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Introduktion: Vid en intensivvårdsavdelning vårdas kritiskt sjuka patienter i alla åldrar. När en 

patient är inaktiv som vid långvarigt sängläge uppstår negativa effekter på exempelvis mag-

tarmkanalen, musklerna och lungfunktionen. Mobilisering ingår i intensivvårdssjuksköterskans 

profession och är en viktig del av omvårdanden av patienten. Ekonomiska besparingar, förkortad 

vårdtid och minskad återinläggning är några positiva effekter som mobilisering har. Syftet: 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva mobiliseringsmetoder samt 

effekten av metoderna för respiratorbehandlade patienter som vårdas vid en 

intensivvårdsavdelning. Metod: En systematisk litteraturstudie utifrån riktlinjerna från statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) användes. Sökningar gjordes från 
databaserna Medline, Cinahl och PubMed. De nio studierna som användes till arbetets resultat 

är publicerade från januari år 2000 t.o.m. 8 september år 2015. Resultatet: I resultatet framkom 

två huvudgrupper av mobiliseringsmetoder: Olika positioneringar och rotationsterapi. 

Positioneringsmetoderna delades in i fyra undergrupper; ökad sängvinkel, bukläge, helt sittande 

i stol och sidolägesposition. Alla dessa undergrupper gav en låg evidensstyrka. Rotationsterapi 

gav en sammanvägs evidensstyrka på två vilket betyder måttligt vetenskapligt underlag. 
Konklusion: Denna systematiska litteraturgranskning visar att det starkaste vetenskapliga stödet 

fick rotationsterapi. Den vanligaste och mest rekommenderade positioneringsmetoden ökad 

sängvinkel visade på ett begränsat vetenskapligt underlag. Det är dock viktigt att huvudändan 

höjs mer än 30 grader annars minskar inte risken för ventilatorassocierad pneumoni (VAP) utan 
enbart risken för trycksår ökar. 
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Introduction: In an intensive care unit critically ill patients of all ages are treated. When a patient 

has long-term bed rest adverse effects arises for example on the gastrointestinal tract, the muscles 

and lung function. Mobilization are included in the intensive care nursing profession and is a 

vital part in the nursing of the patient. Financial savings, shortened hospital stay and reduced 

readmission are some of the positive effects that mobilization has. The aim: The aim of this 

literature study was to describe mobilization methods and the effect of the methods for 

respiratory treated patients in the intensive care unit. Method: A systematic literature study 

according to the Swedish council on health technology assessment (SBU) guidlines was used. 

Searches were made in the databases Medline, Cinahl and PubMed. The nine included studies 

were published from January 2000 to September 8, 2015. Results: The result showed two main 

groups of mobilization methods: different positions and rotation therapy. The positioning 

methods were divided into four subgroups; increased bed angle, prone position, completely 

seated in the chair and side positioning. All these subgroups got a low strength of evidence. 

Rotation therapy got a weighted strengt of evidence of two wich means moderate scientific 

evidence. Conclusion: This systematic literature study showed that the strongest scientific 

support was given to rotational therapy. The most common and recommended positioning 

method increased bed angle showed a limited scientific evidence. However, it is important that 

the head of the bed is raised more than 30 degrees otherwise it does not reduce the risk of 

ventilator-associated pneumonia (VAP), it only increases the risk of pressure ulcers. 
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INTRODUKTION 

Patienter på en intensivvårdsavdelning 

På en intensivvårdsavdelning finns patienter som är kritiskt sjuka i alla åldrar. 

Intensivvård innebär att behandla och förbygga svikt i ett eller flera organsystem så att 

patientens fortsatta liv blir så meningsfullt som möjligt. Intensivvård skall kunna bedrivas 

dygnet runt med bibehållen kvalitet. Med intensivvård avses övervakning, diagnostik och 

omvårdnad av sjukdom eller skador. Vården på en intensivvårdsavdelning skall bedrivas 

i enlighet med beprövad erfarenhet, vetenskap och riktlinjer där medicinska och etiska 

aspekter tas i beaktande (SFAI 2009). 

En patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning vårdas där på grund av sjukdomens 

eller skadans svårighetsgrad och inte på grund av själva sjukdomen. Svårighetsgraden 

kan variera, liksom medvetandet på patienten och hur förberedd patienten är på 

inläggning och vistelse på sjukhus. Gränsen mellan liv och död är ofta hårfin. Patienterna 

som vårdas på intensivvårdsavdelningen har olika diagnos men alla befinner sig i 

kristillstånd som kan innefatta fysisk, psykisk, social och andlig stress. 

Behandlingsbehoven varierar från patient till patient och kan innefatta periodisk 

behandling för att undvika störningar i organfunktioner samt mycket avancerad 

medicinsk behandling. Patientens mående och tillstånd präglas av svikt eller risk för svikt 

i vitala funktioner som innefattar cirkulation, respiration, elimination och metabolism. 

Ofta innebär situationen snabba fysiologiska förändringar som kräver snabb intervention 

och patienten behöver övervakas kontinuerligt och de vitala funktionerna registreras av 

vårdpersonalen. Ibland kan patienten behöva hjälp med att upprätthålla de vitala 

funktionerna så de grundläggande fysiologiska behoven kan tillgodoses (Stubberud 

2009). 

 

Patienternas behov av mobilisering på en intensivvårdsavdelning 

Immobilitet kan definieras som bristande förmåga att fritt kunna röra sig och utvecklas. 

Hos en patient som är medvetslös är immobiliteten absolut medan en mindre grad av 

immobilitet kan ses hos vakna patienter (Osterriis-Waago 2002). När en patient är inaktiv 

som vid långvarigt sängläge uppstår bland annat negativa effekter på mag-tarmkanalens 

funktion, tarmtömningen, blodtrycket, lungfunktionen och muskelfunktionen. Patienten 

har risk att utveckla sjukdomstillstånd som exempelvis kontrakturer, pneumoni, 

atelektaser, ventrombos samt ökad urinretention (Rydholm-Edman 2009; Osterriis-

Waago 2002). Atelektaserna kan uppkomma på grund av tyngdlagens påverkan då 

patienten ligger stilla och har samma ställning länge (Backelund & Thorsen 2006; 

Dybwik 1997). Den nedsatta rörelseförmågan har även andra ogynnsamma effekter på 

kroppen så som exempelvis trycksår (Rydholm-Edman 2009; Osterriis-Waago 2002; 

Dybwik 1997).  

Immobilisering har stora negativa effekter på hjärt- och lungsystemet. Hos både friska 

unga personer samt hos kritiskt sjuka patienter leder inaktivitet till ortostatisk 

hypotension, ökad vilopuls, minskad slagvolym, reducerade bröstkorgsrörelser och ger 



6 
 

ett ökat andningsarbete på grund av den reducerade lungvolymen vilket orsakas av ett 

otillfredsställande kroppsläge. En patient som är i behov av respirator blir över tid mindre 

tolerant till fysisk aktivitet som upprättsittande läge vilket är nödvändigt för att korrekt 

kunna lufta lungorna. Om inte patienten kan lufta lungorna ordentligt så kan det medföra 

att patienten får ytterligare andningsdepression och att patienten får en 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP) samt att det blir svårt att kunna träna ur patienten 

från respiratorn. Andra komplikationer som kan uppstå till följd av immobilitet är 

minskad syresättningsförmåga samt venös lungemboli (Ronnebaum et al. 2012). 

Neuromuskulära komplikationer är mycket vanliga hos kritiskt sjuka patienter och kan 

vara mycket svåra samt kan även bli bestående (Fan et al. 2009). Neuromuskolär svaghet 

förekommer hos 25-50 % av alla intensivvårdspatienter vilket ofta håller i sig många år 

efter utskrivning från sjukhuset (Lipshutz & Gropper 2013). 

Immobilisering bidrar till att muskelsvaghet utvecklas hos en intensivvårdspatient. 

Långvarigt sängläge leder till minskad muskelproteinsyntes, ökad muskelkatabolism och 

minskad muskelmassa speciellt i de nedre extremiteterna. Muskelnedbrytningen börjar 

redan inom några timmar vid immobilisering. För varje vecka en frisk person har sängläge 

minskar muskelstyrkan med 4-5 %. Denna siffra är högre hos en kritiskt sjuk patient. 

Kortvarig immobilisering kan hämma den mikrovaskulära funktionen och kan även 

orsaka insulinresistens vilket ytterligare kan öka skadorna på muskler och nerver hos den 

kritiskt sjuke (Fan et al. 2009). 

Johansson och Fjellman-Wiklund (2005) belyser att immobilitet kan leda till att 

självkontrollen och förtroendet för kroppen kan minska då patienten ej kan röra på sig på 

grund av rädsla och medicinteknisk utrustning.  

Respiratorbehandlade patienter är i likhet med andra svårt sjuka patienter utsatta för 

komplikationer på grund av sin ofta långvariga orörlighet. För att öka patient komforten 

under respiratorbehandlingen används ofta sedering, men detta bidrar också till förlängd 

orörlighet (Dybwik 1997). Utvecklingen har under senare år gått mot allt vaknare 

intensivvårdspatienter. Den ökade vakenhetsgraden kan ses som ett mål i sig men bör 

kombineras med mobilisering, vilket är viktigt även för respiratorbehandlade patienter 

(Berggren 2012). 

 

Mobilisering 

Tidig mobilisering av intensivvårdspatienten anses vara en intervention som minskar 

risken för muskelsvaghet och andra tillstånd som medföljer med svår sjukdom. Tidig 

mobilisering är säker, genomförbar och gynnsam för patienter på 

intensivvårdsavdelningar (Lipshutz & Gropper 2013).  

Tidig mobilisering av intensivvårdspatienten kan förebygga både tidiga och sena 

komplikationer och genom att utföra regelbunden mobilisering förbättras muskelstyrkan, 

vårdtiden förkortas och patienten blir mer självständig (Dammeyer et al. 2013; Engel et 

al. 2013a; Engel et al. 2013b).  
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Mobilisering inom intensivvården omfattar lägesändringar i sängen, passiv rörelse vid 

sängläge och förflyttning samt innefattar även aktiv mobilisering där patienten hjälper till 

i samband med förflyttning, rörelseträning eller stående/gående (Fröjd et al. 2012). Andra 

positiva effekter av tidig mobilisering har visat sig vara att patienterna har en minskad 

risk för att utveckla delirium samt är i behov av mindre sedering (Engel et al. 2013b). 

Clark et al. (2013) undersökte lung- och kärlkomplikationer vilket visade sig minska med 

hjälp av ett tidigt mobiliseringsprogram hos patienter som var inlagda på en 

intensivvårdsavdelning för personer med trauma eller brännskador. Även Morris et al. 

(2008) beskriver i sin studie att tidig mobilisering hos ventilationsbehandlade patienter 

på en intensivvårdsavdelning både förkortade vårdtiden samt minskade återkommande 

sjukhusbesök och dödligheten. Ronnebaum et al. (2012) påvisar i sin studie att tidig 

mobilisering av patienter minskar antalet dagar spenderade på intensivvårdsavdelning 

samt antalet respiratordagar, vilket även innebär en stor ekonomisk besparing.  

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll i mobiliseringen på en 

intensivvårdsavdelning  

En specialistsjuksköterska inom intensivvård skall ha förmåga att kunna identifiera och 

dokumentera patientens problem och behov samt bedöma behovet av 

mobiliseringsåtgärder (Fröjd et al. 2012). Till intensivvårdssjuksköterskans 

arbetsuppgifter hör även att kunna undervisa, stödja och stimulera patientens fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. Sjuksköterskan skall verka för och främja patientens 

kroppsuppfattning och kunna motverka inaktivitet (Aniva 2014). En 

intensivvårdsavdelning idag är en av de avdelningar som har den högsta koncentrationen 

av högteknologisk utrusning och har även en hög personaltäthet då patienterna behöver 

en mer noggrann övervakning än vad som kan ges vid en vanlig vårdavdelning. 

Patienterna är uppkopplade till olika apparater som är av betydelse för patienten, vilket 

kan handla om väldigt många apparaturer (Icuregswe 2015). 

Sjuksköterskan skall så tidigt som möjligt samråda med läkaren om det är stabilt att 

förflytta en patient så att mobiliseringen av patienten kan påbörjas för att förebygga 

komplikationer som kan orsakas av immobilitet (Dybwik 1997). 

Mobiliseringen skall påbörjas så tidigt som möjligt och ett individuellt 

rehabiliteringsprogram skall upprättas och följas där både kortsiktiga och långsiktiga mål 

sätts upp. Mobiliseringen bör prioriteras och skall vara en del av den dagliga vården av 

patienten (Fröjd et al. 2012). Vid genomförandet av mobilisering skall 

intensivvårdssjuksköterskan göra en riskbedömning och toleransbedömning inför 

mobiliseringen och förflyttningen av patienten (Fröjd et al. 2012; Swenurse 2012). 

Intensivvårdssjuksköterskan har även en arbetsledande roll och ansvarar för patientens 

säkerhet under mobiliseringen (Fröjd et al. 2012; Swenurse 2012). Sjuksköterskan skall 

även ha förmågan att identifiera patientens risk för att utveckla långvarig sjuklighet till 

följd av immobilitet. Viktigt är att intensivvårdssjuksköterskan som deltar i 

mobiliseringen av patienten har stor kunskap om att kunna bedöma patientens förmåga 

att tolerera mobiliseringen utifrån patientens psykiska och fysiska förutsättningar. Rätt 
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mobiliseringsnivå och den metod som passar bäst för patienten ska väljas och 

mobiliseringsnivån ökas successivt (Fröjd et al. 2012). 

Att ändra patientens kroppsläge är en del av de åtgärder som intensivvårdssjuksköterskan 

utför mest frekvent. Det är viktigt att en patient som är i behov av respirator får byta 

kroppsställning för att förebygga komplikationer, för att öka patientkomforten och för att 

uppnå optimal funktion på ventilation och cirkulation (Dybwik 1997). Patientens 

omvårdnadsplan skall utvärderas och revideras fortlöpande av 

intensivvårdssjuksköterskan (Fröjd et al. 2012). 

 

Problemformulering  

På en intensivvårdsavdelning vårdas kritiskt sjuka patienter. Intensivvården är 

högteknologisk och patienten har mycket medicinteknisk utrustning som i samband med 

individens kritiska tillstånd kan försvåra den viktiga mobiliseringen. Forskning har visat 

att ekonomiska besparingar, förkortad vårdtid och minskad återinläggning på sjukhus är 

några av de positiva effekter som mobilisering på en intensivvårdsavdelning har 

(Ronnebaum et al. 2012; Morris et al. 2011). Att mobilisera patienterna ingår i 

intensivsjuksköterskans profession och är en viktig del av omvårdnaden. Detta 

examensarbete fokuserar på att beskriva vilka mobiliseringsmetoder samt vilka effekter 

mobiliseringen har på respiratorbehandlade patienter vid en intensivvårdsavdelning för 

att förhindra och/eller förminska uppkomst av skador orsakade av immobilitet hos den 

enskilde patienten.  

 

Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva mobiliseringsmetoder samt 

effekten av metoderna för respiratorbehandlade patienter som vårdas vid en 

intensivvårdsavdelning. 
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METOD 

Studien genomförs som en systematisk litteraturstudie.  

Arbetet följer riktlinjerna från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU). Den metod som SBU tillämpar är en systematisk granskning av den vetenskapliga 

litteraturen. Detta innebär att sökningen av relevant litteratur, urval och 

kvalitetsgranskning görs på ett systematiskt sätt (SBU 2013).  

Processen för systematisk utvärdering av den vetenskapliga litteraturen delas in i fyra 

steg: Frågeställningar, val av litteratur, granskning av studier och evidensgradering med 

slutsatser (SBU 2013). 

 

Frågeställningar 

Enligt SBU så är första steget att bestämma vilka frågor som ska besvaras, det är detta 

som avgränsar arbetet. Frågorna ska även ha en tydlig struktur. SBU förespråkar 

användandet av Population, Intervention, Control och Outcome (PICO) för att strukturera 

upp frågeställningen. Genom att definiera populationen, interventionen, 

jämförelseinterventionen och effektmåttet som är relevanta för frågan fastställs de 

huvudsakliga inklusionskriterierna (SBU 2013). 

 

Tabell 1: Struktur i examensarbetet enl. PICO 

P (Population) I (Intervention) C (Jämförelse) O (Effekt) 

Respiratorbehandlade 

patienter som vårdas på 

en intensivvårds 

avdelning 

 

Interventioner med 

syfte att mobilisera 
Kontrollgruppen 

jämförs med 

interventionsgruppen 

Vilka metoder används 

för att mobilisera 

respiratorbehandlade 

intensivvårdspatienter? 

Vilka effekter ger 

mobiliseringen av 

respiratorbehandlade 

intensivvårdspatienter? 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna som används i arbetet är att artiklarna är publicerade 

från och med januari år 2000 till och med 8 september år 2015, patienter över 18 år, 

intensivvårdspatienter, patienter i respiratorvård, svara på studiens syfte och peer review 

artiklar. Peer review innebär att artiklarna är granskade av kollegor med samma 

erfarenhetsnivå som artikelförfattarna (Polit & Beck 2012). 



10 
 

Exklutionskriterier för studien är att artiklar är skrivna på andra språk än engelska och 

svenska samt fysioterapiartiklar. 

 

Val av litteratur 

Innan projektet startades gjordes i enlighet med SBU:s riktlinjer ett förberedelsearbete för 

att kontrollera om liknande arbeten redan fanns. Sökningarna skedde i portalen digitala 

vetenskapliga arkivet (DiVA) samt Google schoolar. Till sökningarna användes sökorden 

mobilization, critical care, critcal care nursing och mechanical ventilation. Resultatet 

visade att arbeten med samma syfte och frågeställningar ej kunde hittas, däremot hittades 

arbeten med samma ämne men ej samma fokus. 

En testsökning gjordes i databaserna Medline, Cinahl och Pubmed med sökorden 

mobilization, critical care, critical care nursing och mechanical ventilation för att se om 

material fanns. Material hittades vilket innebar att den systematiska litteraturöversikten 

påbörjades. 

Den systematiska litteraturöversikten har utförts i databaserna Medline, Cinahl och 

Pubmed. Datainsamlingen började med att hitta sökord. För att hitta relevanta sökord 

användes Swedish MeSH, Cinahls sökfunktion Cinahl headings samt Medline och 

Pubmed sökfunktion Medical Subject Headings (MeSH) (se söktabeller). Sökordet 

patient positioning som användes i sökningen hittades via andra artiklar. 

Sökord utarbetades under datainsamlingsprocessen och olika ordkombinationer arbetades 

fram för att få bästa möjliga träffresultat. Trunkering har även används för att få med olika 

böjningar på sökorden. Kombinationer av sökorden har sammankopplats med AND och 

OR. 

I enlighet med SBU:s riktlinjer gjordes en grovsållning utifrån de hittade artiklarnas titlar 

och abstrakt. Studier som bedömdes vara relevanta beställdes i fulltext. I nästa steg 

granskades de beställda fulltextartiklarna med avseende på relevans. Studier som 

bedömdes vara relevanta inkluderades i den systematiska litteratursammanställningen. 

Studier som inte bedömdes vara relevanta exkluderades från resultatet. Som stöd för 

relevansbedömningen användes SBU:s mall (se bilaga 1) för bedömning av relevans. De 

studier som bedömdes vara relevanta gick vidare till kvalitetsgranskningen. 

Sökningarna i databaserna gav 191 stycken träffar. Artiklar gjorda före 1 januari år 2000 

gallrades bort vilket resulterade i att 155 artiklar kvarstod. Titlar och abstrakt lästes hos 

de 155 artiklarna och 23 stycken artiklar bedömdes passa in på urvalskriterierna och 

beställdes i fulltext, dessa redovisas som urval 1 i söktabellerna. Efter 

relevansbedömningen återstod 13 artiklar som bedömdes som relevanta och gick vidare 

till kvalitetsgranskningen, dessa redovisas som urval 2 i söktabellerna. 
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Tabell 2: Sökning i Medline 2015-09-01. 

 Sökord Antal 

träffar 
  

S1 physical therapy modalities OR exercise 

movement thechniques OR musculoskeletal 

manipulations 

30610   

S2 Intensive Care Units OR Intensive Care 53207   

S3 Respiration OR Respiration, Artificial 108003   

S4 S1 AND S2 AND S3 55   

Antal 

träffar 
Antal artiklar med limits: (Begränsa till 

år 2000-2015) 
Urval 1 
Efter 

titel och 

abstrakt 

Urval 2 
Efter 

relevans 

Urval 3 
Efter 

kvalitetsgranskning 

55 40 3 1 1 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Sökning i Medline 2015-09-01. 

 Sökord Antal 

träffar 
  

S1 mechanical ventilation .mp. OR Respiration, 

Artificial 
40222   

S2 Intensive Care Units OR icu.mp. OR 

Intensive Care 
66147   

S3 Exercise Movement Techniques OR 

movement.mp. 
293549   

S4 "Moving and Lifting Patients" 366   

S5 Motion Therapy, Continuous Passive  591   

S6 S3 OR S4 OR S5 294320   

S7 S1 and S6 47   

Antal 

träffar 
Antal artiklar med limits: (Begränsa till år 

2000-2015) 
Urval 1 
Efter 

titel och 

abstrakt 

Urval 2 
Efter 

relevans 

Urval 3 
Efter 

kvalitetsgranskning 

47 40 3 2 1 
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Tabell 4: Sökning i CINAHL 2015-09-01. 

 Sökord Antal 

träffar 

  

S1 MM "Motion Therapy, Continuous Passive" 145   

S2 MM "Physical Mobility" 1571   

S3 MM "Ventilator Patients" OR MM 

"Ventilators, Mechanical" 

1740   

S4 MM "Respiration, Artificial" 5684   

S5 S3 OR S4 7064   

S6 S1 OR S2 1716   

S7 S5 AND  S6 17   

S8 MM "Critical Care nursing" OR MM 

"Intensive Care" OR MM "Critical Care" 

23004   

S9 S7 AND S8 7   

Antal 

träffar 

Antal artiklar med limits: (Begränsa till 

år 2000-2015) 

Urval 1 

Efter 

titel och 

abstrakt 

Urval 2 

Efter 

relevans 

Urval 3 

Efter 

kvalitetsgranskning 

7 6 1 1 0 

 

 

 

Tabell 5: Sökning i CINAHL 2015-09-08. 

 Sökord Antal 

träffar 

  

S1 (MH "Patient Positioning") OR (MH "Head-

Down Tilt") OR (MH "Lateral Position") OR 

(MH "Prone Position") OR (MH "Supine 

Position") OR (MH "Lithotomy Position") 

OR (MH "Knee-Chest Position")   

7032   

S2 (MH "Respiration, Artificial") OR (MH 

"Positive Pressure Ventilation+") OR (MH 

"Ventilation, High Frequency+") OR (MH 

"Ventilation, Mechanical, Differentiated") 

OR (MH "Ventilation, Manual") OR (MH 

"Ventilation, Negative Pressure") OR (MH 

"Ventilator Weaning")   

15421   

S3 intensive care unit  18643   

S4 S1 AND S2 AND S3 60   

Antal 

träffar 

Antal artiklar med limits: (Begränsa till 

år 2000-2015) 

Urval 1 

Efter 

titel och 

abstrakt 

Urval 2 

Efter 

relevans 

Urval 3  

Efter 

kvalitetsgranskning 

60 51 15 8 6 
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Tabell 6: Sökning i Pubmed 2015-09-08. 

 Sökord Antal 

träffar 
  

S1 "Respiration, Artificial" 39722   

S2 "Intensive Care Units" 61792   

S3 "Moving and Lifting Patients"[Mesh] OR 

"Exercise Movement Techniques"[Mesh] 

OR "Patients Positioning"[Mesh] 

8824   

S4 S1 AND S2 AND S3 22   

Antal 

träffar 
Antal artiklar med limits: (Begränsa till 

år 2000-2015) 
Urval 1 
Efter 

titel och 

abstrakt 

Urval 2 
Efter 

relevans 

Urval 3 
Efter 

kvalitetsgranskning 

22 18 1 1 1 

 

Granskning av studier 

Nästa steg i utvärderingen var att göra en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen 

skedde med stöd av två granskningsmallar (se bilaga 2 och bilaga 3). Granskningsmallar 

innehåller frågor angående olika kvalitetsaspekter som kan påverka studiernas 

tillförlitlighet (SBU 2013). För att kvalitetsgranska interventionsstudierna har mallen av 

Willman et al. (2011) använts (se bilaga 2). För att kvalitetsgranska observationsstudien 

har SBU:s mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier använts (se bilaga 3). Med 

stöd av dessa mallar bedömdes det om artiklarna höll hög, medelhög eller låg kvalitet. 

Kvalitetsanalysen resulterade i fyra stycken artiklar med låg kvalitet som exkluderades 

från resultatet, fem stycken artiklar med medelhög kvalitet och fyra stycken artiklar med 

hög kvalitet.  

Totalt antal artiklar som utgör resultatet är nio stycken, dessa redovisas som urval 3 i 

söktabellerna. 

 

Evidensgradering och slutsatser 

Nästa steg var att sammanställa studierna i tabellform, på detta vis blev arbetet 

strukturerat och det blev lätt att få en överblick över de inkluderade studierna. Innehållet 

av tabellerna består av information om referens, frågeställning, metod, urval, 

genomförande, resultat och metodologisk kvalitet (SBU 2013). 

Mobiliseringsmetoderna som framkom blev kategoriserade i tabellform med 

evidensgradering (se tabell 7 & 8).  

SBU använder GRADE systemet vilket är en förkortning av the grading of 

recommendations assessment, development and evaluation. 
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GRADE evidensgraderingssystem bygger på en fyrgradig skala: evidensgrad ett betyder 

starkt vetenskapligt underlag, evidensgrad två betyder måttligt vetenskapligt underlag, 

evidensgrad tre betyder begränsat vetenskapligt underlag och evidensgrad fyra betyder 

otillräckligt vetenskapligt underlag. Otillräckligt vetenskapligt underlag innebär att mer 

forskning krävs innan metoden kan tillämpas. Begränsat vetenskapligt underlag kan vara 

tillräckligt för att tillämpa metoden om andra kriterier är uppfyllda (SBU 2013). 

Minst två studier med hög kvalité ger evidensgrad ett. En studie med hög kvalité och 

minst två studier med medelhög kvalité ger evidensgrad två. En studie med hög kvalité 

eller minst två studier med medelhög kvalité ger evidensgrad tre. En studie med medelhög 

kvalité ger evidensgrad fyra. Detta gäller om studiernas resultat överensstämmer med 

varandra. Vid divergerande resultat sänks evidensgraden (Willman et al. 2011). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det granskade materialet som ingår i denna studie har ej förvanskas eller förvrängts och 

endast originalkällor har använts. Översättningar har bearbetats så noggrant som möjligt 

av båda författarna.  

En litteraturstudie skall vara så objektiv som möjligt vilket innebär att man inte skall 

utesluta studier på grund av att de inte stämmer överens med ens egna personliga 

värderingar eller med andra studiers resultat vilket har tagits i beaktande i detta arbete 

(Polit & Beck 2012). Denna risk har beaktats genom att SBU:s alla steg har följts. 
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RESULTAT 

Resultatet visade två olika mobiliseringsmetoder: Olika typer av positioneringar och 

rotationsterapi. Författarna har valt att presentera dessa områden var för sig eftersom de 

är så tydligt åtskilda. 

 

Positionering 

Sex studier ingick i positioneringsgruppen. Tre av studierna undersökte effekten av ökad 

sängvinkel. De andra tre studierna undersökte effekten av bukläge, helt sittande i stol och 

effekten av sidolägesposition. 

I studien van Nieuwenhoven et al. (2006) jämfördes förekomsten av ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP) mellan en patientgrupp som hade ökad sängvinkel mot en kontrollgrupp 

där alla patienter låg plant på rygg. I studien Ballew et al. (2011) undersöktes vilken 

sängvinkel som faktiskt användes på en avdelning och om det fanns ett samband mellan 

sängvinkel och den hemodynamiska instabiliteten. Studien Dellamonica et al. (2013) 

testade två olika sängvinklar; halvsittande 45 grader och sittande 60 grader för att se 

vilken effekt detta hade på syresättningen och lungvolymen. Alla tre studierna som 

undersökte effekten av ökad sängvinkel hade som mål att patienterna skulle halvsitta med 

den rekommenderade sängvinkeln på 45 grader. Detta mål nåddes inte i studien av van 

Nieuwenhoven et al. (2006) där den faktiska sängvinkeln blev 28 grader och i studien av 

Bellew et al. (2011) där den faktiska sängvinkeln blev 23 grader. Studien van 

Nieuwenhoven et al. (2006) visade att en sängvinkel på 28 grader inte förhindrade 

förekomsten av VAP och studien Dellamonica et al. (2013) visade att ca 40 % svarade på 

mobiliseringen med ökad sängvinkel. Ju högre sängvinkel desto mera ökade 

syresättningen och lungvolymen. 

Mancebo et al. (2006) undersökte effekten av bukläge med hänseende på risken för 

dödlighet och längden på vårdtiden. Resultatet visade att buklägegruppen hade en något 

lägre risk för dödlighet än kontrollgruppen men att denna skillnad inte var statistiskt 

signifikant. Det var ingen skillnad mellan grupperna med hänseende på vårdtid. 

Vilken effekt på andningsmuskelfunktionen som fås när respiratorbehandlade patienter 

får sitta i en stol dagligen, undersöktes i en studie av Chang et al. (2011). Studien visade 

att mobiliseringsgruppen ej signifikant förbättrade sin andningsmuskelsfunktion 

gentemot kontrollgruppen. 

I en studie av Banasik och Emerson (2001) undersöktes syresättningen i vävnaden hos 

respiratorbehandlade patienter med hypoxi eller låg hjärtminutvolym när de låg i 

sidolägesposition. Varje patient i studien utvärderades genom att bli placerade i 45 

graders vinkel till höger sidolägesposition och 45 graders vinkel till vänster 

sidolägesposition samt i plant ryggläge. Resultatet visade att sidolägespositionen ej 

påverkade patientens syresättning.  
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Evidensgradering 

Resultatet av graderingen av evidensstyrkan med positionering visade att ökad 

sängvinkel, bukläge och helt sittande i stol gav en evidensgrad på tre vilket betyder 

begränsat vetenskapligt underlag. Ökad sängvinkel fick en sänkt evidensgradering från 

en tvåa till en trea på grund av divergerande resultat. Sidoposition gav en evidensgrad på 

fyra vilket betyder otillräckligt vetenskapligt underlag (Willman et al. 2011). 

Tabell 7: Gradering av evidensstyrka hos positioneringsgruppen. 

Intervention Antal 

artiklar 
Hög kvalitet Medel 

kvalitet 
Evidensgrad 

Ökad sängvinkel 3 1 2 3 

Bukläge 1 1 0 3 

Helt sittande i 

stol 
1 1 0 3 

Sidolägesposition 1 0 1 4 

 

Rotationsterapi 

Tre studier beskrev mobiliseringsmetoder med rotationsterapi. I de tre studierna fick 

försökspersonerna ligga i specialanpassade sängar. I studien gjord av Staudinger et al. 

(2010), användes specialsängen (triadyne proventa, kcl, vienna, Austria) som roterar 

överkroppen med en vinkel på max 90 grader var sjunde minut. I studierna Wang et al. 

(2003) och Fleegler et al. (2009) användes specialsängarna (Hill-Rom, East Batesville, 

Indiana, USA) och (V-CUE; Hill-Rom, Batesville, Indiana) som roterade kroppen 90 

grader var femte minut. I studierna Staudinger et al. (2010) och Fleegler et al. (2009) 

utfördes continuous lateral rotation therapy (CLRT) i minst 18 timmar per dygn och i 

studien Wang et al. (2003) i 16 timmar per dygn. I studierna Wang et al. (2003) och 

Fleegler et al. (2009) varade mobiliseringen i fem dagar medan i studie Staudinger et al. 

(2010) varade mobiliseringen i 28 dagar. Alla tre studierna använde sig av 

kontrollgrupper som blev behandlade efter normal praxis. Studierna Staudinger et al. 

(2010) och Wang et al. (2003) använde sig av aktuella kontrollpatienter medan studien 

Fleegler et al. (2009) använde, som jämförelse en kontrollgrupp från året innan. 

Alla tre studierna mätte vårdtiden på IVA och antal dagar patienterna var i behov av 

respiratorbehandling. I studierna Staudinger et al. (2010) och Wang et al. (2003) mättes 

även syresättningen och förekomsten av VAP. I studien av Staudinger et al. (2010) 

utfördes daglig lungröntgen medan i studien Wang et al. (2003) utfördes lungröntgen 

första och sista dagen under studien. 

Studierna av Staudinger et al. (2010) och Wang et al. (2003) visade på en betydligt mindre 

andel patienter som utvecklar VAP i CLRT-gruppen jämfördes med kontrollgruppen. 

Studie Wang et al. (2003) visade att syresättningen förbättrades betydligt i CLRT-

gruppen mot kontrollgruppen medan studien Staudinger et al. (2010) inte fann någon 

tydlig skillnad mellan grupperna. Alla studierna visade att patienterna i CLRT-gruppen 

hade kortare vårdtid på sjukhuset än kontrollgruppen. Studierna Staudinger et al. (2010) 
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och Fleegler et al. (2009) visade att CLRT-gruppen behövde respiratorbehandling färre 

dagar än kontrollgruppen, dock var denna skillnad inte statistiskt signifikant i studien 

Fleegler et al. (2009). 

 

Evidensgradering 

Resultatet av graderingen av evidensstyrkan med rotationsterapi visar en evidensgrad på 

två vilket betyder måttlig vetenskapligt underlag (Willman et al. 2011). 

Tabell 8: Gradering av evidensstyrka hos rotationsterapi studierna. 

Antal artiklar Hög kvalitet Medel kvalitet Evidensgrad 

 3 1 2 2 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva mobiliseringsmetoder samt effekten av 

metoderna för respiratorbehandlade patienter som vårdas vid en intensivvårdsavdelning. 

I resultatet framkom två huvudgrupper av mobiliseringsmetoder: Olika positioneringar 

och rotationsterapi. Positioneringsmetoderna delades in i fyra undergrupper; ökad 

sängvinkel, bukläge, helt sittande i stol och sidolägesposition. Alla dessa undergrupper 

gav en låg evidensstyrka. Rotationsterapi gav en sammanvägd evidensstyrka på två vilket 

betyder måttligt vetenskapligt underlag.  

 

Ökad sängvinkel 

Problemet med högt ryggläge var att den rekommenderade sängvinkeln på 45 grader inte 

nåddes, utan den faktiska sängvinkeln blev betydligt lägre vilket innebar att VAP inte 

förebyggdes (van Nieuwenhoven et al. 2006; Ballew et al. 2015). För att komma tillrätta 

med detta problem är det viktigt med utbildning till all personal om vikten av att hålla 

tillräcklig hög ryggvinkel så att den faktiska sängvinkeln på 45 grader uppnås och därmed 

förebygga VAP. Det krävs förmodligen även någon form av skriftlig dokumentation för 

att få till regelbundna kontroller av sängens vinkel. 

Vidare är det av vikt att använda bra trycksårsförebyggande material eftersom trycket vid 

45 grader blir betydligt högre. Rätt placering av dynor och antiglidmaterial i säng för att 

förhindra nedglidning är också av största vikt. 

Rekommendationerna för att förhindra VAP och för att förhindra utvecklingen av 

trycksår är i konflikt med varandra. För att förhindra VAP är rekommendationen en 

sängvinkel på 30-45 grader (Urden et al. 2010) och rekommendationen för att förhindra 

trycksår är en sängvinkel på mindre än 30 grader (Srednick-Burk & Grap 2012). 

 

Bukläge 

Resultatet visade att bukläge leder till minskad risk för dödlighet (Mancebo et al. 2006). 

Det finns olika teorier om varför bukläge förbättrar syresättningen hos patienter med 

lungskada. Förmodligen beror det på att den del av lungan som är placerad längst ner får 

störst skada. När man då positionerar patienterna i bukläge gör gravitationen att den mesta 

cirkulationen flyttas till andra delar av lungan som inte är lika skadade (Urden et al. 2010). 

Detta är en teori som stämmer teoretiskt, dock behövs mer forskning inom detta område 

för att ytterligare styrka den kliniska erfarenheten. 
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Sidolägesposition och rotationsterapi 

I studien gjord av Banasik & Emerson (2001) visade det sig att patienter i behov av 

respirator som låg i sidoposition inte ökade sin syresättning. Medans i studierna om 

rotationsterapi gjorda av Staudinger et al. (2010) och Wang et al. (2003) visade det sig att 

rotationsterapi förebyggde uppkomsten av VAP. Studien Wang et al. (2003) visar på en 

betydligt ökad syresättning med rotationsterapi. 

Vår litteraturgranskning visar att rotationsterapi med regelbundna vändningar var femte 

minut har bättre effekt än sidoposition med manuella vändningar var tjugonde minut. Ett 

problem med rotationsterapistudierna är att kontrollgruppen i alla studierna blev 

behandlade enligt standardförfarande med vändningar varannan timme. Dock finns 

litteratur (Krishnagopalan et al. 2002; Helme 1994) som visar att detta inte efterlevs som 

standardbehandlingar på intensivvårdsavdelningar utan att vändningarna sker mycket mer 

sällan. 

Regelbundna vändningar av patienten har visat sig fungera som ett sätt att reducera 

atelektaser och hjälper till med sekret mobilisering från de distala lungpartierna och 

därigenom reducera infektionsrisken (MacIntyre et al. 1999). 

 

Metoddiskussion 

Hög validitet innebär att man mäter det som är avsett att mäta och hög reabilitet innebär 

att andra litteraturgranskningar inom samma område kommer att ge samma resultat. En 

hög validitet och en hög reabilitet gör att det går att dra slutsatser som sedan kan 

generaliseras och användas i den kliniska verksamheten (Forberg & Wengström 2013). 

Den systematiska litteraturgranskningen följde riktlinjerna från SBU (2013) vilket gjorde 

att stegen i litteraturgranskningen skedde på ett systematiskt och strukturerat sätt vilket 

gav hög validitet och reabilitet till arbetet.  SBU:s riktlinjer upplevdes vara lätta att följa 

och gav en bra struktur till arbetet. 

Inklusionskriteriet att bara använda vetenskapliga artiklar publicerade från och med 

januari år 2000 valdes eftersom den senaste forskningen ville belysas. Det som blev 

tydligt med denna urgallring var att många av de rekommendationer som används i den 

kliniska verksamheten samt i litteraturen bygger på studier gjorda före år 2000. 

Litteraturgranskningen begränsades genom att bara inkludera artiklar som berörde 

patienter med respiratorbehandling. Artiklar publicerade i fysioterapitidskrifter valdes 

bort eftersom detta arbete fokuserar på sjuksköterskans roll i mobiliseringen av 

respiratorbehandlade intensivvårdspatienter.  

Artikelsökningarna är gjorda i Cinahl, Medline och PubMed. Dessa databaser valdes 

eftersom Cinahl är en databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

medan Medline och PubMed är breda databaser som täcker omvårdnad, medicin och 

odontologi. Det som skiljer Pubmed och Medline åt är att PubMed även innehåller ny 

publicerat material som ännu inte har publicerats i Medline.  
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Sökorden och ordkombinationerna (se söktabeller) resulterade i flertal artiklar och träffar. 

Detta resulterade i att en överblick skapades av området och ordkombinationer växte fram 

som sedan resulterade i flertal artiklar som svarade på arbetets syfte. Genom att använda 

databasernas sökord och MeSH-termer ger sökningarna en stor bredd och inkluderar 

relevanta artiklar. Ordet mobilization visade sig inte vara en MeSH-term eller Cinahl 

headings sökord. Sökningar i de olika databaserna gjordes med ordet mobilization som 

ett fritextord vilket ej genererade någon ytterligare artikel än de som redan fåtts fram i de 

andra sökningarna. I artiklar från sökningarna som gjordes vid första söktillfället 

framkom MeSH-sökordet patient positioning vilket resulterade i att ytterligare sökningar 

gjordes i Cinahl samt även i PubMed för att få en större bredd på sökningen samt för att 

inte missa nypublicerat material.  

Som stöd i kvalitetsgranskningen av interventionsstudierna användes mallen av Willman 

et al. (2011). Vi valde att använda denna mall eftersom SBU:s kvalitetsgranskningsmall 

bara mäter kontrollerade och randomiserade studier medan denna mall av Willman et al. 

(2011) även mäter studier som inte är randomiserade. 

Fyra artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen då de bedömdes hålla låg kvalitet, 

och därmed ej kunde ge innehållet i resultatet god kvalitet. De nio studier som arbetet 

baserar sig på är därmed relevanta. Reabilitetet stärks för arbetet då PICO formatet har 

används och därmed ger tydliga ramar för vad arbetet avser att studera samt att arbetet 

har tydliga inklusions- och exklusionskriterier. 

Trots användandet av kvalitetsgranskningsmallarna upplevde vi det svårt att bedöma 

kvalitén på artiklarna. Kvalitetsbedömningen hade varit lättare om det funnits fler än tre 

nivåer låg, medel och hög kvalitet att välja mellan eftersom det kunde skilja en del i 

kvalitén på artiklar som hamnade på samma nivå. 

Urvalet av artiklar resulterade i studier från tre världsdelar, två från Asien, tre från 

Nordamerika och tre från Europa. En artikel var från både Europa och Nordamerika. Detta 

visar på att resultatet har en bred geografisk spridning.  

 

Kliniska implikationer 

De respiratorbehandlade patienterna på intensivvårdsavdelningarna är de svåraste 

patienterna att mobilisera på grund av teknisk apparatur och att de är mycket svårt sjuka. 

Detta område är mycket intressant och är ett område där det behövs mer forskning för att 

få fram ett starkt vetenskapligt stöd för de mobiliseringsmetoder som 

intensivvårdssjuksköterskorna utför eftersom minsta mobilisering kan påverka deras 

tillstånd i stor grad. 
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Förslag till framtida forskning 

Mer forskning om bukläge behövs för att stärka den kliniska erfarenheten att bukläge 

förbättrar syresättningen. 

Det är även viktigt med mer forskning om rotationsterapi med hjälp av rotationssängar 

jämfört med regelbundna rotationer utförda av personal med bestämda tidsintervaller. 

Sängar är en stor ekonomisk investering medan manuella rotationer är mer personal 

krävande. Därför är det viktigt att genom starkt vetenskapligt underlag rekommendera 

den bästa mobiliseringsmetoden. 

 

KONKLUSION 

För att förebygga akut respiratorisk svikt har sjuksköterskan på en intensivvårdsavdelning 

en mycket viktig roll genom att optimera patientens syresättning och andning samt se till 

att patienten är komfortabel och ge emotionellt stöd till patienten. Sjuksköterskans 

mobiliseringsmetoder för att förebygga akut respiratorisk svikt inkluderar rätt 

positionering av patienten, förebygga minskad syresättning och underlätta slem 

mobilisering. Vilken position som är bäst för patienten beror på vilken typ av lungskada 

patienten har och vad som orsakar den minskade syresättningen. 

Denna systematiska litteraturgranskning visar att det starkast vetenskapligt stöd fick 

rotationsterapi som visade ett måttligt vetenskapligt underlag. Rotationsterapi har ett 

ganska starkt stöd som kan implementeras på patienter, dock bygger det vetenskapliga 

underlaget endast på tre studier så mer forskning krävs för ytterligare ge styrka åt denna 

mobiliseringsmetod. Den vanligaste positioneringsmetoden som förespråkas i litteraturen 

och som rekommenderas är en ryggvinkel på 30-45 grader. Denna mobiliseringsmetod 

gav dock bara begränsat vetenskapligt underlag. Även detta vetenskapliga underlag 

bygger endast på tre studier så även här behövs det mer forskning. 

Denna systematiska litteraturgranskning visar även att om en ökad ryggvinkel bedöms 

vara lämpligt så måste den ökade sängvinkeln vara över 30 grader annars så minskar inte 

risken för att utveckla VAP utan enbart risken för trycksår ökar. Därför är det viktigt att 

genom utbildning och noggranna rutiner säkerställa att sängvinkeln hålls mellan 30 och 

45 grader samt att rätt trycksårsförebyggande åtgärder utförs för att förebygga trycksår.  
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Bilaga 2: kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT enl. 
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Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU 2013). 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

Bilaga 4: Översikt över inkluderade artiklar  

Författare, år, titel och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Ballew, C, et al.  

 

2011 

 

Factors associated with 

the level of backrest 

elevation in a thoracic 

cardiovascular intensive 

care unit. 
 

USA 

Design 
Kohortstudie. 

 

Typ av IVA 

Thorax IVA. 

 

Population 
n = 100 

 

Inklusionskriterier:  

Alla vuxna patienter med 

respiratorbehandling som 

var inskrivna på 

avdelningen ingick i 

studien. 

 

Exklusionskriterier:  

Patienter med restriktion 

att inte böja höften.  

 

Urval 
Alla patienter studerades 

men tid på dagen och dag 

i veckan när mätningarna 

gjordes randomiserades. 

Att bestämma 

förhållandet mellan 

ryggstödets lutning och 

hemodynamisk 

instabilitet bland 

patienter på en thorax 

och hjärtintensiv. 

Patienternas sängvinkel 

mättes. Tider på dygnet, 

dagar i veckan och timtal 

randomiserades. Data 

samlades in från april- 

juni 2007. Alla patienter 

har studerats endast en 

gång.  

Anvädningen av 

vassopressorer och 

hemodynamiskt stöd 

har ett samband med 

läge på 

ryggstödslutning. 

Hög 

 

Styrkor 

-Stort patient urval. 

 

-Tydligt formulerad 

randomiseringsförfarande. 

 

-Mätningarna utfördes 

både dag och natt. 

 

-Liten risk för 

selektionsbias. 

 

Svagheter 
-Mätningarna utfördes bara 

på en avdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, år, titel och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Banasik, J. & Emerson, R.  

 

2001 

 

Effect of lateral positions 

on tissue oxygenation in 

the critically ill. 
 

USA 

Design 
Randomiserad prospektiv 

kvasiexprimentel studie 

med ABA design. 

 

Typ av IVA 

Allmän IVA. 

 

Population 
n = 12 

 

Inklusionskriterier: 

Respiratorbehandlade 

kristiskt sjuka patienter 

med sänkt syresättning. 

 

Urval 
Patienter som passar in 

på inklusionskriterierna. 

 

 

Att undersöka 

syresättningen av 

vävnaden hos patienter i 

sidolägesposition på en 

intensivvårdsavdelning. 

Varje patient blev vända 

till tre olika positioner: 

Höger sida 45 grader, 

vänster sida 45 grader 

och ryggliggande. Efter 

15 minuter samlades 

relevant data in om 

patienten. 

Resultatet visar på att 

syresättningen till 

vävnaden hos patienter 

i sidolägesposition som 

har låg hjärtfrekvens 

eller lider av hypoxi 

inte påverkas av 

sidolägespositionen.  

Medel 

 

Styrkor 
-Randomisering av i vilken 

ordning vändningarna 

utfördes. 

 

-Bra beskrivning av 

mätningarna. 

 

Svagheter 
-Liten patient grupp. 

 

-Ingen kontrollgrupp. 

 

-Ingen beskrivning av 

exklusionskriterierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Författare, år, titel och 

land 
Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Chang, M-Y, et al.  

 

2011 

 

Chair sitting exercise 

intervention does not 

improve respiratory 

muscle function in 

mechanically ventilated 

intensive care unit 

patients. 

 

Taiwan 

Design 
RCT 

 

Typ av IVA 

Kirurgisk IVA. 
 
Population 
Interventionsgrupp: n=18 
Kontrollgrupp: n=16 
 
Inklusionskriterier: 
Patienter som är i behov 

av respiratorbehandling 

mer än 72 timmar och 

som kunde förflyttas till 

sittande utan lyft. 
 
Exklusionskreterier: 

Patienter under 18 år, 

kliniskt instabila, 

medvetslösa, patienter 

som fått neurokirurgi, 

kardiovaskulär kirurgi 

eller fått trakeostomi. 
 
Urval 
Datorstödd 

randomisering. 
 
 

Att utvärdera effekten av 

stolsittande under träning 

av andningsmuskulatur 

hos respiratorpatienter. 

Patienterna sattes upp i 

stol med hjälp av två 

sjuksköterskor som mätte 

hjärtfrekvens, blodtryck, 

saturation och 

andningsfrekvens. Efter 

att patienten suttit i 30-

120 minuter togs nya 

kontroller: 

andningsfrekvens, 

tidalvolym, spo2, pi max 

och pe max mättes. 

Studien pågick under 

minst sex dagar eller till 

patienten skrevs ut från 

IVA eller avled. 

Sex dagar med sitt 

träning ökade inte 

andningsmuskulaturen 

hos 

respiratorbehandlade 

patienter. 
 

Hög 
 
Styrkor 
-Tydligt formulerat 

urvalsförfarande. 
 
-Tydligt beskriven 

intervention. 
 
-Tydligt beskrivning av 

den statistiska analysen. 
 
Svagheter 
-Litet studie urval. 
 
-Ganska stora skillnader i 

träningstid mellan 30-120 

minuter per dag. 
 
-Ingen beskrivning av 

eventuellt bortfall. 

 

 
 
 
 



 
 

Författare, år, titel och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Dellamonica, J. et al. 

 

2013 

 

Effect of diffrent seated 

positions on lung volume 

and oxygenation in acute 

respiratory distress 

syndrome. 

 

Tyskland 

Design 
Kvasiexperimentell. 

Patienterna var sin egen 

kontrollgrupp. 

ABA design. 

 

Typ av IVA 

Medicinsk IVA. 

 

Population 
n = 40 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter med ARDS och 

sänkt syresättning. 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter under 18år, 

gravida, KOL eller 

hemodynamiskt 

instabila. 

 

Urval 
Patienter som passade in 

i inklusionskriterierna. 

 

 

Att undersöka effekten 

på lungvolymen och 

syresättningen när 

patienten positionerades 

från liggande till 

halvsittande och sedan 

tillbaka till liggande. 

Patienterna växlade 

position mellan tre olika 

positioner. Liggande, 

halvliggande med en 

sängvinkel på 45 grader 

och sittande med en säng 

vinkel på 60 grader. 

Patienterna behöll dessa 

positioner 45 minuter 

innan de växlade position 

och efter varje 45 

minuters period mättes 

syresättningen och 

lungvolymen. 

40 patienter ingick i 

studien. 33 % av dessa 

svarade på 

interventionen med 

ökad syresättning. 

Medel 

 

Styrkor 
-Mätningarna utfördes på 

fem olika sjukhus. 

 

-Bra beskrivning av 

intervention och 

mätprocessen. 

 

-Kontroll mätningar efteråt 

i ursprungsläget. 

 

-Stor patient grupp. 

 

Svagheter 
-Ingen kontrollgrupp. 

 

-Oklar urvalsprocess. 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, år, titel och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Fleegler, B. et al. 

  

2009 

 

Continuous lateral rotation 

therapy for acute 

hypoxemic respiratory 

failure: the effect of 

timing. 

 

USA 

Design 

Kontrolerad studie utan 

randomisering. 

 

Typ av IVA 

Medicinsk och kirurgisk 

IVA. 

 

Population 

Interventionsgrupp  n = 

23. 

 

Kontrollgrupp n = 23. 

 

Inklusionsgrupp: 

Respiratorbehandlade 

patienter med sänkt 

syresättning. 

 

Urval 

Kontrollgruppen bestod 

av 23 patienter som 

passade in på 

inklusioskriterierna och 

var inlagda på 

avdelningen samma tid 

året före 

Att fastställa om 

användningen av 

kontinuerlig 

sidorotationsterapi skulle 

minska dödlighet och 

sjuklighet, 

genomsnittliga dagar i 

ventilator och/eller 

vistelsetiden på 

intensivvårdsavdelningen 

och sjukhus hos 

patienterna. I studien 

analyserades också 

effekten av 

tidsfördröjningen tills 

behandlingen påbörjas. 

Rotations terapi. Tidigt inledande 

kontinuerlig 

rotationsterapi 

resulterade i 

signifikanta 

minskningar i 

ventilationsdagar och 

längden på 

intensivvårdsvistelsen. 

Den terapeutiska nyttan 

av kontinuerlig 

rotationsterapi kan 

förbättras med tidig 

upptäckt och 

behandling av lämpliga 

patienter. 

Medel 

 

Styrkor 

 

-Väl beskriven 

intervention och 

mätmetoder. 

 

Svagheter 

 

-Ingen beskrivning av 

exklusionskriterier. 

 

-Ingen randomisering, 

Kontrollgruppen var inlagd 

året före. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, år, titel och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Mancebo, et al. 

 

2006 

 

A Multicenter Trial of 

Prolonged Prone 

Ventilation in Severe 

Acute Respiratory Distress 

Syndrome 
 

Mexico & Spanien 

Design 
Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Typ av IVA 

Allmän IVA. 

 

Population 
Interventionsgrupp n = 

76. 

Kontrollgrupp 

n = 60. 

 

Inklusionskriterier: 

Respiratorbehandlade 

patienter över 18 år med 

ARDS. 

 

Urval 
Datorstödd 

randomisering. 

Att undersöka om 

bukläge minskar 

dödligheten om den 

införs tidigt, under större 

delen av dagen och under 

lång tid hos patienter 

med akut respirations 

problematik.  

Bukläge. Bukläge är säker för 

ventilerade patienter 

och kan minska 

dödligheten hos 

patienter med akut 

respirationsproblematik 

om det införs tidigt och 

tillämpas under större 

delen av dagen.  

Hög 

 

Styrkor 
-Väl beskriven 

randomiseringspocess. 

 

-Bra beskrivning av 

bortfall. 

 

Svagheter 
-Ingen beskrivning av 

exklusionskriterierna. 

En del crossover mellan 

grupperna skedde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, år, titel och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Staudinger, T. et al. 

 

2010 

 

Continuous lateral rotation 

therapy to prevent 

ventilator-associated 

pneumonia. 

 

Österrike 

Design 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Typ av IVA 

Medicinsk IVA. 

 

Population 

Interventionsgrupp: n = 

75. 

 

Kontrollgrupp  

n = 75. 

 

Inklusionskriterier: 

Respiratorbehandlade 

patienter utan 

lunginflammation eller 

ARDS mellan 18 och 89 

år. 

 

Exklusionskriterier: 

Inga frakturer, vikt över 

159 kg, längd över 185 

cm och gravida. 

 

Urval 

Randomiserat urval med 

hjälp av dator genererad 

slump tabell. 

 

Att undersöka vilken 

effekt regelbunden 

rotation  terapi med hjälp 

av en rotations säng hade 

med hänseende på 

uppkomsten av VAP, 

respiratortid samt tid på 

sjukhuset. 

 Interventionen bestod i 

regelbundna rotationer 

med hjälp av en rotations 

säng. 

Resultatet av studien 

gav att 23 % 

utvecklade VAP i 

kontrollgruppen mot 11 

% i 

interventionsgruppen. 

Hög 

 

Styrkor 
-Lång behandlingstid. 

 

-Bra beskriven  

urvalsprocess. 

 

-Stort patienturval. 

 

-Bra beskrivning av 

intervention och 

mätningsprocessen. 

 

-Mätningarna utfördes på 

tre olika sjukhus. 

 

Svagheter 
-Ingen beskrivning av 

bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Titel, författare, år och 

land 

Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Van Nieuwenhoven, C A. 

et al.  

 

2006 

 

Feasibility and effects of 

the semirecumbent 

position to prevent 

ventilator-associated 

pneumonia: A rsndomized 

study. 

 

Nederländerna 

 

Design 
Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Typ av IVA 

Allmän IVA. 

 

Population 
Interventionsgrupp n = 

112. 

 

Kontrolgrupp  

n = 109. 

 

Inklusionskriterier:  

Respiratorbehandlade 

patienter.  

 

Exklusionskriterier: 

Selektiv dekontimination 

eller om de inte 

bedömdes kunna ligga i 

halvsittande läge. 

 

Urval 
Randomisering mellan 

grupperna med hjälp av 

förslutna kuvert. 

 

Att undersöka om halv 

sittande position 

motverkade utvecklingen 

av VAP bättre än 

liggande position. 

Lutningen på sängen 

mättes regelbundet. 

Medellängden som 

patienterma ingick i 

studien var 6 dagar. 

Målet att den 

halvliggande gruppen 

skulle ha en ryggvinkel 

på minst 45 grader 

uppnåddes inte. 

Medelvärdet blev ca 30 

grader. Studien visar att 

halvliggande inte 

förebygger uppkomsten 

av VAP. 18 % av 

patienterna i den 

liggande gruppen fick 

VAP och 14% av 

patienterna i den 

halvliggande gruppen 

fick VAP. 

Medel 

 

Styrkor 
-Bra beskriven och säker 

randomisering mellan 

grupperna. 

 

-Patient urval från tre stora 

sjukhus. 

 

-Bra beskriven statistisk 

analys. 

-Stor patientgrupp. 

 

Svagheter 
-Kontrollgruppen blev 

behandlad med en lägre 

ryggvinkel än standard 

rutinen. 

 

-Resultatet svarar inte 

egentligen på 

frågeställningen eftersom 

ryggvinkeln blev lägre än 

beräknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Författare, år, titel och 

land 
Design/Metod Syfte Intervention Resultat Kvalitet 

Wang J-Y, et al. 

2003  

Continuous lateral 

rotational therapy in the 

medical intensive care 

unit. 

 

Taiwan 

 

Design 
Kontrollerad studie utan 

randomisering. 

 

Typ av IVA 

Medicinsk IVA. 

 

Population 
Interventionsgrupp. n = 

35 

Kontrollgrupp n = 35 

 

Inklusionskriterier:  

Respiratorbehandlade 

patienter med övre 

luftvägsinfektion.  

 

Exklusionskriterier: 

Kraftig över vikt, 

patienter med 

myokardial interaktion, 

arytmier eller magsår. 

 

Urval 
Matchande 

kontrollgrupp. Ej 

beskrivet hur urvalet 

gjordes. 

 

Att undersöka effekten 

av kontinuerlig 

rotationsterapi. 

Syrgasutbyte och 

förekomsten av 

ventilator associerad 

lunginflammation 

undersöktes. 

Interventionen bestod av 

kontinuerlig 

rotationsterapi 5 dagar. 

Resultaten av 

blodgasanalys, 

förekomsten av VAP, 

lungröntgen, 

intensivvårds-

avdelningens 

vistelselängd och sputum 

egenskaper registrerades. 

Förbättring av 

syresättningen 

noterades i de patienter 

som fick kontinuerlig 

rotationsterapi.  

Patienter som fick 

rotationsterapi hade 

också lägre VAP 

incidens och var mer 

benägna att ha mindre 

lunginfiltrat. 

Patienterna som erhåll 

kontinuerlig 

rotationsterapi hade 

kortare 

intensivvårdstid. 

 

Medel 

 

Styrkor 

-Stort patient urval. 

 

Svagheter 
-Ingen beskrivning av     

urvalsprocessen. 

 

-Inklusions kriterierna gav 

ett patient urval som had 

förmodad stor nytta av 

CLRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5: Studentens individuella arbetsinsats 
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