryck   

Inotropi (stängs med 

sedering?)   

Temperatur   

Medvetande 
Status  

Svalgfunkt Hostförmåga (spontant, 

på sugning?)   

Retas av tuben i halsen   

Mycket sekret, sugas ofta   

Konsistens sekret   

Resultat Reintuberas inom 48 

timmar   

Tid till reintubation fr 

extuberingen   

Orsak till reintubation   

NIV   

Reintubation senare 

under vårdtiden    

Trtrachad senare under 

Trach under vårdtiden   
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