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Sammanfattning   

 

Att andas är det första och sista en människa gör i livet och därför associerat med liv 

och död. Andningen sker omedvetet för den friska individen. Denna självklarhet kan 

dock snabbt förändras vid svår sjukdom där intubering och respiratorvård kan bli 

nödvändigt för att upprätthålla adekvat saturation. Detta är många gånger en traumatisk 

upplevelse för patienten. Intensivvårdssjuksköterskan är den som befinner sig närmast 

patienten och kontinuerligt observerar och monitorerar dennes tillstånd. För detta krävs 

gedigen kunskap och erfarenhet. Under respiratorbehandling atrofierar 

andningsmuskulaturen som gradvis behöver avvänjas från andningsstödet, också kallat 

weaning. Detta är traditionellt en läkarstyrd process som kunnat överföras på 

sjuksköterskans genom införandet av weaningprotokoll. Sjuksköterskans roll i 

weaningprocess är bristfälligt utforskad. Syftet med denna studie är att utforska hur 

intensivvårdssjuksköterskan kan främja urträningsprocessen för patienten i behov av 

andningsstöd med hjälp av ett weaningprotokoll. Studien tog form i en systematisk 

litteraturstudie med syntetiseringsprocessen enligt Evans. Tre teman framkom som i 

resultatet; tillämpning av ett systematiskt tillvägagångssätt, möjlighet att utöva 

autonomi samt tvärprofessionellt samarbete. Weaningprotokollet gav en överblick och 

tydlighet i urträningsprocessen. Det främjade autonomi och känsla av säkerhet hos 

sjuksköterskorna. Dock krävdes en förmåga till flexibilitet och följsamhet för att inte 

göra processen för rigid. Intensivvårdssjuksköterskans ökade ansvarstagande bör också 

beaktas ur ansvarsynpunkt där hennes expertis ligger inom omvårdnad. Hennes 

autonomi får därför inte komma på bekostnad av patientsäkerheten. Protokollstyrningen 

förbättrade kontinuiteten av urträningsprocessen där kommunikation och teamarbete 

kring patienten framträder som en röd tråd. Intensivvårdssjuksköterskans och läkarens 

roller kompletterar varandra vars erfarenheter aldrig helt kan ersättas av ett 

weaningprotokoll.  

 

 

Nyckelord: intensivvårdssjuksköterska, weaningprocess, protokoll, kontinuitet, 

teamarbete, autonomi 
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INLEDNING 

I arbetet som specialistsjuksköterska på en intensivvårdsavdelning sker dagligen möten 

med kritiskt sjuka patienter som ofta är i behov av olika former av andningsstöd. Som 

ansvarig för den respiratorbehandlade patienten krävs avancerade kunskaper i 

omvårdnad, fysiologi samt stort tekniskt ”know-how” av intensivvårdssjuksköterskan. 

Hon besitter därmed en mångfacetterad kompetens och framstår många gånger som 

självständig i sitt yrkesutövande. Under den verksamhetsförlagda utbildningen gavs en 

känsla av att sjuksköterskorna ofta ägnade mycket tid åt att försöka driva 

respiratornedtrappningen framåt med hjälp av personlig erfarenhet och tyst kunskap, 

utan någon bestämd struktur, i avsaknad av tydliga direktiv från läkarhåll. 

Kommunikationen mellan de olika yrkeskategorierna påverkade samspelet i processen 

som avspeglades i att vissa beslut sköts på framtiden. Under utbildningen till 

intensivvårdssjuksköterska har stort fokus lagts på grundläggande kunskaper om 

respiratorbehandling där dock nedtrappning av behandlingen, också kallat weaning, har 

fått ett mindre fokus. Kurslitteraturen erbjuder en begränsad kunskap att inhämta kring 

denna process där dock betydelsen av ett weaningprotokoll framhävs som ett guidande 

instrument. När beslut fördröjs i brist på konkreta direktiv riskerar patienten att utsättas 

för komplikationer som skulle kunna undvikas. Att lyfta kunskapen och öka förståelsen 

hos intensivvårdssjuksköterskor kring användandet av ett protokoll under 

respiratorurträningen är därför en intressant utmaning i att försöka främja god vård samt 

öka välbefinnandet för patienten. 

 

BAKGRUND 

Fria luftvägar 

Att andas är det första och sista varje människa gör i livet och är därför naturligt 

associerat med liv och död (Bergbom & Nilsson, 2000). Det är således en 

livsnödvändighet och kroppen har normalt en god reservkapacitet som dock kan 

reduceras betydligt vid sjukdom. Vanligtvis är andningen ingenting man tänker på som 

frisk individ även om den till viss del kan styras med hjälp av viljan (Dybwik, 1997). 

Respirationen regleras automatiskt via centrala nervsystemet och besörjer att kroppens 

inre miljö hålls konstant med avseende på PO2, PCO2 och därmed också kroppens pH-

värde (Bergbom & Nilsson, 2000). Vid svår sjukdom fortsätter Dybwik (1997) kan 

möjligheten till att andas fritt begränsas och det som tidigare varit en självklarhet blir nu 

en belastning i form av ökat andningsarbete för att kunna saturera sig adekvat. För 

individen som besväras av andnöd och respiratorisk svikt är detta ofta förenat med 

rädsla, panik och upplevelsen av dödsångest.  

 

Vid det akuta omhändertagandet av den sjuka patienten utgör bokstav A samt B i 

ABCDE minnesregeln redogörandet för huruvida fria luftvägar föreligger och därmed 

möjlighet till ventilation och saturering (Couchman, Wetzig, Coyer & Wheeler, 2007). 

Åstadkommandet av artificiella luftvägar, det vill säga intubering, kan ibland därför bli 

nödvändigt av flera olika orsaker. Volta, Alvisi och Marangoni (2006) beskriver tre 

huvudindikationer för skapandet av artificiella luftvägar; för att säkra den fria luftvägen, 

skapa möjlighet att ge ventilation samt för att dränera luftvägarna (via trakealsugning). 

Kirurgen William Mac Ewan tros vara den första kirurg som 1878 utförde en intubation 
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(Nellgård, 2007). Säkring av fria luftvägar kan ske via näsan, munnen eller också via en 

öppning på halsen, en så kallad tracheostomi. Detta är beroende av patientens tillstånd, 

sjukdomsdiagnos, förväntad duration av behandlingen samt dennes reaktion på 

behandlingen. Som regel vid akuta situationer och kortvarig respiratorbehandling 

intuberas patienten via munnen. Undantagsvis vid operativa ingrepp i mun- och 

halsregionen läggs dock tuben in via näsan. Tracheostomi är oftast något som övervägs 

och anläggs vid långvarig respiratorbehandling, det vill säga behandling mer än 7 dagar. 

Att bli intuberad upplevs många gånger som något väldigt traumatiskt för patienten 

(Almås, 2002; Dybwik, 1997). 

 

För intensivvårdssjuksköterskan är övervakning samt behandling av sviktande 

respiration en central uppgift med respiratorn som främsta hjälpmedel. För att 

behandling av sviktande respiration ska vara möjlig, och meningsfull, är fria luftvägar 

en förutsättning. Många patienter är redan intuberade innan ankomst till 

intensivvårdsavdelningen. Dock måste beredskap för snabb etablering av fria luftvägar 

alltid finnas nära tillhands då en ointuberad patient snabbt kan försämras liksom att den 

intuberade patienten oplanerat kan bli extuberad vid exempelvis omvårdnad (Dybwik, 

1997).  

  

Respiratorbehandling 

Redan år 1543 beskrevs konstgjord ventilation av Andreas Wesele Vedalius men 

metoden togs först i bruk på allvar under 1920-talet som behandling av patienter med 

respirationssvikt. Då användes undertrycksrespiratorer, så kallade "Järnlungor", som 

den ointuberade patienten placerades i med huvudet utanför. Denna hjälpte patienten att 

andas med ett undertryck för att på så sätt få till en bättre syresättning genom avlastning 

eller minskning av andningsarbetet. Först efter andra världskriget hade utvecklandet av 

övertrycksventilationen samt förfinandet av intuberingstekniken avancerat så pass att 

behandlingen kunde flyttas utanför operationssalarna (Dybwik, 1997). 

 

Den enorma utvecklingshastighet av elektronik och datautrustning som skett under ett 

par decennier har lett fram till att dagens respiratorer är bland det mest avancerade 

sjukvården har att erbjuda. Respiratorerna idag kan till exempel leverera kontinuerlig 

information kring patientens lungstatus som tillsammans med blodgasanalyser och 

klinisk bedömning av patienten är en viktig grund i utvärdering av fortsatt behandling. 

Teknikens framsteg har resulterat i bättre vård som nu kan erbjuda behandling även åt 

äldre och kroniskt sjuka patienter som tidigare inte respiratorbehandlats i samma 

utsträckning. Detta har medfört att patienterna respiratorbehandlas längre idag än 

tidigare vilket fört upp flertalet etiska aspekter till ytan (Dybwik, 1997). Bergbom och 

Nilsson (2000) påpekar att inledandet av respiratorbehandling bör vara ett väl 

genomtänkt behandlingsalternativ då avbrytandet av behandling utgör ett stort etiskt 

dilemma inom intensivvården. Sådana beslut anser Dybwik (1997) bör tas med 

patientorientering där objektivitet är en förutsättning i beslutsfattandet. Hänsyn bör 

också tas till individens egna önskemål och rätt till självbestämmande, dess livskvalitet, 

och möjlighet till förbättring. Vanligt är dock att patienten är för sjuk för att orka delta 

varvid läkaren i samråd med anhöriga fattar beslut om behandling. Dybwik (1997) 

fortsätter med att förtydliga hur respiratorbehandlingen i sig inte botar några sjukdomar 

utan bör betraktas som ett hjälpmedel till att vinna tid för kroppen att återhämta sig i 
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samband med behandling av den grundläggande orsaken till kroppens sviktande 

funktion.  

 

Intensivvården har en kontinuerlig beredskap att ta emot kritiskt sjuka patienter i behov 

av bland annat respiratorstöd för att upprätthålla en adekvat andning (Johnson, St John 

& Moyle, 2006). Respiratorbehandlingens grundprincip är att försörja skifte av 

koldioxid och syre över ett permeabelt membran mellan atmosfären och lungorna 

(Dybwik, 1997). Detta har inget med gasutbytet att göra utan säkerställer enbart 

transport av gaser in och ut via luftvägarna, det vill säga tillgodoser adekvat ventilation. 

Transporten av luft ned i lungorna sker således med hjälp av ett övertryck levererat via 

respiratorn.  I samband med respiratorbehandling är det brukligt att använda sig av 

sedering för att öka patientkomforten. Att vara intuberad är ofta en mycket obehaglig 

och för vissa patienter även smärtsam upplevelse som i kombination med andra 

stressorer i intensivvårdsmiljön skapar oro och svårigheter att samarbeta med 

respiratorn. Sedering och analgetika ger bättre tolerans mot behandlingen i ökandet av 

patientkomfort vilket är viktigt för att åstadkomma adekvat ventilation och syresättning. 

Dybwik (1997) avslutar med att konstatera att kontinuerlig administrering av sedering 

samtidigt förlänger respiratorbehandlingen varvid en daglig utvärdering av behovet bör 

göras för att minska respiratortiden samt förekomst av komplikationer.  

 

Upplevelsen av att vara intuberad 

Att bli intuberad och beroende av hjälp med att andas från en respirator innebär en 

komplex förändring av livssituationen för patienten. Individens tillgång till livet genom 

kroppen förändras också radikalt via intubering och tillhörande sedering för att 

patienten bättre ska kunna tolerera och samverka till respiratorbehandlingen. Tuben i 

trachea passerar mellan stämbanden och förhindrar verbal kommunikation samtidigt 

som sederingen gör att patienten pendlar mellan ett mer eller mindre medvetslöst 

tillstånd sammanfattar Bergbom och Nilsson (2000). I försök att närma sig patientens 

livsvärld krävs kreativitet men också samma värdighet och omsorg i kommunikationen 

som med den medvetna patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Ett sänkt medvetande begränsar patientens autonoma förmåga vilket skapar 

obalans i tillvaron. Viljan finns men kroppen förmår inte. Detta är ett lidande (Dahlberg 

et al. 2003) och en kaotisk upplevelse för individen menar Schou och Egerod (2008).  

 

Att vara utan röst innebär för patienten en förlust av möjlighet att verbalt kunna 

kommunicera sina tankar, känslor och behov till såväl anhöriga som personalen som 

vårdar individen (Johnson, St John & Moyle, 2006). Verity (1996) menar att grunden 

till allt vårdande ligger i kommunikation. Genom att kommunicera kan 

intensivvårdssjuksköterskan ge tröst, informera och ge direktiv, visa medlidande, tolka 

och stötta patienten. När möjligheten till en verbal kommunikation är begränsad vid 

intubering och sedering behöver sjuksköterskan därför hitta andra icke-verbala sätt att 

kommunicera för att förhindra känslan av isolering hos patienten och därmed risk för att 

utveckla depression (Hemsley et al. 2001) eller intensivvårdspsykos (Verity, 1996). När 

sjuksköterskan ger lite tid åt kommunikation och då enbart i form av information, frågor 

och direktiv upplever sig patienten objektifierad vilket skapar ett lidande hos patienten    

( Patak, Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 2004). När patienten inte blir sedd eller hörd 

uppmärksammas inte dennes lidande som därmed också hindras att bli delaktig i sin 
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egen hälsoprocess och vårdande (Dahlberg et al. 2003).  Patak et al. (2004) fortsätter 

vidare med att beskriva hur patienterna upplever ett behov av en aktiv personal som är 

innovativ och flexibel med olika hjälpmedel som dessutom nyttjar kroppsspråket i 

kommunikationen. Att till exempel använda sig av pektavlor, gester, ställa ”ja och nej- 

frågor” att nicka, blinka, skaka huvudet eller signalera med handkramning för patienten 

är förslag på sådana sätt enligt Fowler (1997). 

 

Bergbom och Nilsson (2000) beskriver patientens utsatthet och hjälplöshet som 

intuberad med betoning på dess beroendesituation av dels maskinen som styr andningen 

men också av vårdarna som vårdar patienten. Fredriksen och Ringsberg (2007) skildrar 

däremot patienters känsla av trygghet kring respiratorn som ett löfte om liv medan andra 

upplevde skräck inför att vara bunden vid en maskin för att kunna andas och leva. Några 

patienter upplevde en minskad förmåga att se möjligheter och att fatta beslut samt rädsla 

för att aldrig kunna andas själva igen. Upplevelsen av stress kring intubering och 

respiratorbehandling är central ur patientperspektivet (Samuelson, Lundberg & 

Fridlund, 2007). De patienter som varit i behov av förlängt respiratorstöd har 

identifierats som särskilt utsatta för att i efterhand komma ihåg extremt plågsamma 

minnen (Shou & Egerod, 2008). Den långa vårdtid, som ofta blir följden av ett stort 

trauma, leder i många fall till minnen, mardrömmar och hallucinationer nattetid hos 

flertalet intensivvårdspatienter (Samuelson et al., 2007; Shou & Egerod, 2008). 

 

Gjengedahls forskning (1994) kring patientupplevelsen av respiratorbehandling skildrar 

upplevelsen av att kroppen inte längre är en del av individen utan något som existerar 

parallellt med patienten bortom dennes kontroll. Granberg, Bergbom-Engberg och 

Lundberg (1998) bekräftar detta fynd som ett resultat av individens konfrontation med 

den livsfara den befinner sig i, i form av en förändrad medvetenhet och verklighet där 

kroppen upplevs avskild och isolerad från sammanhanget. Patientens förvridna kropps 

uppfattning kan också spädas på genom användandet av muskelrelaxering och sedering 

under respiratorbehandlingen. Utan vidare närhet från omgivningen samt fysisk kontakt 

riskerar individen till slut att förlora konceptet av orientering till tid och rum. När 

kroppen plötsligt sviker alstras stor rädsla och kroppsmedvetenhet hos patienten. Denna 

rädsla är nära förknippad med kamp för överlevnad, känslan av hot mot individens 

existens samt dennes insikt i möjligheten att faktiskt kunna dö då kroppen sviker. 

Dahlberg et al. (2003) avrundar med att konstatera att tillvaron blir lika skör för 

patienten som kroppen. 

 

Respiratorinställningar 

Dagens respiratorer har flertalet inställningar, mode, att välja mellan för att bättre kunna 

anpassas efter patientens behov. Huvudsakligen kan inställningarna delas in i tre 

huvudgrupper; kontrollerad, understödjande/spontan ventilation eller en kombination av 

dem båda (Dybwik, 1997). Vid en kontrollerad form av andningsstöd tar respiratorn 

över hela andningen och patienten förväntas inte att spontanandas (Bergbom & Nilsson, 

2000). Patienten kan dock utlösa, trigga, egna andetag mellan de respiratorinställda 

andetagen. Detta kan upplevas som obehagligt för den icke sederade patienten varvid 

sedering därför är brukligt. Kontrollerat andningsstöd kan utföras på ett 

tryckkontrollerat eller ett volymkontrollerat sätt men också kombineras i en så kallad 

volymkontrollerad tryckstyrning. Andningsstödet som ges patienten definieras via 
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inställningar på respiratorn som omfattar andningsfrekvens, volym, flöden, tryck samt 

hur dessa ska levereras det vill säga, under hur lång tid (Dybwik, 1997). 

 

Via en volymkontrollerad (VK) princip kommer respiratorn att leverera en förinställd 

andetagsvolym, tidalvolym, eller minutvolym samt andningsfrekvens (Dybwik, 1997). 

Detta säkerställer en stabil ventilation med jämna volymer även om lungans 

eftergivlighet, compliance, och luftvägsmotstånd ändras, dock på bekostnad av 

varierande luftvägstryck. Just på grund av risken för höga luftvägstryck med en 

volymkontrollerad ventilation har användandet av en tryckkontrollerad ventilation (TK) 

allt mer förespråkats och därav blivit vanligare. Den tryckkontrollerade andningsmoden 

skiljer sig markant från den volymkontrollerade. Istället för att ställa in en förbestämd 

andetags eller minutvolym ställs ett inandningstryck in som respiratorn kontinuerligt 

kommer att leverera vilket i sin tur genererar en varierad mängd tidalvolym. 

Tidalvolymens storlek beror på inandningstrycket, luftvägarna, lungans compliance och 

luftvägsmotståndet i slangsystemet. Luften levereras till största del vid början av 

inandningen när lungans kapacitet är som störst och avtar när luftvägstrycket närmar sig 

det förinställda trycket (Dybwik, 1997).  

 

Spontan eller tryckunderstödd ventilation (TU/ASB) används främst till patienter som 

förväntas kunna initiera inandningen spontant men inte har kraft nog att upprätthålla 

adekvata inandningsvolymer. BIPAP( Biphasic Positive Airway Pressure) är en form av 

tryckkontrollerad andning vars funktion är att växla mellan ett högre och ett lägre tryck 

som således skapar en tryckgradient som kommer att styra andningsvolymen. BIPAP 

största behållning som ventilationsmode är att den tillåter obegränsad spontanandning 

under andningscykelns alla faser. Detta var en revolutionerande utveckling inom 

intensivvården då patienten slapp kämpa emot respiratorn med sina egna andetag och 

därför bättre kunde samverka till behandlingen. Att kunna använda sin egen muskelkraft 

innebär således en mer fysiologiskt korrekt andning som är mer fördelaktig för 

cirkulationen (Dybwik, 1997). På så vis kan även sederingsbehovet minskas då 

behandlingen blir mer ”behaglig” för patienten vilket potentiellt även skulle kunna 

minska respiratortiden (Blomqvist, 2007). 

 

Slutligen kan även en volymkontrollerad tryckstyrning (VKTS) användas som är en 

kombination av det bästa från både en volym- och tryckkontrollerad andning. Dess 

funktion går ut på att en minutvolym ställs in precis som vid volymkontrollerad andning 

men utan något inandningstryck (Dybwik, 1997). Respiratorn kommer dock att fungera 

som en tryckkontrollerad ventilation med ett avtagande flöde som anpassar själv 

inandningstrycket efter patientens förändringar i lungcompliance och luftvägsmotstånd. 

Patienten kommer därför att få den förinställda minutvolymen dock under minsta 

möjliga inandningstryck. Behållningen med VKTS blir en jämn ventilation under 

influens av låga luftvägstryck relaterat till ett avtagande flöde (Dybwik, 1997). 
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Weaning  

Definition 

Begreppet weaning kommer ifrån engelskans att avvänja (Norstedts Engelska Ordbok, 

1999), men benämns också i medicinsk litteratur (Larsson, 2007) som urträning, 

liberation alternativt nedtrappning av i detta fall respiratorbehandling. Detta är en aktiv 

process det vill säga från ett tillstånd där patienten erhåller fullt andningsstöd via en 

respirator tills dess att patienten gradvis förmår att ta över sin egen andning och spontan 

andas. Då denna process i internationell forskning mer frekvent benämns weaning 

(Mårtensson & Fridlund, 2002; Rose & Nelson, 2006; Volta et al, 2007) har denna 

förklaring valts i detta arbete.  

 

För den kritiskt sjuka patienten som varit i behov av andningsstöd under en längre 

period innebär weaningprocessen en såväl fysisk som psykisk prövning. Genom att 

respiratorn kontinuerligt givit ett andningsstöd har andningsmuskulaturen kunnat 

förhålla sig passiv till andningen. Detta leder till att muskulaturen atrofierar och gradvis 

behöver avvänjas från andningsstödet för att orka med spontanandningens belastning 

(Dybwik, 1997). Den belastning som weaning innebär på redan begränsade resurser 

beskrivs som mycket stressande, ångestfyllt samt många gånger utmattande för 

patienten (Mårtensson & Fridlund, 2002). Weaning bör därför ske gradvis i ett lagom 

tempo för att patienten ska kunna uppleva processen som bekväm och trygg (Dybwik, 

1997). Respiratorurträning är i vissa fall mycket tidskrävande för 

intensivvårdssjuksköterskan. Över 40 % av tiden då patienten genomgår 

respiratorbehandling har bevisats upptas av weaning. Detta är att anse som en orimligt 

stor del av personalens tid varvid bättre rutiner och förfaranden kring processen har 

mycket att vinna genom effektivisering, för patienten såväl som för vårdpersonalen 

(Esteban et al., 1995). 

 

Weaningmetod   

I ca 70-80 % av fallen där patienten respiratorbehandlas kan weaning och extubering 

ske utan komplikationer (Volta et al., 2007). Detta är givetvis beroende av att långt ifrån 

alla respiratorbehandlingar är vare sig utdragna eller komplicerade (Dybwik, 1997). Det 

har länge varit brist på konsensus kring vilken metod som anses bäst lämpad vid 

weaning. Flertalet olika forskningsresultat har pekat på diverse metoder som bäst 

lämpade där tryckunderstödd ventilation (PSV/ASB), spontanandnings test (SBT), T-

stycke och synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) framkommer som 

mest frekvent använda (Hess, 2001). Enligt Esteban et al. (1995) ledde en daglig 

prövning av patientens spontanandning (SBT) till en två gånger så snabb extubering 

som användandet av en tryckunderstödd ventilation. Tryckunderstödd ventilation 

(PSV/ASB) framhölls å andra sidan som bäst lämpad vid weaning efter lång tid i 

respirator (> 7 dagar) enligt Brochard et al. (1994). Larsson (2007) anser dock att 

metoden (respiratormoden) som används vid weaning är underordnad i betydelse 

jämfört med användandet av protokoll vars enkelhet och struktur kan förkorta processen 

med flera dagar. Då fokus i denna studie är riktat mot nyttan av ett strukturerat protokoll 

under respiratorweaningen och inte vilken respiratormode som används har författarna 

därför valt att inte vidareutveckla kring dessa. 
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Oavsett vilken metod som väljs vid uträning syftar denna till att minska patientens 

behov av stöd från respiratorn (Larsson, 2007). Kontinuerlig bedömning bör därför 

göras huruvida det andningsstöd den respiratorbehandlade patienten har kan minskas. 

Detta kan testas genom att exempelvis gradvis minska på tryckunderstödet (ASB), 

PEEP (Positive End Expiratory Pressure) och syrgas (FiO2 %) under noggrann 

övervakning och bedömning av observerbara parametrar så som patientens allmänna 

välbefinnande, andningsfrekvens, blodtryck, puls, SaO2, PaO2, PaCO2 och kroppens 

pH-värde via blodgasanalyser (Dybwik, 1997; Blomqvist, 2007). Vidare exempel på hur 

denna process kan ta form genom ett weaningprotokoll kan ses i bilaga 1. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan och weaning  

Anderson och O´Brien (1995) beskriver hur det ur ett historiskt perspektiv varit 

läkarens uppgift att avgöra patientens förutsättningar att genomgå weaning från 

respirator samt extubering. Intensivvårdssjuksköterskans roll, såväl i den 

protokollstyrda som icke protokollstyrda weaningprocessen, är samtidigt bristfälligt 

utforskad anser Rose och Nelson (2006). Införandet av weaningprotokoll har dock 

möjliggjort för intensivvårdssjuksköterskan att bli mer delaktig i weaningprocessen 

genom tydliga riktlinjer att följa varvid weaning säkert och utan risk för forcering kan 

utföras utan läkarens omedelbara närvaro (Anderson & O´Brien, 1995).  Närheten till 

patienten ger dessutom sjuksköterskan en överlägsen möjlighet till kontinuerlig 

bedömning av förändringar i patientens fysiologiska samt psykologiska status som kan 

påverka inledandet alternativt fortskridandet av weaningprocesen. Rose, Nelson, 

Johnston och Presneill (2008) anser att så fort weaningen är initierad förmår 

sjuksköterskan att självständigt fatta beslut genom klinisk bedömning med hjälp av 

tidigare erfarenheter. Hon kan därmed driva på processen genom att självständigt utföra 

justeringar enligt ramen för protokollet vilket gynnar weaningens fortskridning. Rose et 

al. (2008) konstaterar slutligen att beslut gällande bäst lämpad weaningmetod, 

justeringar av PEEP samt extubering är något som sjuksköterskan dock anser vara 

avhängigt läkarens bedömning. 

 

Intensivvårdssjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift som omvårdnadsansvarig är att 

värna om patientens säkerhet via bedömning av patienten och teknisk utrustning men 

också att besörja för patientkomfort via hygien, lägesändringar, smärtbehandling och 

sedering (Couchman et al., 2007). Under weaningprocessen tillkommer också fokus på 

att optimera patienten att uppnå förutbestämda weningkriterier i form av bland annat 

vitalparametrar. Dessa weaningkriterier varierar med intensivvårdsavdelningarnas 

tradition och metod för urträning. Mårtensson och Fridlund (2002) förespråkar dock ett 

holistiskt förhållningssätt till weaning där såväl medicinska som omvårdnadsorienterade 

faktorer är av jämbördig betydelse i bedömning av processen. Sjuksköterskans 

observation av patienten bör således fokuseras till huruvida patienten är tillräckligt 

medveten (intakt CNS- funktion) och kan samarbeta, förmår göra egna 

inandningsförsök (triggar) och är cirkulatoriskt stabil utan behov av inotropi samt att 

ingen metabolisk obalans föreligger. Patienten bör dessutom ha en fungerande 

hostförmåga samt ett lågt syrgasbehov för att denne ska kunna orka ta över den egna 

andningen (Anderson & O´Brien, 1995; Larsson, 2007). Huruvida patienten är 

tillräckligt utvilad, feberfri, tillfredställt nutrierad samt adekvat smärtlindrad är också av 

stor vikt (Dybwik, 1997; Couchman et al., 2006: Volta et al., 2006). Samtliga av dessa 
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kriterier kan ha negativ inverkan på weaningen genom ett ökat syrgasbehov och därtill 

ökat andningsarbete för patienten (Dybwik, 1997).  

 

För att kunna göra korrekta observationer krävs det att intensivvårdssjuksköterskan har 

goda kunskaper om den normala andningsfysiologin och anatomin samt hur denna 

förändras vid exempelvis respiratorbehandling (Dybwik, 1997). Flertalet parametrar kan 

kontinuerligt monitoreras av övervakningsutrustning men aldrig helt ersätta överblicken 

som ges genom att se på samt beröra patienten. Slutligen belyser Anderson och O´Brien 

(1995) sjuksköterskans viktiga funktion i att stötta patienten igenom denna alltigenom 

stressande process där Granberg et al. (1998) lägger fokus på betydelsen av en god 

vårdrelation genom vilken trygghet och säkerhet kan förmedlas till patienten.  

 

Komplikationer 

Respiratorbehandling är en livräddande åtgärd när svikt i respirationen föreligger. Dock 

medför behandlingen flertalet negativa systemiska effekter med risk för sekundära 

komplikationer där också stor psykisk belastning för patienten är värt att nämna. En 

uppenbar risk med intubering och respiratorbehandling är infektionsrisken i att ha en 

tub ned i luftröret som möjliggör en väg ned för bakterier till lungorna. Dybwik (1997) 

menar att det inom 24 timmar efter intubering redan har koloniserats bakterier i de nedre 

luftvägarna som normalt bara existerar i de övre luftvägarna. Volta et al.(2006) 

bekräftar detta genom att påpeka hur prevalensen för VAP (Ventilator Associerad 

Pneumoni) ökar vid fördröjd respiratorbehandling och weaning. Troligheten att utveckla 

VAP har visats öka med en procent per respiratorbehandlat dygn (Dries, McGonigal, 

Malian, Bor & Sullivan, 2004) där också ökad morbiditet samt mortalitet kunnat påvisas 

i samband med respiratorbehandling (Dries et al., 2004: Rose & Nelson, 2006). Denna 

ökade mortalitet är avhängig grundsjukdomens förlopp och utveckling och ökar 

tvåfaldigt för varje dygn som går med patienten kopplad till respirator. Utöver 

individens lidande och ökade risker för komplikationer är också frågan om ökade 

kostnader ständigt aktuell inom vården där det i detta fall även finns ett samband mellan 

dramatiskt ökade vårdtider samt kostnader för vården i samband med VAP (Dries et al., 

2004). Samtidigt som fördröjd respiratorbehandling ökar riskerna för komplikationer är 

även för tidig extubering förenat med en ökad mortalitet. För aggressiv weaning och 

extubering sker hos uppskattningsvis 10-20 % av patienterna enligt Dries et al. (2004) 

som kännetecknas av att patienten är i behov av reintubering inom 72 h. En påtaglig risk 

med för tidig extubering är svårigheter att skapa ny fri luftväg och aspiration i samband 

med förfarandet. Det finns ett behov av balans mellan aggressiv avveckling av 

respiratorbehandling och riskerna med en för tidig extubering summerar Rose och 

Nelson (2006). 

 

När patienten har påbörjat respiratorbehandling är det av största vikt att förkorta 

behandlingstiden så mycket som möjligt för att undvika sekundära komplikationer. För 

den inte så sällan redan instabila patienten inom intensivvården är negativa effekter på 

hemodynamiken ett särskilt observandum (Blomqvist, 2007). Ett ökat positivt 

luftvägstryck som respiratorbehandling innebär, minskar det venösa återflödet till 

hjärtat med risk för påverkan på cirkulationen i form av sänkt hjärtminutvolym. En 

sänkt hjärtminutvolym ger således även variationer i syrgastillförseln till vävnaden 

(Frazier et al, 2006). 
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Ökat luftvägstryck och större volymer i lungorna medför också risken för en respirator 

inducerad lungskada. När lungan utsätt för höga tryck kan det orsaka både bristningar 

(barotrauma) samt överdriven uttänjning av alveolerna (volutrauma). Detta kan ge sig 

till känna som till exempelvis subcutant emfysem eller pneumothorax (Dybwik, 1997). 

Vid en volymkontrollerad funktion prioriteras givandet av inställd tidalvolym på 

bekostnad av ökat luftvägstryck med risk för tidigare nämnda skador på lungvävnaden. 

Därför har det på senare tid blivit betydligt vanligare med tryckkontrollerad funktion 

vid respiratorbehandling för dess skonsammare effekt på lungvävnaden. Att vara 

intuberad, sederad och beroende av maskiner påverkar patientens möjlighet till aktivitet 

och rörelse. Immobilisering ökar risken för patienten att utveckla tromboser, embolier, 

kontrakturer, muskelatrofier och decubitus som i sin tur ökar behovet av vårdtid och 

således även kostnaderna för vården. Själva tuben i trachea försämrar samtidigt 

hostmekanismen vilket gynnar sekretansamlingar i lungorna för bakterier att frodas i 

(pneumoni) likväl som att det orsakar atelektaser för den sängliggande patienten 

(Dybwik, 1997).  

 

Protokoll  

Det evidensbaserade protokollets kärna är att lyfta fram bästa möjliga vård för att kunna 

säkra och förbättra vårdprocessen samt resultatet för patienten (Plost & Privette Nelson, 

2007). Författarna fortsätter vidare med att protokollstyrning standardiserar vården, 

förenklar processer, främjar säkerhet för patienten och kan potentiellt minska kostnader. 

Dessa förtjänster uteblir dock om det råder dålig compliance mot protokollet. Chatburn 

och Deem (2007) ger en tydlig definition av protokollet som ett väl underbyggt 

dokument med så pass tydliga instruktioner att det, tillsammans med patient data, 

tillhandahåller grund för vidare beslutsfattning. Riktlinjer däremot utelämnar precisa 

detaljer vilket ger rum för egna tolkningar som grundas på personliga erfarenheter och 

omdöme och öppnar därmed upp för oönskade variationer. Chatburn och Deem (2007) 

menar vidare att det är viktigt att kunna särskilja på innebörden av riktlinjer kontra 

protokoll för att en logisk och konstruktiv debatt kring fenomenen ska kunna föras utan 

onödiga missuppfattningar.  

 

Inom vården förekommer flertalet olika kliniska dokument vars syfte är att påverka 

omvårdnadsarbetet genom att samla tillgängliga rekommendationer och fakta till ett 

brukarvänligt och lättillgängligt format (Willman et al., 2006). Alla riktlinjer och 

protokoll ska dock inte tolkas vara baserade på god evidens (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Care Pathways (CP) är ett exempel på hur ett tvärprofessionellt 

utformat verktyg för vårdplanering mot en särskild patientgrupp kan struktureras. Det är 

ett arbetssätt som vuxit fram i USA under 1980-talet i ett försök att få kontroll över 

eskalerande vårdkostnader samt resurskrävande vård (Edlund, 2002). Synonymt 

benämns det också som Critical Pathways som markerar dess avgörande betydelse för 

processer i ett visst skede (Hofmann, 1993). Dokumentet som är framtaget av en 

tvärprofessionell expertgrupp beskriver åtgärder från olika medlemmar av 

sjukvårdsteamet. Det är speciellt utformat för läkare och sjuksköterskor då de 

rutinmässigt koordinerar och ordinerar patientvården. På detta vis har 

ansvarsfördelningen kunnat tydliggöras och skapat enighet i teamet (Crummer & Carter, 

1993; Walsh, 1997). Edlund (2002) avrundar med att påpeka hur den samlade 
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kompetensen kunnat generera i minskade kostnader, bättre samarbete mellan 

personalkategorierna och ökat kvalitén på omvårdnaden av patienten.  

 

Chatburn och Deem (2007) uttrycker protokollets potential att kunna påskynda 

weaningprocessen och kvalitetssäkra enligt ovan nämnda förtjänster. Trots införande av 

evidensbasering och protokoll för kvalitetssäkring av vården kommer dock en stor 

procent bland de kritiskt sjuka patienterna att uppvisa ett dåligt utfall. Författarna menar 

vidare att detta är oavhängigt införandet av protokoll och beror på kritisk sjukdoms 

karaktär. 

 

PROBLEMFORMULERING 

För intensivvårdssjuksköterskan är respiratorbehandling en central och livräddande 

åtgärd i arbetet med patienter med sviktande funktion i vitala organ. 

Respiratorbehandling under längre tid är dock samtidigt förenligt med ökad mortalitet, 

sekundära komplikationer samt ökande kostnader för vården varvid en plan för 

urträning, weaning, bör antas så fort en respiratorbehandling inleds. Flertalet studier har 

försökt identifiera hur urträning på bästa sätt ska ske utan att komma fram till något 

enhälligt svar. Vad studier dock tycks vara överens om är att förekomst av 

standardiserad vårdplan eller weaningprotokoll ökar möjligheten för patienten att 

snabbare vänja sig av med andningsstödet genom en ökad kontinuitet. Historiskt sett har 

det varit intensivvårdsläkarens ansvar och initiativ att styra respiratorweaningens 

förlopp där intensivvårdssjuksköterskan hittills haft en mer passiv roll. Protokollens 

utveckling har dock medfört att ansvaret gradvis kunnat överföras till sjuksköterskan 

genom att denne fått en tydligare struktur i weaningförfarandet.  

 

Intensivvårdssjuksköterskan har en unik möjlighet att kontinuerligt kunna bedöma och 

observera patientens fysiska som psykiska status i sitt bedside nära arbete hur pass väl 

förberedd patienten är på att inleda weaning. Många fördelar med att sjuksköterskan får 

en mer aktiv roll i weaningprocessen kan härmed identifieras. 

Intensivvårdssjuksköterskans roll i urträningsfasen är bristfälligt utforskat, särskilt i 

samband med protokollförfarandet. Ett behov om att sammanställa aktuell forskning 

inom ämnesområdet har identifierats för att göra kunskapen tillgänglig för 

sjuksköterskan. Med denna kunskap finns en förhoppning om att ytterligare kunna öka 

patientens välbefinnande och därmed erbjuda denne en bättre vård. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan kan främja urträningsprocessen för 

patienten i behov av andningsstöd med hjälp av weaningprotokoll. 
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METOD 

Metoden som använts för utformandet av denna uppsats är en systematisk 

litteraturöversikt med syntetiseringsprocess enligt Evans fyra faser (2002). Forsberg och 

Wengström (2008) definierar den systematiska litteraturöversikten som en tydlig 

arbetsmetod i flera steg där momenten sker systematiskt genom urval av texter. Att det 

finns en tydlig frågeställning med noga beskrivning av vilka sökstrategier som använts 

för att identifiera artiklar och varför vissa artiklar har inkluderats samt exkluderats är 

centralt.  Studiens författare har strävat efter att sätta sin förförståelse åt sidan samt 

genomföra analysen förutsättningslöst, det vill säga med en induktiv ansats och utifrån 

det utveckla nya begrepp och teorier. Axelsson (2008) belyser fördelarna med att 

fokusera både på kvalitativ- och kvantitativ forskning relaterad till att se ett problem ur 

flera vinklar vilket har tagits fasta på. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) menar att 

den stora mängd forskning och kunskap som produceras inom hälsoområdet på så vis 

lättare kan överskådas, värderas och kopplas till kravet på evidensbaserad omvårdnad. 

 

Datainsamling      

Datainsamlingen ägde rum under december månad 2008 till och med mars 2009. De 

sökord som visades ha mest relevans i artikelsökningarna var; ventilator-weaning, 

mechanical ventilation, protocol, weaning, nursing och decision-making som 

sammanförts i olika kombinationer för att täcka in möjliga träffar, se tabell 1 över 

sökhistorik. Artikelsökningen inleddes i databasen CINAHL via Högskolan i Borås där 

vidare sökning i SAMSÖK:s samtliga databaser tyvärr inte tillförde något ytterligare. 

Artiklarna valdes ut efter abstraktens relevans samt hur dessa svarade mot studiens 

syfte. Slutligen gjordes även sekundärsökningar i referenslistor för att om möjligt 

tillföra mer material till studien. Utöver detta har relevant facklitteratur och läroböcker 

använts.  

 

Inklusions och exklusionskriterier 

Sökandet avgränsades med att artiklarna skulle vara peer-reviewed granskade samt vara 

skrivna på engelska alternativt svenska och publicerats mellan 1998 och 2008. En 

vidgad sökning fick dock göras i denna begränsning för att skapa fler träffar där tiden 

bakåt fick ändras till 1995 för att tillföra studien mer relevant fakta. Ingen vikt har lagts 

vid om artiklarna utgått ifrån medicinska eller kirurgiska intensivvårdsenheter. Artiklar 

som inte kunde belysa sjuksköterskans delaktighet i processen och användandet av 

weaningprotokoll exkluderades. Likväl exkluderades artiklar skrivna med fokus på 

patienter < 18 år, urträning av patienter med neurologiska åkommor samt reviews då 

resultatet ska vara byggt på primärkällor.  
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Tabell 1. Sökhistorik efter relevans (1995-2008). 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Mechanical ventilation 

AND weaning AND 

protocol 

55 2 

 

Art. 3 

Art. 4 

CINAHL Mechanical ventilation 

AND weaning AND 

nursing 

101 1 

 

Art. 5 

CINAHL Mechanical ventilation 

AND weaning  AND 

decision-making 

24 1 

 

Art. 2 

 

CINAHL Ventilator-weaning 

AND protocol 

76 1 

 

Art. 7 

CINAHL Ventilator-weaning 

AND protocol AND 

nursing 

25 2 

 

Art. 1 

Art. 10 

SAMSÖK i databaser med 

avgränsning: 

vård /artikelsökning/ 

fulltext: 

 

Academic Search Premier 

CINAHL 

MEDLINE 

Nursing journals 

PubMed 

ScienceDirect 

Web of Science 

Wiley InterScience 

 

Ventilator-weaning och 

protocol 

Vård: 386 

Artikelsökning: 961  

Fulltext: 107 

0 

 

Dataanalys 

Analysarbetet beskrivs enligt Friberg (2006) som en rörelse från helhet till delar till en 

ny helhet. Artikelsökningen resulterade slutligen i 26 artiklar som författarna upplevde 

svara mot studiens syfte. Ett krav på systematiken var att alla artiklar skulle 

kvalitetsgranskas för att kunna ingå i studiens resultat. Till hjälp i kvalitetsgranskningen 

användes en strukturerad checklista enligt Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 2 

och 3. Detta gjordes för att läsaren lättare skulle kunna avgöra trovärdigheten och 

relevansen i författarnas tolkningar och slutsatser i det analyserade materialet. 

 

I kvalitetsgranskningen föll tre artiklar bort då de ej ansågs hålla tillräckligt god 

forskningskvalité. Fyra artiklar kom att exkluderas då protokollanvändandet inte tydligt 

framgick. Ytterligare fem artiklar fick plockas bort då de visade sig vara reviews och i 

två artiklar framkom inget tydligt sjuksköterskeperspektiv. Slutligen exkluderades två 

artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Det totala bortfallet blev således 16 

artiklar. Till slut beslöt författarna att använda tio stycken artiklar till studiens resultat 
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där tre artiklar var kvalitativa samt sju stycken kvantitativa. Tre av de utvalda artiklarna 

hittades genom sekundärsökningar i referenslistor. Dessa artiklar sammanställdes sedan 

i en matris, se bilaga 4. 

Efter datainsamling och kvalitetsgranskning av utvalt material övergick 

syntetiseringsprocessen i fas två enligt Evans (2002). Detta innebar ytterligare 

genomläsning av artiklarna i identifierandet av utmärkande nyckelfynd som lyftes ur sitt 

sammanhang. För att få en bättre överblick skapades ett arbetsdokument över analysen 

med hjälp av datorn med följande rubriker; nyckelfynd, likheter och skillnader, subtema 

och tema. Nyckelfynden strukturerades sedan slumpmässigt in under rubriken 

nyckelfynd. Arbetsdokumentet fungerade som ett levande dokument vars struktur 

ändrades under hela analysprocessens gång. Fas tre i syntetiseringen fortlöpte genom att 

urskilja likheter och skillnader bland nyckelfynden. Likheterna och skillnaderna 

framkom tydligt efter upprepad genomläsning av nyckelfynden som därefter 

omgrupperades och fördes samman utifrån gemensamma områden i dokumentet. 

Kortfattade nyckelfraser som beskrev dessa variationer fördes sedan in under rubriken 

likheter och skillnader. Utifrån denna kondensering reduceras texten till att de mest 

framträdande fynden synliggjordes. Genom syntetisering av dessa nyckelfraser 

framträder en djupare förståelse kring fenomenet i form av subteman. En övergripande 

tematisering kunde i detta skede göras utifrån den förståelse av fenomenet som valda 

subteman lett fram (tabell 2). 

Syntetiseringsprocessen enligt Evans (2002) avslutas i fas fyra med en tillbakablick i 

materialet för att säkerställa att valda teman återspeglar innebörden av de ursprungliga 

nyckelfynden. Kring dessa nya teman skapades slutligen en beskrivande text med 

utgångspunkt i de analyserade artiklarna. Texten styrktes och gavs nytt djup genom 

införandet av citat utifrån materialet. Citaten valde författarna att framföra på 

originalspråket för att inte förvanska dess innebörd.  

RESULTAT 

Under analysarbetet med de utvalda artiklarna framkommer flera övergripande teman 

som belyser hur intensivvårdssjuksköterskan kan använda ett weaningprotokoll i 

främjandet av urträningsprocessen för patienten i behov av andningsstöd. Resultatet 

kommer att struktureras utifrån tre teman med tillhörande subteman vilket kan utläsas i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av resultatkategorisering. 

Subtema Tema 

Att skapa kontinuitet 

Att generera tydlighet 

Att disponera tillgänglig tid  

 

Tillämpning av ett systematiskt 

tillvägagångssätt 

Förtroendets betydelse 

Erfarenheten och kunskapens inverkan  

Behovet av följsamhet och flexibilitet 

 

Möjlighet att utöva autonomi i 

weaningprocessen 

 

Att arbeta i team 

 

Rollfördelning och medvetenhet om 

yrkesansvar 

 

Tvärprofessionellt samarbete 

 

 

 

Tillämpning av ett systematiskt förhållningssätt  

Att skapa kontinuitet 

Att arbeta utifrån ett protokoll i weaningprocessen tillförde mer frekvent bedömning av 

patientens respiratoriska status jämfört med traditionellt läkarstyrd weaning utan 

protokoll (59,2 % vs 37,6 %) enligt Kollef et al. (1997). Hansen och Severinsson (2007) 

belyser hur nyttjandet av ett protokoll medförde att sjuksköterskorna upplevde större 

kontinuitet, säkerhet samt tidseffektivisering kring weaningprocessen. Protokollet 

ansågs också fungera motiverande för sjuksköterskorna då det representerade ett mål att 

arbeta mot. Vid tillfällen där sjuksköterskan och läkaren inte fick möjlighet att följa upp 

patienten från sitt föregående arbetspass minskade kontinuiteten i weaningprocessen 

som riskerade att skjutas upp. Detta beskrivs tydligt i följande citat:. 
 

 "It takes a day to learn to know everything and feel safe when the patient is new to me. Weaning has to 

wait until I know the patient. There is also a lack of continuity among the physician." 

 (Hansen & Severinsson, 2007. s. 200). 

 

Det finns ett samband mellan läkartäthet och kontinuitet kring weaning. Geltsthorpe och 

Crocker (2004) samt Hansen och Severinsson (2007) menar att det särskilt under jourtid 

sker avbrott i processen då färre läkare tjänstgör. Av denna anledning fördröjs urträning 

samt extubering under jourtid till förmån för morgondagen då fler erfarna läkare är i 

tjänst vilket å andra sidan riskerar fördröja processen (Blackwood, Wilson-Barnett & 

Trinder, 2004). Vid sjuksköterskestyrd weaning har tiden på dygnet inte samma 

inverkan och kan därför ske mer fortlöpande med ett kontinuerligt flöde i omvårdnaden 

(Geltsthorpe & Crocker, 2004). 
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Att generera tydlighet 

Goodmans studie (2006) beskriver införandet av ett weaningprotokoll. Denna studie 

framhäver vidare dokumentets potential i att generera tydlighet och översikt kring 

processen. Genom att ta fram ett dokument som innehöll bestämda weaningkriterier, 

med utrymme för läkare att också ordinera individuella mål för patienten kunde 

tydlighet genereras menar Goodman (2006). I dokumentets struktur ingick också 

riktlinjer samt flödesschema för hur framgångsrik weaning samt extubering bör 

bedrivas. När weaningen inte fortlöpte som förväntat kunde personalen nyttja detta 

flödesschema till hjälp vid problemlösning. Beslutet att välja ett färgkodat flödesschema 

underlättade följsamheten i protokollet för personalen. Genom att slutligen lämna en 

blank sida gavs också möjligheten till att fortlöpande kunna dokumentera processen. 

Patientens progress kunde således lättare visualiseras och överskådas samt fungera 

motiverande både för patienten som personal inför nästa steg i processen (Goodman, 

2006).  

 
”I have had some positive experiences with the protocol, it just guided me through the process and one 

patient was extubated the same evening! It was fun!” (Hansen & Severinsson, 2007. s 199.) 

 

Vidare konstaterar Goodman (2006) att trots beslutet att göra weaningprotokollet 

tillgängligt och tydligt genom att laminera samt placera det i varje patientjournal fanns 

alltjämt skilda meningar om dess användbarhet bland läkare och sjuksköterskor.  

 

Att disponera tillgänglig tid   

Den komplexa intensivvårdspatienten kräver mycket tid och energi av sjuksköterskan. 

Tung arbetsbörda där fokus ibland måste ligga på livsuppehållande åtgärder leder till att 

weaning många gånger nedprioriteras och förskjuts till nästa arbetspass (Hansen & 

Severinsson, 2007). Hansen och Severinsson (2007) fortsätter vidare med att beskriva 

hur urträning nedprioriteras av en del läkare som ansåg att det var sjuksköterskans 

uppgift att påtala när patienten var redo. När urträningen inte prioriterades av läkaren 

upplevde sjuksköterskorna sig tvungna att ta sig an problemet utifrån olika 

handlingsstrategier; att agera, avvakta alternativt bortprioritera weaningen. För att 

kunna kringgå vidare fördröjning av processen i frånvaro av läkare identifieras ett behov 

av en plan där tillgänglig tid kunde utnyttjas till fullo. Goodman (2006) påpekar i sin 

studie att syftet med ett protokoll är att sjuksköterskan ska kunna påbörja urträning utan 

att behöva invänta läkaren. Weaningprotokollets förtjänster skulle kunna identifieras i 

en tidsvinst enligt Hansen och Severinsson (2007) där dess införande också kunnat 

påvisa signifikant minskad mediantid i respirator (Kollef et al., 1997; Marelich et al., 

2000; Henneman et al., 2002). 

 

När weaningen väl är initierad har processens tempo en avgörande faktor. För aggressiv 

progress riskerar göra patienten utmattad som kan orsaka oönskade bakslag (Blackwood 

et al., 2004) med behov av reintubering och därmed förlängning av tiden i respirator. Å 

andra sidan kan en fördröjd weaning och extubering orsaka diverse komplikationer för 

patienten (Goodman, 2006). Hur processen fortlöper är beroende av flertalet faktorer 

och bör inte betraktas som en linjär process och har beskrivits som följande: 
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“So there are organizational things that may impact on when you actually start the process…and the 

process is not like driving to the shops and you get in the car, you turn on the engine and you drive and 

you get to the shops. You get in the car, start the engine, drive up the road a bit, and reverse a (little) bit, 

and then go down a side street for a couple of days and then you may eventually get to the shops in 4 

day´s time. But it´s not just straight down the road…for various reasons the whole things stops, stalls, 

reverses…” ( Blackwood et al., 2004. s 31) 

 

Genom att hålla sig trogen protokollets struktur har frekvensen av VAP (Ventilator 

Associerad Pneumoni) bevisligen minskat med 21,3%  enligt Tonnelier et al. (2005) 

samt med 9% bland traumapatienter (McLean, Jensen, Schroeder, Gibney & Skjodt, 

2006). Henneman, Dracup, Ganz, Molayeme & Cooper (2002) har också påvisat hur en 

strukturerad weaningplan har kunnat minska median vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen med 4,5 dygn (17,1 vs 12,6) samt minskat kostnaden per 

vårdtillfälle. 

 

Möjlighet att utöva autonomi i weaningprocessen 

Förtroendets betydelse 

Ett problem kring protokollets tillämpning identifieras av Goodman (2006) i samband 

med att en del vikarierande läkare använde sig av andra weaningmetoder och hade 

därför svårt att överlämna förtroendet med urträningen till sjuksköterskorna. Hansen 

och Severinsson (2007) menar att läkarna är dåliga på att ta tillvara på 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet och kännedom om patienten. Bristande 

förtroende påverkade sjuksköterskornas möjlighet till autonomi och hängde samman 

med vilken läkare som var i tjänst. 

 
"I suggest weaning when I see the patient is ready for it. I have to "remind" the physicians, but if they say 

no, there is nothing I can do. It is a dilemma when I have observed things that he has not. He is at the 

bedside for 5 min while I am there for 8 h” ( Hansen & Severinsson, 2007, s. 201). 

 

Trots kunskap om att patienten var redo för weaning hade vissa sjuksköterskor ändock 

inte självförtroende nog att påbörja urträningen utan gjorde endast små justeringar på 

respiratorn (Hansen & Severinsson, 2007). Införandet av protokoll gav sjuksköterskorna 

befogenheten att fortsätta med det de redan visste var adekvat att göra. Med den 

trygghet och kunskap sjuksköterskorna upplevde i användandet av weaningprotokoll 

vågade de utmana läkarnas beslut. Med mer erfarenhet av protokollstyrning började 

även oerfarna läkare följa protokollet och vande sig vid intensivvårdssjuksköterskornas 

förmåga till autonomi (Hansen & Severinsson, 2007). 

  

Erfarenheten och kunskapens inverkan 

Geltsthorpe och Crocker (2004) beskriver erfarenhet som något som förvärvats i 

anslutning till aktivt handlande. Blackwood et al. (2004) fortsätter med att påstå att 

weaning är att betrakta som en konst tillika vetenskap. Lyckad weaning kommer genom 

välgrundad klinisk bedömning samt en gedigen kunskapsbas i fysiologi samt 

patofysiologi att grunda sina beslut på. Det existerar också en intuitiv komponent kring 

framgångsrik weaning som är svår att kategorisera. Denna baserar sig på abstrakt 

information från patienten och det större helhetsperspektivet kring individen som först 

blir tydligt genom erfarenhet. För sjuksköterskor med brist på erfarenhet identifieras ett 
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behov av mer utbildning i samband med införandet av protokoll för att främja deras 

möjlighet till delaktighet (Blackwood et al., 2004). Samtidigt upplevdes protokollets 

riktlinjer i sig utgöra ett lämpligt hjälpmedel för mer oerfarna sjuksköterskor att erhålla 

en utökad förståelse kring ventilation samt weaningprocessen. Protokollet fungerade 

också som en plan att fatta beslut på när den egna bristen på kunskap minskade 

möjligheten till initiativ vilket ingav självförtroende (Geltsthorpe & Crocker, 2004; 

Goodman, 2006; Blackwood & Wilson-Barnett, 2007).  

 

I Blackwood och Wilson-Barnetts studie (2007) delas informanterna in i tre grader av 

erfarenhet (D, E och F/G/H) där D motsvarar intensivvårdssjuksköterskorna med minst 

erfarenhet. Bland dessa anser sig 75 % (n=49) av sjuksköterskorna ha haft nytta av 

weaningprotokollet där grad D samt F/G/H informanterna utmärker sig. Informant 

grupp E ansåg å andra sidan att protokollets ramar hindrade deras autonomi och frihet 

(Blackwood & Wilson-Barnett, 2007). Dessa tyckte även att protokollet representerade 

den kunskap som de redan hade och nyttjade i sin dagliga vård. Blackwood och Wilson-

Barnett (2007) belyser också sjuksköterskornas upplevelse av att protokollstyrd 

weaning riskerar hindra dem från att arbeta utifrån ett individanpassat patientfokus.  

 

Behovet av följsamhet och flexibilitet  

En för rigid protokolltolkning av mindre erfarna sjuksköterskor kan leda till att mer 

subtil information förbises och riskerar skada patienten i en förlängning (Blackwood et 

al, 2004). Författarna poängterar vidare att erfarenhet aldrig kan ersättas med ett 

protokoll och att nitisk användning utan reflektion främjar sällan vad som är bäst för 

individen. Huruvida weaning initieras eller inte är dock inte alltid beroende av 

sjuksköterskans eller läkarens kunskap/okunskap. Personligt intresse och ambition hos 

tjänstgörande personal kommer oavkortat att påverka weaningprocessens framfart och 

inte alltid vara beroende av patientens resurser (Hansen & Severinsson, 2007). Det är 

dessutom inte alltid vare sig lämpligt eller möjligt för sjuksköterskorna att vara 

autonoma. Goodman (2006) poängterar intensivvårdspatientens komplexitet och 

oförutsägbarhet. Liknande patientfall kommer att följa olika vägar i sitt 

sjukdomsförlopp och kan därför vara i behov av olika behandlingar och strategier. Att 

utarbeta ett heltäckande protokoll identifieras få svårigheter att täcka in alla de 

parametrar som exempelvis den multisjuka patienten uppvisar menar Blackwood et al. 

(2004). Hur pass involverade läkarna behöver vara kommer därför slutgiltigt att vara 

avhängigt svårighetsgraden av patientens sjukdom. Vissa patientkategorier ansågs 

därför som mer lämpliga för sjuksköterskans protokollstyrda weaning såsom 

exempelvis elektiva postoperativa patienter. Protokollets betydelse bedömdes således 

falla särskilt väl ut i mer homogena patientgrupper (Blackwood et al., 2004).  

 

Tvärprofessionellt samarbete 

Att arbeta i team 

Betydelsen av gott samarbete samt tvärprofessionell kommunikation är av stor vikt 

under weaningprocessen då sjuksköterskan inte kan inleda någon behandling utan en 

läkares ordination. Detta beskrevs som mycket frustrerande bland sjuksköterskorna när 
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dålig kommunikation och brist på intresse förhindrade sjuksköterskan från att påbörja 

weaning när patienten upplevdes redo för det menar Hansen och Severinsson (2007). 
 

”I think sometimes doctors come round and just look at numbers rather than, you know, the actual 

patient clinically…” (Geltsthorpe & Crocker, 2004, s 219) 

 

Sjuksköterskorna efterlyste ett system med mer tvärprofessionellt samarbete och 

diskussion kring huruvida ett protokoll var lämpligt eller inte (Hansen & Severinsson, 

2007). Det viktigaste upplevdes kretsa kring att kunna enas om en gemensam plan och 

komma till skott med den. Ibland händer det att läkare gör justeringar på respiratorn 

utan att informera sjuksköterskan. Detta agerande gjorde det svårt för sjuksköterskan att 

fortskrida i processen utan insikt i planen. Vid de tillfällen då ett weaningprotokoll 

ordinerades tolkades detta vidare som en interprofessionell överenskommelse för 

sjuksköterskan att få agera utan läkarens närvaro. Goodman (2006) påpekar att trots en 

sådan överenskommelse bör läkaren alltid finnas till hands för att kunna diskutera 

förloppet samt rådfrågas vid eventuella bekymmer. 

 

Rollfördelning och medvetenhet om yrkesansvar 

I Blackwoods et al. studie (2004) beskrivs professionella gränsdragningar mellan 

intensivvårdssjuksköterskans och läkarens ansvarsområde samt kompetens vars roller 

samtidigt ansågs komplettera varandra. Sjuksköterskan identifieras som innehavare av 

tre olika roller under pågående respiratorweaning. Hennes närhet till patienten gör 

henne bäst lämpad att observera parametrar och små förändringar, hon informerar 

läkaren när något avviker under processen samt är den som mest lämpligt utför 

justeringar på respiratorn så till vida att processen fortlöper som förväntat.  

 

Geltsthorpe och Crocker (2004) kunde skönja ett oroande distanstagande hos 

intensivvårdssjuksköterskorna gällande ansvaret kring processen. Sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar för sitt handlande vilket betyder att hon är ansvarig för sitt agerande 

och eventuella försummelser oavsett råd eller direktiv från annan personal där 

konsekvenserna kan bli katastrofala både för patienten som sjuksköterskan.  

 
”No I don´t, I don´t do anything that I feel would jeopardise my accountability” (Gelsthorpe & Crocker, 

2004, s 217) 

 

Goodman (2006) avslutar med att uttrycka vikten med att regelbundet utvärdera och 

revidera protokollen mot aktuell forskning för att försäkra sig om dess kvalité och nytta 

för patienten som för personalen i weaningprocessen.  
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som använts i studien var en systematisk litteraturstudie med 

syntetiseringsprocess enligt Evans (2002). Valet att arbeta utifrån denna metod 

grundades i upplevelsen av dess möjlighet att tillföra tydlighet och struktur vilket 

underlättade analysarbetet.  Då tiden upplevts som knapp för uppsatsskrivande parallellt 

under pågående utbildning samt verksamhetsförlagda studier kändes detta metodval 



 19 

som ett bättre alternativ. Detta grundas i att författarna till studien praktiserade på olika 

håll och såg svårigheter i att på ett bra sätt kunna samordna och genomföra en 

intervjustudie av kvalité givet den tid som stod till förfogande.  

 

Inledningsvis upplevdes det svårt att finna rätt sökord till studien då exempelvis enbart 

sökning på weaning gav flera olika definitioner beroende på kontext. Slutligen valdes 

dock att hålla fast vid begreppet då det i kombination med andra sökord gav relevanta 

träffar. Artikelsökningen gav initialt 26 träffar som var peer-reviewed granskade och 

publicerade mellan 1995-2008. Denna begränsning valdes då syftet var att sammanställa 

aktuell forskning inom ämnet. Efter kvalitetsgranskning föll 16 artiklar bort av olika 

anledningar. Kvar till resultatet återstod 10 artiklar vilket upplevdes vara något skralt 

men inte särskilt förvånande. Under projektets gång noterades det att en begränsad 

mängd litteratur fanns skrivet om sjuksköterskestyrd weaning, dessutom i kombination 

med ett weaningprotokoll. De utvalda artiklarna hänvisade i många fall till varandras 

studier vilket torde tyda på att kvalitén på tidigare forskning var god. En annan aspekt 

skulle också kunna vara att ämnet kanske inte är så väl utforskat trots att respiratorer 

använts sedan 1920-talet (!). Ett problem i sökandet var att den forskning som erbjöds i 

många fall var reviews av tidigare forskning som därför inte kunde användas i denna 

studie. På så vis konstaterades det att en intervjustudie kanske hade kunnat bidra med 

nya perspektiv inom nämnda område som under andra omständigheter hade kunnat vara 

en alternativ metod. 

 

Beslutet att använda både kvalitativ som kvantitativ forskning föll sig naturligt då 

utbudet av kvalitativa artiklar inom ämnet var begränsat. Att nyttja både kvalitativ som 

kvantitativ forskning upplevdes därför tillföra ämnet mer tyngd samt fler dimensioner. 

Gällande utfallet av valda artiklar var följande länder representerade; USA (n=4), 

Frankrike (n=1), Storbritannien (n=2), Nord Irland (n=2) och Norge (n=1). Tyvärr 

hittades igen artikel från Sverige som svarade mot vårt syfte. USA som var starkt 

representerat i vårt urval har en annan struktur gällande yrkeskategorier (exempelvis 

respiratory therapists) vars motsvarighet inte finns inom svensk sjukvård. 

Konsekvensen av detta blir att det är svårt att göra en rättvis jämförelse länderna 

emellan. 

 

Resultatdiskussion  

Flertalet faktorer som påverkar sjuksköterskans möjligheter att främja 

weaningprocessen med hjälp av ett protokoll kan identifieras i resultatet som dock 

måste sättas i ett vårdvetenskapligt perspektiv för att kunna generera tydlighet kring 

dess nytta i omvårdnaden av patienten. Reflektioner kring att 

intensivvårdssjuksköterskan riskerar att distanseras ifrån patienten i den 

högteknologiska intensivvårdsmiljön delas inte av studiens författare då patienten i 

behov av specialistvården även kräver samma grundläggande omvårdnad och omtanke 

som övriga patienter. Snarare är det detta som är specialistsjuksköterskans största 

utmaning att integrera den vårdvetenskapliga teorin i den medicinskt präglade 

intensivvårdskulturen. Där det medicinska fokuset ligger på att bota sjukdom genom 

konkreta vårdåtgärder vilar vårdandets ambition på att lindra lidande genom mötet med 

patienten och skapandet av en vårdrelation (Eriksson, 1990). Genom att flexibelt röra 

sig mellan dessa perspektiv utan att för den delen tappa fotfästet i vad som Eriksson 



 20 

(1990) beskriver vara omvårdnadens 

fundament- caritas, har sjuksköterskan en stor 

roll i främjandet av weaningprocessen men 

också lindring av det lidande som processen 

kan innebära. Denna roll har av olika 

anledningar ofta ifrågasatts och kritiserats. 

Sjuksköterskans naturliga plats är dock alltid i 

närheten till patienten där hon agerar som 

patientens advokat så länge den 

respiratorbehandlade patienten själv inte kan 

föra sin talan och påverka sin hälsoprocess. 

 

I resultatet uppmärksammas hur vårdkulturen 

på intensivvårdsavdelningen har en betydande inverkan på weaningprocessen. På de 

enheter där arbetsmiljön genomsyras av hierarki, gamla traditioner och prestige skapas 

dåliga förutsättningar att kunna implementera nya metoder och forskning i 

verksamheten. Vårdkulturens essens skildrar sig i resultatet som ett behov av ett öppet 

klimat mellan yrkeskategorierna där kommunikation går som en röd tråd genom 

weaningprocesssen. God kommunikation är en förutsättning inom vårdteamet för att 

samtliga involverade ska kunna vara medvetna om patientens dagliga planering och mål 

menar Narasimhan, Eisen, Mahoney, Acerra och Rosen (2006). Det är samtidigt 

essentiellt att vårdarna talar ett gemensamt språk för att kunna generera en ”vi-känsla” i 

omvårdnaden kring patienten. Möjligheten till ett gott samarbete minskar betydligt i 

frånvaro av hänsyn och respekt inför varandras yrkeskompetenser då ett möte i 

diskussionen inte kan uppnås.  

 

En vidare reflektion leder därför in tanken på att fokus kring weaningen därmed kanske 

inte bör riktas mot den individuella prestationen utan snarare mot teamarbetes positiva 

effekter på processen som lyfts i resultatet. Intensivvårdmiljön som arbetsplats skiljer 

sig åt i detta avseende ifrån övriga vården. Patienten i behov av intensivvård 

karaktäriseras ofta initialt av instabilitet där skapandet av en snabb helhetsbild kräver ett 

gott teamarbete och nära samspel mellan sjuksköterskan och läkaren. Genom 

vårdteamets nära samverkan kan läget slutligen stabiliseras för patienten utan att de 

individuella insatserna kan ges mer fokus än teamets totala prestation (kedjan blir inte 

starkare än sin svagaste länk). Kelly (2004) anser att sjuksköterskan och läkaren bör ses 

som oberoende experter inom sina respektive områden med strävan mot ett gemensamt 

mål- att svara mot patientens behov i dennes process mot välbefinnande och hälsa. På 

detta sätt, som åskådliggörs i bild 1 (Kelly, 2004.s 35), blir det tvärprofessionella 

samarbetet en självklarhet där sjuksköterskans och läkarens roll kompletterar varandra 

och erhåller jämbördig betydelse i skapandet av en vård baserad på ett 

helhetsperspektiv.  För att samarbetet ska kunna bli fruktbart är det därför viktigt att 

sjuksköterskan är klar över den egna yrkesrollen och dess värderingar så att detta kan 

ges uttryck och delas i teamarbetet (Kelly, 2004).  

 

Användandet av ett protokoll under weaningprocessen har såväl i denna studie som i 

tidigare forskning kunnat påvisas medföra flertalet vinster för så väl vårdtagare som 

vårdgivare. Price (2001) poängterar dock att det är svårt att avgöra huruvida 

förtjänsterna med en protokollstyrd weaning faktiskt kan tillskrivas användandet av ett 
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weaningprotokoll som sådant eller mer är beroende av vinsterna i att sjuksköterskorna 

fått ett utökat ansvar under processen. Kanske är det så att sjuksköterskorna i sin närhet 

till patienten upplevde ett större ansvar i att fullfölja processen när de väl fick 

möjligheten att bli mer delaktiga än vid traditionellt läkarstyrd weaning? Trots att 

resultaten och evidens talar för att det finns en vinning i att införa ett 

urträningsprotokoll ur flera aspekter är detta dock något som inte fått ett fullt genomslag 

ute i verksamheten. Det tycks finnas ett glapp mellan forskningsevidens och 

vårdverklighet som studiens författare enbart kan spekulera kring i brist på egna 

erfarenheter av weaningprocessen. Vid vissa verksamheter har arbete lagts ned på att 

införa weaningprotokoll som därefter dock blivit liggande. En förändring av praxis på 

det vis som införandet av ett sådant dokument innebär skulle kunna skapa negativa 

känslor mot dess användbarhet ute i verksamheten om implementeringsprocessen inte 

skett på en tvärvetenskaplig basis med en önskan om att gemensant söka bättra vården. 

”Vi-känslan” går därmed förlorad och det är lätt att protokollet mister sin funktion som 

ett guidande instrument och uppfattas som ännu en belastande pekpinne ”från ovan” att 

införa i det redan fullspäckade vårdandet. 

 

Ansvarsfrågan som framkom i resultatet upplevdes mycket intressant och viktig att 

belysa i en vidare diskussion. För den oerfarna specialistsjuksköterskan är det viktigt att 

inse sina begränsningar i protokollstyrningen och hela tiden reflektera kring den egna 

förmågan i förhållande mot de yttre krav som ställs på sjuksköterskan. Detta gäller även 

erfarna intensivvårdssjuksköterskor som framkommits inte upplever sig behöva ett 

protokoll då kunskapen om förfarandet redan finns. När ett weaningprotokoll dock finns 

implementerat i verksamheten är det att betrakta som en delegering som ska efterföljas 

som sådan. Eventuella avsteg ifrån protokollet som behandling ska därför kunna 

motiveras vilket inte innefattas av intensivvårdssjuksköterskans yrkesroll vari det ligger 

en fråga om yrkesansvar. Intensivvårdssjuksköterskans önskan om att uppnå autonomi 

får således inte ske på bekostnad av patientsäkerheten utan är samtidigt förenligt med 

förmågan att kunna resonera förnuftigt och medvetet kring de konsekvenser som det 

yrkesprofessionella agerandet kan få.  

 

Med ansvar följer ett krav på mogenhet där det förutsätts att sjuksköterskan inte agerar 

dumdristigt eller utsätter patienten för farliga situationer. Kelly (2004) betonar att den 

moderna intensivvårdssjuksköterskan står inför risken att bli överbelastad med nya 

uppgifter som kräver extra utbildning i vårdens allt mer avancerade utveckling. 

Tendenser finns att sjuksköterskan tar på sig mer tekniskt och medicinskt ansvar i 

behandlingar, som traditionellt varit läkarens ansvar, i form av en ”mini-läkare”. 

Exempel på sådana behandlingar som successivt kunnat övertas av sjuksköterskan så 

som extubering, weaning, akut defibrillering samt dialysterapi (Kelly, 2004). Den 

erfarna intensivvårdssjuksköterskan får dessutom ofta rollen att täcka upp i frånvaron av 

exempelvis läkare vilket tvingar in henne i en medicinsk roll med uppgiftsorientering 

istället för patientfokus. Eftersom sjuksköterskans expertis ligger inom omvårdnad och 

inte medicin bör en medvetenhet kring den juridiska aspekten i ett sådant ökat 

ansvarstagande beaktas och reflekteras över (Kelly, 2004).  

Resultat visar att variationer i vården förekommer, ibland på basis av låga ambitioner 

och brist på intresse. Dessa variationer ökar risken för komplikationer och därmed 

längre vårdtid vilket inte är i linje med god vård, skapandet av välbefinnande eller 

effektiviseringsprocesser. Införandet av kvalitetsnormer, standardvårdplaner och därtill 
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värdegrunder är därför ett sätt att främja god nivå på omvårdnaden med fokus på att 

garantera samma vård på lika villkor för alla patienter. Vidare förmedlar resultatet även 

att kunskapen om hur effektiv och säker respiratorweaning bör gå till redan upplevs 

finnas ute i verksamheten. I avsaknad av ovanstående dokument dock får den tysta 

kunskapen ett större svängrum och blir därmed otillgänglig för exempelvis ny personal. 

Implementerandet av protokoll och vårdplaner i vården har därmed fått en annan 

förtjänst vilket även blir aktuellt i weaningsammanhang. Forsberg och Edlund (2003) 

framhäver att kunskap mellan sjuksköterskor historiskt sett överförts muntligt. I dagens 

vårdverklighet kan en större rörlighet bland personalen ses i viljan att pröva något nytt 

eller vidareutbilda sig. Det är då vanligt att personalluckorna fylls ut med tillfällig 

arbetskraft från exempelvis olika bemanningsföretag. Risken finns att gedigen 

kompetens går om intet och omvårdnadskunskapen inom enheten utarmas när 

arbetsplatsens ordinarie personal slutar. Det ligger därför ett stort värde i att 

dokumentera specifik omvårdnadskunskap för att behålla kompetensen på arbetsplatsen 

och därmed minska dess sårbarhet menar Forsberg och Edlund (2003).  

 

En annan intressant aspekt som studien kunnat påvisa, vilket nyligen även blivit aktuellt 

i media, är hur läkartätheten på intensivvårdsavdelningen har betydelse för hur 

processer (så som respiratorweaning) fortlöper och konsekvenser av detta. Röstlund 

(2009) belyser i sin artikel hur en ändrad schemaläggning för läkarna med ökad 

läkartäthet på intensivvårdsenheten vid MAS i Malmö kunnat bevisas ha en inverkan på 

avdelningens totala mortalitet. Genom att införa schemalagt treskift bland läkarna har 

intensivvård kunnat bedrivas med samma kvalitet oavsett tid på dygnet eller dag på 

veckan. En av följderna blev att behandlingar nu görs mer efter behovet hos patienten 

och inte enbart när det passar verksamheten. Även produktiviteten har ökat samtidigt 

som kostnaderna har minskat avrundar Röstlund (2009). Detta ger styrka till studiens 

resultat med vikten av kontinuitet inom intensivvården, där särskilt frånvaro av doktorer 

beskrivits ur weaningsammahang. Kontinuitet i användandet av protokoll är A och O i 

främjandet av urträningsprocessen för patienten i behov av andningsstöd. 

 

Slutligen förmedlar resultatet en rättvis bild av intensivvårdsmiljön som en verksamhet 

där medicinsk behandling och omvårdnad pågår i en kontinuerlig process över dygnets 

alla timmar. Behovet av ett konstant flöde är därför stort där även små effektiviseringar 

kan få stora vinster i verksamheten. Stubberud (2009) beskriver intensivvården som en 

teknisk specialitet under ständig utveckling vars omvårdnad elakt benämnts vara ett 

motsatsförhållande till övrig omsorgsfull omvårdnad. Detta påstående bottnar i att 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar förutom avancerad omvårdnad också innefattar 

hanterandet av mycket apparatur och läkemedel. Intensivvårdssjuksköterskans roll i 

allmänhet, och i weaningsammanhang i synnerhet, är således att likna med en 

balansgång i rörelsen mellan teknik och människan, med ett uttalat behov av att kunna 

behärska och kombinera ”hightech och hightouch i sitt omvårdnadsarbete" (Stubberud, 

2009 s.25). Enligt Kjöllesdal (2009) påverkas inte omvårdnaden negativt vid 

användandet av tekniska hjälpmedel vilket är en naturlig del av intensivvården, utan 

uttrycker vidare att: 

 

"Omsorgen om patienten bara tilltar i styrka för varje apparat eller varje teknisk procedur som tas i 

bruk" (Kjöllesdal, 2009. s. 25). 
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Författarna till studien vill avslutningsvis nämna att intensivvårdssjuksköterskans roll i 

internationell jämförelse är av olika karaktär beroende på vilket land hon verkar i. Ofta 

är erfarenheten och kunskapen internationellt indelad i nivåer med mer eller mindre 

grad av möjlighet till autonomi vilket inte är applicerbart på de svenska betingelserna. 

Eftersom resultatet främst byggts på forskning från USA kan det därför vara vanskligt 

att okritiskt försöka applicera detta direkt mot svenska förhållanden.  

 

Vidare forskning 

Ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge har nyligen påbörjats med 

omvårdnadsforskning inom intensivvård, där ämnesområdet weaning är ett av 

projekten. Behovet av forskning utifrån just svenska förhållanden upplevs som stort då 

nästintill obefintlig svensk forskning inom ämnesområdet kunnat påvisas att ta med i 

denna studie. Mer nordisk forskning torde dock också bli intressant med möjligheten att 

kunna göra jämförelser med den framstående amerikanska och australienska 

forskningen inom ämnet. Läs mer om projektet på www.nofi.info Forskning kring 

användandet av SMARTCARE som är ett program i vissa av dagens respiratorer som 

självständigt utför nedtrappning av givet respiratorstöd är ett alternativt 

weaningförfarande kring vilket  det också bedrivs mycket forskning med intresse ur 

respiratorweaning synpunkt. Vidare pågår också ett arbete med att skapa en 

kompetensbeskrivning som tidigare inte har funnits för intensivvårdssjuksköterskan 

beträffande rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och 

förhållningssätt från ANIVA. Mer finns att läsa om detta på www.aniva.se   

                                         

Kliniska implikationer 

I ett led att uppmuntra implementering av ett weaningprotokoll finns redan mycket i den 

nuvarande verksamheten att ta tillvara på och fortsätta att vidareutveckla. 

 

 Uppmuntra teamarbete genom att införa regelbundna tvärvetenskapliga samtal 

där yrkeskategorierna kan mötas och diskutera kring omvårdnaden som bedrivs, 

där verksamhetens olika expertkunskaper fritt kan utbytas och reflekteras kring 

 

 Dokumentera den tysta kunskap som redan finns inom verksamheten kring 

weaningprocessen och gör den tillgänglig för alla och möjlig att kvalitetsgranska 

mot aktuell forskning 

 

 Involvera ledningen i schemaläggning av ordentlig bemanning och forskningstid 

så att avsatt tid till kvalitetsgranskning av verksamhetens kunskaper verkligen 

kan tas tillvara 

 

 Utbyt erfarenhet och inhämta inspiration från andra intensivvårdsenheter 

gällande ämnet 

 

 

http://www.nofi.info/
http://www.aniva.se/
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Konklusion 

Användning av ett protokoll under respiratorweaning har potential att bland annat kunna 

förkorta respiratortid och minska komplikationer så som VAP vilket medför vinster för 

så väl vårdtagare som vårdgivare. Implementering av ett weaningprotokoll i 

verksamheten är en process över tid som kräver kunskap och engagemang av samtliga i 

det tvärprofessionella teamet. Behovet av ett öppet klimat mellan yrkeskategorierna är 

därmed essentiellt där kommunikation kring patientens dagliga mål och planering går 

som en röd tråd genom weaningprocesssen. Intensivvårdssjuksköterskan och läkaren är 

oberoende experter inom sina respektive områden vars roller kompletterar varandra i 

strävan mot ett gemensamt mål- att främja välbefinnande och hälsa hos individen. De 

individuella insatserna bör därför inte ges mer fokus än teamets totala prestation. 

Tendenser finns dock att intensivvårdssjuksköterskan tar på sig mer tekniskt och 

medicinskt ansvar vilket inte är förenligt med dennes traditionella yrkesroll vars 

expertis alltid ligger inom omvårdnad. Detta bör beaktas ur ansvarssynpunkt där 

samtidigt en kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskan saknas. Patientens 

säkerhet får dock aldrig äventyras i strävan efter sjuksköterskans autonomi. 

Weaningprotokollets styrka för intensivvårdssjuksköterskan ligger främst i dess 

möjlighet att förmedla kontinuitet i urträningsprocessen, särskilt i brist på kontinuerligt 

läkarstöd, vilket är A och O för patienten i behov av andningsstöd. Vidare tycks 

kunskapen om hur effektiv och säker respiratorweaning bör gå till redan finnas ute i 

verksamheten i form av tyst kunskap i brist på skrivna dokument. Kunskapen blir 

därmed inte tillgänglig för alla. Trots god evidens är dock användandet av 

weaningprotokoll än så länge inte någon vedertagen praxis.  Implementering av ett 

weaningprotokoll kan heller aldrig helt ersätta den levda erfarenheten.  

Författarna till denna studie hoppas avslutningsvis att med denna litteraturstudie kunna 

bidra till att väcka intresse och öka kunskapen hos de enheter som ännu inte använder 

sig av protokollstyrd weaning i ett försök att främja god vård samt öka välbefinnandet 

för patienten. 
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Bilaga 2 

Checklista för kvalitativa studier  
 

Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja   (  )      Nej   (  ) 

 

Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna). 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

Beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc)? 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

(  ) ostrukturerade intervjuer 

(  ) halvstrukturerade intervjuer 

(  ) fokusgrupper 

(  ) observationer 

(  ) video- /bandinspelning 

(  ) skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ange om: 

(  ) teman är utvecklade som begrepp 

(  ) det finns episodiskt presenterade resultat 

(  ) de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna 

(  ) svaren är kodade 

 



 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Om nej, varför inte? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  

Checklista för kvantitativa artiklar   

Syftet med studien? 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  (  )    Nej (  ) 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  (  )    Nej (  ) 

 

Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

(  ) randomiserat urval 

(  ) obundet slumpmässigt urval 

(  ) kvoturval 

(  ) klusterurval 

(  ) konsekutivt urval 

(  ) urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  (  )    Nej (  ) 

 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja (  )   Nej  (  ) 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja (  )   Nej  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

…………………………………………………………………………………………………................ 

Hur stort var bortfallet? 

…………………………………………………………………………………………………................ 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………………................. 

 

Vilka var huvudresultaten? 

…………………………………………………………………………………………………................. 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

Om ja, vilka variabler? 

…………………………………………………………………………………………………................. 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Instämmer du? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  (  )   Nej  (  ) 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  (  )   Nej  (  ) Motivera varför eller varför inte! 

………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………...……………….......................... 
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Matris över analyserad litteratur 
 
Artikel 1  

 
Titel: Intensive care nurses´ perception of protocol-directed weaning - A qualitative study  

Författare: Hansen, B & Severinsson, E. 

Tidskrift: Intensive & Critical Care Nursing, 2007: 23(4):196-205. 

Syfte: Att identifiera intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av protokollstyrd weaning. 

Metod: Kvalitativt deskriptiv och undersökande design. 

Resultat: Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde protokollen som värdefulla. Då protokollet ordinerats 

kunde de påbörja weaningen  på egen hand när patienten var redo utan  läkarens närvaro, vilket sågs som 

tidsbesparande. Protokollen var enkla att följa och ingav en känsla av trygghet och kontinuitet i 

weaningprocessen. De gånger det uppstod hinder var när ingen läkarordination fanns. Sjuksköterskorna 

beskrev tre sätt att hantera detta hinder : att prova ändå, avvakta eller prioritera bort weaningen under sitt 

arbetspass. Intensivvårdssjuksköterskorna i den här studien efterlyste ett tvärvetenskapligt förhållningssätt 

till weaning och ett gemensamt språk eller kunskapsbas för att kunna förbättra kommunikationen. Det är 

viktigt att olika yrkeskategorier kan ta del av och respektera varandras kunskaper och erfarenheter. 

Land: Norge  

 

Artikel 2 

 
Titel: Using a collaborative weaning plan to decrease duration of mechanical ventilation and length of 

stay in the intensive care unit for patients receiving long-term ventilation  

Författare: Henneman, E., Dracup, K., Ganz, T., Molayeme, O. & Cooper, C.B 

Tidskrift: American Journal of Critical Care, 2002; 11(2):132-140. 

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett gemensamt  weaningprotokoll  för patienter 

som behövt respiratorbehandling i mer än 7 dygn.  

Metod: Kvasi-exprimentell metod 

Resultat: Med ett gemensamt weaningprotokoll minskade antalet dygn i respirator med 4,9 dygn och 

genomsnittstiden för vården på en intensivvårdsavdelning med 4,5 dygn.  Därmed minskadeäven 

vårdkostnaderna.  

Land: USA 

 

Artikel 3 

 
Titel: Protocolized weaning from mechanical ventilation: ICU physicians´ views 

Författare: Blackwood, B., Wilson-Barnett, J. & Trinder, J.  

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing, 2004, Oct; 48(1):26-34 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka intensivvårdsläkares synpunkter på weaning , nyttan av 

weaningprotokoll och intensivvårdssjuksköterskans roll i weaningprocessen. Ett specifikt mål var även att 

belysa protokollets potential som hjälpmedel och ev. hinder för introduktion i klinisk praxis. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie 

Resultat: Delade meningar rådde om huruvida weaningprotokoll var användbara när 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet var begränsad. Vissa patientkategorier var trots allt mer lämpade 

än andra att applicera protokollet på vid weaning. 

Land: Nord Irland 

 

Artikel 4 

 
Titel: Improving adherence to a mechanical ventilation weaning protocol for critically ill adults: 

Outcomes after an implementation program 

Författare: McLean, S.E., Jensen, L.A., Schroeder, D.G., Gibney, N.R.T., & Skjodt, N.M. 

Tidskrift: American Journal of Critical Care, 2006; 15(3): 299-309. 



 

Syfte: Att utvärdera effekten av ett genomförande program för att förbättra trofastheten samt de kliniska 

resultaten vid återinförandet av weaningprotokoll vid respiratorurträning på en vuxen allmän 

intensivvårdsavdelning. 

Metod: Prospektivt jämförande (kvantitativ) design 

Resultat: Efter införandet av weaningprotokoll sjönk antalet misslyckade extubationer och personalens 

användning  samt förståelse för  weaningprotokoll ökade signifikant. Antalet patienter som ådrog sig 

VAP, antal vårddygn i respirator samt personalens uppfattning av trygghet vid användandet av 

weaningprotokoll förändrades dock marginellt. 

Land: USA 

 

Artikel 5 

 
Titel: The impact of nurse-directed protocolised-weaning from mechanical ventilation on nursing 

practice: A quasi-experimental study 

Författare: Blackwood, B., & Wilson-Barnett, J. 

Tidskrift: International Journal of Nursing Studies, 2005; 44:209-226. 

Syfte: Att fastställa förändringar i intensivvårdssjuksköterskans uppfattning gällande belåtenhet, kunskap 

och attityd efter introduktion av sjuksköterskestyrd weaning. Därtill lyckas få tag på synpunkter på hur 

användbart protokollstyrd weaning är i praktiken. 

Metod: Kvasi-exprimentell metod 

Resultat: Författarna kunde konstatera att ett weaningprotokoll inte medförde några förändringar i 

intensivvårdssjuksköterskornas uppfattning eller attityder gällande weaning. Däremot upplevde de 

nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskorna det som en trygghet att ha protokollets ramar som stöd 

vid weaning. 

Land: Nord Irland 

 

Artikel 6 

 
Titel: A randomized, controlled trial of protocol-directed versus physician-directed weaning from 

mechanical ventilation 

Författare: Kollef, M.H., Shapiro, S.D., Silver, P., St John, R.E., Prentice, D., Sauer, S., Ahrens, T.S., 

Shannon, W., & Baker-Clinkscale, D. 

Tidskrift: Critical Care Medicine, 1997; 25(4):567-574 

Syfte: Att jämföra och upptäcka skillnader vid weaning styrd av intensivvårdssjuksköterskor kontra den 

traditionellt läkarstyrda weaningen som är bruklig på de flesta intensivvårdsavdelningar. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

Resultat: Intensivvårdssjuksköterskestyrd weaning via protokoll fungerade bra och säkert vilket ledde 

fram till tidigare extubationer och färre vårddygn än weaning som styrdes av läkare. I en förlängning mer 

kostnadseffektivt. 

Land: USA 

 

Artikel 7 

 
Titel: Protocol weaning of mechanical ventilation in medical and surgical patients by respiratorycare 

practitioners and nurses 

Författare: Marelich, G.P., Murin, S., Battistella, F., Inciardi, J., Vierra, T., & Roby, M. 

Tidskrift: Chest, 2000; 118(2): 459-467. 

Syfte: Att avgöra effekten av ett weaningprotokoll på durationen av respiratorbehandling samt förekomst 

av VAP (ventilator associerad pneumoni) på en kirurgi/medicinsk intensivvårdsavdelning. 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

Resultat: Genom att använda ett generellt utformat weaningprotokoll till alla patientkategorier på en 

intensivvårdsavdelning kunde respirator användandet minskas utan några skadliga effekter för patienterna 

som deltog i studien. Även det minskade antalet patienter som drabbades av VAP tolkades som en direkt 

följd av introduceringen av weaningprotokollet. Detta i kombination med tidigare studier visar att 

introduktion av weaningprotokoll har en positiv effekt och kan ge en förbättrad vård även på 

intensivvårdsavdelningar på universitetssjukhus.  

Land: USA 

 



 

Artikel 8 

 
Titel: Impact of a nurses´ protocol-directed weaning procedure on outcomes in patients undergoing 

mechanical ventilation for longer than 48 hours: a prospective cohort study with a matched historical 

control group 

Författare: Tonnelier, J-M., Prat, G., Le Gal, G., Gut-Gobert, C., Renault, A., Boles, J-M., & L´Her, E. 

Tidskrift: Critical Care, 2005; 9(2): 83-89. 

Syfte: Syftet var att fastställa om intensivvårdssjuksköterskestyrd weaning med hjälp av protokoll kunde 

förkorta tiden i respirator och antalet vårddygn på intensivvårdsavdelning. 

Metod: Prospektiv studie. Interventionsdeltagarna jämfördes med en kontrollgrupp utvald via matchning 

ur en historisk databas av tidigare respiratorvårdade patienter på avdelningen (ej protokollstyrd).. 

Resultat: Både tiden i respirator och antal vårddygn på intensivvårdsavdelning minskade i gruppen som 

deltog i studien med protokollstyrd weaning av intensivvårdssjuksköterskor. 

Land: Frankrike 

 

Artikel 9 

 
Titel: A study exploring factors which influence the decision to commence nurse-led weaning 

Författare: Gelsthorpe, T., & Crocker, C. 

Tidskrift: Nursing in Critical Care, 2004; 9(5): 213-221. 

Syfte: Att identifiera de faktorer som påverkar beslutet att inleda intensivvårdssjuksköterskestyrd 

weaning från respiratorbehandling med hjälp av protokoll.  

Metod: Kvalitativ fallstudie. 

Resultat: Erfarenhet är en huvudfaktor vid beslutsfattning. Omdöme baserat på erfarenhet och skicklighet 

hos sjuksköterskan tog ofta överhanden (trygghet) och skapade variationer i påbörjandet av 

weaningprocessen. Weaningprotokoll är kanske därför inte alltid användbart vid ställningstagande om 

inledning av weaning.   

Land: Storbritannien 

 

Artikel 10 

 
Titel: Implementing a protocol for weaning patients off mechanical ventilation 

Författare: Goodman, S. 

Tidskrift: Nursing In Critical Care, 2006;11 (1):23-32. 

Syfte: Förbättra avdelningens weaningprocess genom att skapa ett weaningprotokoll för att möjliggöra 

kontinuitet och struktur. 

Metod: Intervjustudie 

Resultat: Efter införandet av sjuksköterskestyrda protokoll kunde weaning påbörjas även under helger 

för att få kontinuitet i weaningen. Den största vinsten var att kunna tillvarata 

intensivvårdssjuksköterskornas autonomitet. Det blev även lättare för oerfarna 

intensivvårdssjuksköterskor att påbörja weaning och föra en dialog med läkarna när det fanns ett 

protokoll att följa steg för steg. 

Land: Storbritannien  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


