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Mobilisering av respiratorbehandlad patient till sittande:
en omvårdnadshandling

Eva Lenander 
Institutionen för hälsovetenskap,

Avdelningen för omvårdnad
O7001H, Omvårdnad D, Maj 2008

Abstrakt

Behandling och omvårdnad är en stor utmaning för intensivvårdsteamet p.g.a. den intensiv-
vårdskrävande patientens komplexa behov. Mobilisering av patienten är en omvårdnads-
åtgärd som används för att optimera patientens fysiska och psykiska status. Kunskapen om 
mobiliseringens eventuella nytta kommer från kunskap om immobiliseringens negativa 
effekter d.v.s. att sängliggande leder till risker för komplikationer. Det saknas evidens för 
risker vid mobilisering till sittande av respiratorbehandlad patient kontra fördelar, hur ofta 
man bör mobilisera och hur länge patienten bör sitta vid varje session. Syftet med studien var
att utifrån ett omvårdnadsperspektiv granska praxis av mobilisering till sittande av
respiratorbehandlade patienter på Sveriges intensivvårdsavdelningar. Studien genomfördes 
som en totalundersökning och en av författaren, utformad enkät användes som data-
insamlingsmetod. Besvarad enkät har returnerats av 82% av intensivvårdsavdelningarna.
Data infördes och bearbetades i dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) version 16.0. Resultatet visade att mobilisering av respiratorbehandlad patient sker på 
de flesta intensivvårdsavdelningar i Sverige. Sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningarna 
anser att de har en aktiv arbetsledande roll framför allt som ansvariga för bedömning av 
patientens förmåga samt för säkerhetsaspekterna. Beslut om mobilisering av respirator-
behandlad patient till sittande sker oftast muntligt på intensivvårdsavdelningar. Ett flertal 
mobiliseringsmetoder används för att mobilisera respiratorbehandlad patient till sittande. Den 
mest använda metoden är att personal hjälper patienten till sittande på sängkant, medan 
förstahandsvalet är både att hjälpa patienten till sittande på sängkant och att använda 
Totalcaresäng. Val av mobliseringsmetod, resursbrist: personal och om sjukgymnasten är del 
i teamet som mobiliserar patienten kan vara orsak till variation i mobiliseringsintensiteten.

Nyckelord: intensivvård, mobilisering, mobilisering till sittande, respiratorbehandling.
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Mobilization of ventilated intensive care patient to sitting position:
A nursing intervention

Eva Lenander 
Instutitionen för hälsovetenskap,

Avdelningen för omvårdnad
O7001H, Omvårdnad D, Maj 2008

Abstract

The critically ill patient’s multifaceted needs presents one of the greatest nursing challenges 
to the intensive care team. Mobilization is one of the nursing interventions used to 
physiologically and psychologically optimize the patient. The knowledge of the effects of 
mobilization is based upon research regarding the consequences of bed-rest and 
immobilization in healthy subjects. There is limited evidence concerning the health benefits 
in relationships to the risks and there is limited knowledge regarding the optimal frequency 
and duration of mobilizing in the ventilated patient. The aim of the study was to examine the 
praxis concerning the mobilization of ventilated patient to the sitting position in Swedish 
intensive care units. The method chosen was a census, covering the intensive-care units in 
Sweden, using a questionnaire constructed by the author.
The percentage of returned and completed questionnaire was 82%. The analysis of research 
data was done with the help of Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 16.0. 
The findings indicate that ventilated patients are mobilized to the sitting position in most 
Swedish intensive care units. The nurse takes an active part in mobilization of the ventilated 
patient and takes responsibility for evaluating how the patient tolerates the activity and for 
the safety aspects. The decision to mobilize the ventilated patient to sitting position is most 
commonly communicated verbally at the bedside by the nurse. There is a variety of methods 
used to mobilize the ventilated patient to sitting position. The most frequently used method is 
by helping the patient to the upright sitting position. The preferred methods were both the use 
of Total care-bed and helping the patient to the sitting position. The factors which may 
influence the intensity of mobilization of the ventilated patient to sitting position are the 
method of choice, the lack of staffing resources and the involvement of the physiotherapist in 
the mobilizing team.

Keywords: critical care, mobilization, mobilization to sitting position, the ventilated patient.
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Inledning

På en intensivvårdavdelning (IVA) behandlas och övervakas svårt sjuka patienter hos vilka 

ett eller flera organ sviktar. Till sin hjälp har personalen avancerad teknisk apparatur i form 

av bl.a. övervakning, infusionspumpar och respiratorer (Almerud, Alapak, Fridlund, & 

Ekeberg, 2007; Johnson, St John, & Moyle, 2006). Många av patienterna har behov av 

respiratoriskt stöd beroende på respiratorisk svikt. Respiratorbehandlingen kan dra ut på tiden 

beroende på orsaker relaterade till patientens bakomliggande sjukdom eller p.g.a. tillstötande 

komplikationer som infektioner. Behandling och omvårdnad av dessa patienter beskrivs av 

Johnson et al. (2006) som en stor utmaning för intensivvvårdsteamet p.g.a. patienternas

komplexa behov. Intensivvårdssjuksköterskan uppgift är att utifrån den individuella 

patientens unika behov välja de omvårdnadsåtgärder som på bästa sätt leder till komfort och 

förbättring av patientens tillstånd (Coyer, Wheeler, Wetzig, & Couchman, 2006).

Mobilisering av patienten är en omvårdnadsåtgärd som används för att optimera patientens 

fysiska och psykiska status. Det är däremot svårt att finna evidens för omvårdnadsåtgärdens 

effekt i litteraturen (van der Schaaf, Binnekade, Beelen & de Vos, 2005). Enligt van der 

Schaaf et al. saknas även perspektiv på frågor om risker vid mobilisering kontra fördelar, hur 

ofta man bör mobilisera och hur länge patienten bör sitta vid varje session.

Bakgrund

Intensivvårdspatienten

Intensivvårdspatienten upplever ofta olika obehag på grund av sin sjukdom eller skada och 

av tuben i halsen som krävs för respiratorbehandlingen. Intensivvårdsmiljön kan dessutom 

upplevas som stressande för patienten med alla störande ljud, sömnbrist, kommunikations-

svårigheter och påtvingad immobilitet (Samuelson, Lundberg & Fridlund, 2007, Almerud et 

al., 2007, Johnson et al., 2006). Ofta erhåller därför den svårt sjuke patienten lugnande och 

sömngivande medicin tillsammans med analgetika (Samuelson et al., 2007). Syftet med 

sedering och smärtstillning är att patienten ska kunna tolerera de obehag som omvårdnaden 

på en intensivvårdsavdelning innebär. Det är väldigt sällan total immobisering av 

intensivvårdspatienten behövs och därför bör ett minimum av sedering ges. För att undvika 

över- eller undersedering är det viktigt att snabbt kunna öka eller minska sederingen till 

patienterna vid medicinsk behandling och omvårdnadsåtgärder. Utdragen sedering, speciellt i 
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kombination med muskelrelaxantia, är ett betydande problem med ökad risk för 

immobiliseringsrelaterade komplikationer (Weissman, 2005).

Muskulatur och cirkulation

Intensivvårdspatienter som drabbats av multiorgansvikt och eller sepsis är extra utsatta för att 

drabbas av komplikationer som svaghet i skelettmuskulaturen och förlorad kontraktilitet i 

densamma (Wagenmakers, 2000). Den primära faktorn för att utveckla muskelsvaghet är 

förlorad muskelmassa relaterat till bl.a. immobiliseringen. Den svårt sjuke patienten kan 

förlora mer än 1,5 kg muskelmassa per dygn (Weissman, 2005). Utan fysisk aktivitet 

atrofierar muskeln (Friedrich, Fink, & Hund, 2005).  Kontraktiliteten i muskeln försämras 

också vilket kan bero på förändringar i elektolyt och calciumnivåerna (Wagenmakers, 2000). 

Minskad kontraktilitet i skelettmuskulaturen kan i sin tur leda till minskat venöst återflöde till 

hjärtat med risk för venös stas och djup ventrombos (Timmerman, 2007). Hjärtmuskeln

verkar reagera på samma sätt som skelettmuskulaturen på inaktivitet. Även den atrofierar 

vilket leder till att hjärtminutvolymen minskar, hjärtfrekvensen ökar och patientens 

reflektoriska svar på ökad fysisk aktivitet försämras. Symptom på ortostatisk hypotension 

utvecklas vid sängläge och dessa uppstår tidigare hos äldre patienter och hos patienter med 

känd kardiovaskulär sjukdom (Topp, Ditmyer, King, Doherty, & Hornyak, 2002). Andra 

sekundära komplikationer till förlorad muskelmassa kan vara utvecklande av kontrakturer då 

muskelfibrerna vid atrofiering förkortas och förlorar sin smidighet (Timmerman, 2007). 

Ventilation och perfusion av lungan

Lungans primära funktion är gasutbyte. För att gasutbyte ska kunna ske krävs att luften som 

distribueras i lungan motsvaras av perfusionen av lungan. Kroppsläget och gravitationen 

påverkar balansen mellan ventilation och perfusion. För friska lungor är upprätt stående den 

bästa positionen och att sitta i upprätt ställning den näst bästa positionen. När vi blir svårt 

sjuka händer det ofta att kroppen inte tolererar stående eller sittande p.g.a. kardiovasculär 

påverkan. I planläge utövar hjärtat tryck mot lungvävnaden. Då diafragma hos den svårt 

sjuke och eventuellt samtidigt sederade patienten inte fungerar som den sköld mot de 

abdominella organens tryck som det gör hos friska personer, kommer även de utöva ökat 

tryck mot lungvävnaden. Detta resulterar i att lungan inte kan expandera fullt ut vilket i sin 

tur innebär försämring i ventilation och perfusion av lungan och leder till försämrat 

syreutbyte (Vollman, 2004, Jones & Dean, 2004, Timmerman, 2007). Immobilitiet försämrar 
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lungornas förmåga att frigöra sekret och vilket leder till sekretansamling och detta 

tillsammans med förändringarna i ventilation och perfusion ökar risken för uppkomst av 

atelektaser och pneumoni som ytterligare försämrar syresättningen (Winkelman, Higgins, & 

Chen, 2005, van der Schaaf et al., 2007, Lindgren, Unosson, Fredrikson, & Ek, 2004).

Patopsykologiska faktorer

På en intensivvårdsavdelning är akut insättande delirum hos patienter vanligt och kan leda till 

högre morbiditet och mortalitet samt ge förlängd vårdtid. Predisponerande faktorer för 

delirum är hög ålder, demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom, hög etylkonsumtion eller 

drogproblematik. Den svårt sjuke patienten påverkas också av hemodynamisk instabilitet, 

hypoxemi, acidos, bristande eletrolytbalans och allvarliga infektioner. Även ett flertal 

läkemedel anses orsaka förändringar i mentalstatus. Andra faktorer relaterade till 

intensivvården som ger ökad risk för akut insättande delirium är sömnstörningar, sensorisk 

överstimulering, brist på meningsfull verbal kommunikation och kognitiv stimulering samt 

immobilisering (Cohen, Gallagher, Pohlman, Dasta, Abraham, & Papadokos, 2002). Att 

äldre människor är speciellt utsatta beror på åldersrelaterade fysiologiska och psykologiska 

förändringar. Därför krävs tidig riskbedömning och förebyggande åtgärder för att förhindra 

uppkomst av delirium (Marshall, & Soucy, 2003). Flera behandlingsstudier har visat att akut 

delirium kan förebyggas och behandlas. Behandlingsrekommendationer är bl.a. att så snart 

som smärta och allmäntillstånd tillåter påbörja rehabilitering och mobilisera patienten samt 

skapa en tydlig, lugn och trygg omgivning med möjlighet att använda syn och 

hörselhjälpmedel (Gustafson, Lundström, Bucht, & Edlund, 2002). 

Psykosociala behov

De psykosociala behoven för en intensivvårdspatient beskrivs av Hupcey (2000). Kärntemat 

är att känna sig trygg och säker medan fyra kategorier kring detta tema är kunskap, återfå 

kontroll, hopp och förtroende. Dessa variabler, som påverkas av familjen, vänner och 

intensivvårdspersonalen samt religion, tillför stimuli som kan möta intensiv-vårdspatientens 

psykosociala behov. Kommunikationen med den intuberade patienten är mycket 

betydelsefull för att ge en känsla av att förstå vad som händer. Patienterna vill ha 

information, förklaringar och vill känna sig delaktiga även om kommunikationsförmågan är 

nedsatt. Att bibehålla hoppet är absolut nödvändigt för den sjuke, utan hopp betyder det att 

man ger upp. För att känna hopp behöver patienterna ha ett mål för framtiden och känna att 
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de ser vägen att nå det målet (Hupcey, 2000). Det är svårt att i litteraturen finna bevis för att 

mobilisering har positiv effekt på patienternas psykosociala välbefinnande men Jahren 

Kristoffersen (1998) beskriver att sjuksköterskan kan stödja patienten i att behålla sitt 

människovärde genom att hjälpa patienten att återvinna optimal grad av självständighet. Hon 

anser vidare att det är viktigt att vid val av aktiviteter bör de vara så meningsfulla och 

glädjeskapande som möjligt. Coyer et al (2006) anser att det är möjligt för sjuksköterskan att 

genom sin omvårdnad minska den psykosociala stressen för den respiratorbehandlade 

patienten bl.a. genom att normalisera patientens dag. Det kan göras genom att öka patientens 

komfort med hjälp av ändringar i kroppsläge och förbättrad kommunikation som underlättas 

av ögonkontakt, kroppsspråk och att sjuksköterskan tilltalar patienten så att han/hon kan 

svara med ja och nej. 

Mobilisering

Mobilisering anses som en självklar omvårdnadsåtgärd inom sjukvården. Tanken att 

mobilisering underlättar det fysiska och psykiska återhämtandet och motverkar de 

komplikationer som kan uppstå vid immobilisering, bygger på vetenskap om konsekvenserna 

av detsamma (van der Schaaf et al., 2005). Mobilisering som begrepp har en stor spännvidd 

och innefattar allt från passiv rörelse av övre och nedre extremiteter vid sängliggande, 

lägesförändringar i sängen, passiv förflyttning från säng till mer patientaktiv mobilisering till 

sittande på sängkant och gående (Arias & Smith 2005, Stiller, K., 2007). 

Mål med mobilisering enligt Stiller (2007): 

 Motverka de negativa effekterna av immobilisering

 Förbättring av den respiratoriska funktionen genom att främja ventilation- och 

perfusions förhållandena, öka lungvolymen och främja förmågan att frigöra sekret.

 Förbättra kardiovaskulära funktionen

 Förbättra patientens egenfunktioner

 Öka/Stimulera medvetande

 Öka det psykologiska välbefinnandet

Mobilisering som behandling innebär att man utmanar fram för allt patientens kardio-

vaskulära och respiratoriska förmåga. Viktigt är vid beslut om mobilisering att först välja den 

mobiliseringsnivå och metod som bäst passar patienten. Detta innebär att det är av stor 
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betydelse att sjuksköterskan har kunskap om att bedöma patientens förmåga att tolerera 

mobilisering fysiskt. Vid mobilisering och aktivitet ökar syretransporten men också 

syrebehovet och det är viktigt att försäkra sig om att patienten fysiskt kan möta det ökade 

behovet. Patientens respons på mobilisering kan bedömas i samband med fysisk aktivitet 

under omvårdnad som vändning av patienten och höjning av huvudända. I samband med 

detta kan sjuksköterskan bedöma och uppmärksamma förändringar i puls, blodtryck, 

syresättning och andningsfrekvens/mönster korrelerat till den fysiska aktiviteten/

belastningen, temperatur, smärta, trötthet/utmattning och medvetande. Trots att det inte finns 

mycket data till stöd är det uppenbart att mobiliseringsintensiteten kommer variera betydligt 

beroende på val av mobiliseringsmetod. Mobiseringsnivå bör ökas långsamt utifrån

patientens fysiska och psykiska förmåga (Stiller, 2007, Dean, 2002, Timmerman, 2007).

Mobilisering av intensivvårdspatienten

Respiratorbehandling i sig anses inte vara ett hinder för att mobilisera en patient till sittande i 

stol. Däremot krävs omsorgsfull planering av sjuksköterskan och mobiliseringen är 

resurskrävande. Det krävs bl.a. möjlighet att övervaka förändringar i patientens 

hemodynamik och respiration så att sjuksköterskan ges möjlighet att bedöma patientens 

förmåga att tolerera mobilisering (Dybwik, 1997). Förutom den kliniska bedömningen av 

patientens kardiovaskulära och respiratoriska status bör neurologiskt status bedömas och 

smärtbedömning genomföras innan mobilisering samt kontraindikationer tas i beaktande. Till 

detta kommer säkerhetsaspekterna, patienten har förutom övervakningssladdarna ofta även 

olika drän, sonder och trachealtub som sjuksköterskan och övrig personal måste säkra så att 

de inte seponeras under manövern (Stiller, 2007). Risker i samband med mobiliseringen som 

accidentell extubering finns men kan också förebyggas visar en studie av Birketta,

Southerland, & Leslie (2005). I studien kunde beskrivas en nedgång från fyra rapporterade 

fall av accidentell extubering per år till noll rapporterade fall, på en intensivvårdsavdelning

med 22 bäddar, efter att möjlighet att stabilisera tuben förbättrats. I övrigt finns de bara ett 

fåtal studier som kan hjälpa vårdpersonal att definiera risker associerade med förflyttning av 

intensivvårdspatienten. Ännu svårare är det enligt Morris (2007) att hitta underlag för att 

definiera riskerna med att inte mobilisera patienterna.
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Evidens vid mobilisering 

Det har gjorts studier om effekter av aktiviteter som vändningar av patient, olika positioner 

samt stolsittande. Större delen av dessa studier har gjort observationer av effekter på endast 

ett organsystem. Winkelman et al., 2005 och van der Schaaf et al., (2005) menar att det

innebär att det finns en begränsad information om den förebyggande effekten av aktivitet 

som mobilisering mot komplikationer av olika slag. Van der Shaaf et al. (2005), Arias & 

Smith(2005), Morris & Herridge(2007) menar också att det även saknas perspektiv på frågor 

om risker vid t.ex. mobilisering till sittande kontra fördelar, hur ofta man bör mobilisera och 

hur länge patienten bör sitta vid varje session. Användandet av subjektiv data för beslut om 

mobilisering leder till oönskade variationer, inkonsekvens i vården och troligen försämrat 

resultat varför fortsatt forskning som underlag för beslut om mobilisering av 

respiratorbehandlad patient är nödvändig. Även studier som beskriver 

intensivvårdspatientens upplevelse av den terapeutiska aktiviteten saknas enligt Winkelman 

et al. (2005).

Ansvar för mobilisering av intensivvårdspatienten

Vid frågan om vem som bör besluta om och när en respiratorbehandlad patient ska 

mobiliseras till sittande varierade svaret i en undersökning av Arias och Smith (2007). Både 

sjuksköterskor och sjukgymnaster ansåg att beslutet ska ligga hos deras egen yrkesgrupp. 

Däremot ansåg inte läkarna i särskilt stor utsträckning att det var deras beslut. Morris och 

Herridge (2007) beskriver att det är stora skillnader mellan fysioterapi i Europa och USA 

framför allt i vilka uppgifter sjukgymnasten utför samt hur mycket personal som är 

involverade kring patienten. Även Stiller (2000) beskriver att sjukgymnastens roll, vid 

mobilisering, varierar beroende på avdelning, land, traditioner, utbildning/kunnande och 

bemanning. Enligt den svenska kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med 

specialisering inom intensivvård ska sjuksköterskan förutom omvårdnad som motsvarar 

legitimerad sjuksköterska bl.a. kunna identifiera och dokumentera patientens behov och 

problem, bedöma behovet av, ge förslag till och genomföra åtgärder samt utvärdera och 

revidera omvårdnadsplanen. Hon/han ska även kunna fortlöpande iaktta och/eller utvärdera 

funktionen i patientens alla organsystem, patientens psykiska tillstånd samt vid behov initiera 

medicinska åtgärder och tillkalla läkare (Socialstyrelsens allmänna råd 1995:5).



10

Johnson (2004) menar att sjuksköterskan ska sträva efter att ge omvårdnad ur ett holistiskt 

perspektiv. Det är också viktigt att sjuksköterskan utför omvårdnadsåtgärder utifrån 

evidensbaserad kunskap samt ges möjlighet att genomföra dem. Det är därför viktigt att få 

kunskap avseende om och hur mobilisering genomförs på svenska intensivvårds-avdelningar 

samt belysa svårigheter med att genomföra denna omvårdnadsåtgärd.

Syfte

Syftet var att utifrån ett omvårdnadsperspektiv granska praxis av mobilisering till sittande av

respiratorbehandlade patienter på Sveriges intensivvårdsavdelningar.

Frågeställningar: 

Vilka faktorer påverkar genomförandet av omvårdnadsåtgärden att mobilisera 

respiratorbehandlad patient till sittande?

Vilken roll har intensivvårdssjuksköterskan i beslut och handling vid mobilisering till 

sittande av respiratorbehandlad patient?

Vilka faktorer påverkar beslut om omvårdnadsåtgärden att mobilisera respiratorbehandlad 

patient till sittande?

Metod

Design och teoretiskt perspektiv

Studien var deskriptiv icke-experimentell med positivistisk ansats. Valet av kvantitativ metod 

syftade till att på ett tydligt sätt beskriva associerade faktorer till fenomenet mobilisering av 

intensivvårdspatient till sittande. Valet av metod syftade också till att beskriva åtgärden 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 

Positivismen strävar efter objektivitet genom att kvantifiera resultat och statistik används 

ofta. Användandet av variabler är typisk för den kvantitativa forskningstraditionen. Syftet 

med deskriptiva studier är att observera, beskriva och dokumentera olika aspekter av ett 

fenomen i sitt naturliga sammanhang. Variablerna, den insamlade datan, görs mätbara för att 

med hjälp av statistisk bearbetning kunna presenteras på ett tydligt sätt. Genom att undersöka 

korrelationen mellan de olika variablerna kan forskaren även beskriva och kanske förklara 

samband. Detta kan sedan vara en utgångspunkt för att generera en hypotes. Slutledningar är 
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oftast induktiva med inriktning mot samband. Genom att belysa resultatets reliabilitet och 

validitet och genom ett induktivt resonemang kan man komma fram till ett generaliserbart 

resultat (Sohlberg, & Sohlberg, 2001, Polit & Beck, 2004).

Urval och kriterier

Urvalet bestod av samtliga IVA i Sverige, såväl allmänna som IVA med specialinriktningar. 

Studien har därmed genomförts som en totalundersökning där enkäter skickades till alla 85

intensivvårdsavdelningar i Sverige. I efterhand har tre barnintensivvårdsavdelningar 

exkluderas eftersom de mobiliserar upp i famn och inte enligt studiens definition av 

mobilisering av respiratorbehandlad patient till sittande. Därmed återstod 82 

intensivvårdsavdelningar.

Inklusionskriterie för informanter var: intensivvårdssjuksköterska med kunskap om 

avdelningens praxis av mobilisering av respiratorbehandlade patienter till sittande. 

Instrument

I denna studie användes enkät för insamlande av data. Valet av instrument har valts utifrån 

studiens syfte att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv granska praxis av mobilisering till 

sittande av respiratorbehandlade patienter på Sveriges intensivvårdsavdelningar. Då någon 

tidigare validerad enkät inte fanns att tillgå för studiens syfte utarbetades en enkät (bilaga 1) 

enligt de riktlinjer som rekommenderas av Trost (2007). Enkäten innehöll 17 frågor. Sex av 

frågorna var av demografisk natur. Övriga elva frågor var relaterade till mobilisering av 

respiratorbehandlad patient och var utformade med flervalsalternativ, varav fyra frågor där 

alternativen även skulle rangordnas.  

En första version av enkäten testades för face-validity och agreement level (procentuell

överensstämmelse i svar) på sex sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning vid 

Universitetssjukhuset i Lund. Testet visade variationer i svar och testpersonerna uppfattade 

inte att det fanns skillnader mellan frågornas svarsmetod mellan rangordnade svar och icke 

rangordnade svar. Efter testet gjordes justeringar i enkäten. Därefter gjordes ytterligare en 

test av enkäten på sex andra sjuksköterskor på samma avdelning. Bättre följsamhet i svar 

gjorde att bara några mindre justeringar gjordes i layouten inför utskick.
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Till varje IVA skickades två enkäter för att kunna mäta överensstämmelse i svar mellan 

sjuksköterskor på samma avdelning och test av agreement level gjordes på inkomna enkäter. 

Tio avdelningar valdes ut slumpmässigt för analys. Överensstämmelse i svar jämfördes 

mellan de två sjuksköterskor på samma avdelning som besvarat enkäten. Testet visade ingen 

uttalad skillnad mellan de två sjuksköterskorna. Svaren överensstämde vad gäller om man 

mobiliserar ofta, sällan eller inte. Inte heller någon större variation i rangordning påvisades i 

fråga 2, 4, 5 och 6 medan större variation fanns i svar speciellt i fråga 7, 8, 9 och 10. Genom 

att jämföra den procentuella överensstämmelsen i svar på frågorna fås en enkel test av 

enkätens reliabilitet, så kallad agreement level (Altman, 1991).

Datainsamling 

Två enkäter skickades till vårdenhetschef, avdelningsföreståndare eller liknande befattning 

på respektive avdelning. Denna person administrerade de två enkäterna till, för författaren, 

anonyma deltagare. De två enkäterna skulle efter ifyllandet tillsammans skickas tillbaka i ett 

svarskuvert. Svarskuvert hade avsändaradress varvid avdelningar som svarat kunde avföras 

från utskickslistan och innebar en möjlighet att skicka påminnelse till kvarvarande 

avdelningar. 

Utskick skedde 2008-02-18 och påminnelser med ny uppsättning av enkäter skickades 2008-

04-09. I fem fall efter första utskick, hade endast en besvarad enkät medföljt svarskuvertet 

från avdelningen. Även till dessa avdelningar skickades påminnelser ut.

Etik

Polit och Beck (2004) anser att den mest fundamentala etiska principen inom forskning är 

nyttoprincipen där ”att inte skada” är den viktigaste aspekten. Det är viktigt att noggrant

bedöma förhållandet risk och nytta i forskningen. All forskning innebär en risk men många 

gånger är risken minimal. Minimal risk kan definieras som att risken för skada "inte är större 

än i det vardagliga livet" vilket kan anses gälla i föreliggande studie. Polit och Beck 

rekommenderar forskaren att även vid bedömd minimal risk för deltagare i studien bör 

forskaren konsultera en extern rådgivare för att få en objektiv bedömning. Inför denna studie 

har projektplanen godkänts av Etiska gruppen, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå

tekniska universitet. 



13

För att kunna ge sitt samtycke krävs att den potentiellt deltagande personen får adekvat 

information om undersökningen, har förmågan att förstå informationen och har möjlighet att 

själv välja att deltaga eller avstå (Polit & Beck, 2004). Samtycke till att delta i 

undersökningen förutsattes genom att personen i fråga har valt att svara och returnera 

enkäten. Möjlighet till kontakt för frågor fanns i och med följebrev till enkäten (bilaga 1.) 

som förutom beskrivning om frivillighet till deltagande och syfte för undersökningen 

innehöll kontaktuppgifter till författaren.

Polit och Beck (2004) betonar den deltagandes rättigheter, som bl.a. innebär att alla data ska 

hanteras på ett konfidentiellt sätt. Data har i denna studie hanterats på ett konfidentiellt sätt 

genom att forskaren inte haft möjlighet att påverka vem som blivit informant, att 

informanternas identitet aldrig avslöjats och därmed inget personregister har upprättats. De 

ifyllda enkäterna har förvarats och kommer att förvaras av författaren på ett sådant sätt att 

tillgång för utomstående omöjliggörs. Den enda länk till ursprung av svar var svarskuvertet 

som hade avsändaradress från den avdelning varifrån svaret skickades. Kuvertet förstördes 

efter att svarande avdelning avförts från utskickslista. Numrering av enkäterna har gjorts i 

syfte att sammanlänka de två enkäter som kom från samma intensivvårdsavdelning. 

Statistisk bearbetning

Data infördes och bearbetades i dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) version 16.0. De icke demografiska frågorna i enkäten hade flervalsalternativ och i

vissa frågor skulle svaren även rangordnas. Dessa variabler var kvalitativa, ickepara-metriska 

och innehöll därmed mätvärden inom nominal- och ordinalskalan. Jämförelser har gjorts 

mellan resursbrist, personalkategori, mobiliseringsmetod – Totalcare-säng och 

mobiliseringsintensitet. Frekvenstabeller har utformats och chi² test av oberoende i korstabell 

har genomförts. Den statistiska signifikansnivån fastställdes till 0,05.

Resultatet beskrivs i löpande text med figurer med frekvenser och procent och sambands-

analys beskrivs i text. Även kommentarer redovisas i löpande text. 
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Resultat

Studien gjordes som en totalundersökning. Besvarad enkät har returnerats från 67 st (82%) av 

82 intensivvårdsavdelningar respektive 128 st (78%) sjuksköterskor (från 6 avdelningar har 

endast en sjuksköterska returnerat besvarad enkät). De flesta (76%) av avdelningarna är 

allmänna intensivvårdsavdelningar (IVA). De andra (24%) intensivvårdsavdelningarna har 

specialinriktningar inom t ex Neurointensivvård och Thoraxintensivvård samt Brännskade-

vård (Figur 1). Bortfall av svar var representativt för gruppen med tanke på geografisk

fördelning samt fördelning mellan allmänIVA och IVA med special-inriktning. Internt 

bortfall har uppstått vid två frågor p.g.a. sjuksköterskor som ej rangordnat svaren (fråga 5:

2% bortfall och fråga 6: 6% bortfall). Personaltätheten på IVA i Sverige är oftast en till två 

personal per intensivvårdspatient (Figur 2) och sjuksköterskan har oftast ansvar för en till tre  

intensivvårdspatienter (Figur 3).        

Figur 1. Antal intensivvårdsplatser på de olika intensivvårdsavdelningarna i Sverige varierade mellan 2-18 
platser (median 8, 25% till 75% percentilen:5 – 9).

        
Figur 2. Personal per patient på IVA i Sverige      Figur 3. Antal patienter per sjuksköterska på IVA

    i  Sverige.
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På 31 av 64 intensivvårdsavdelningarna (IVA) är 100% av sjuksköterskorna vidareutbildade

inom intensivvård. På resten av IVA varierar antalet vidareutbildade mellan 20 och 99% . 

Respiratorbehandlad patient mobiliseras ibland enligt 56 % av sjuksköterskorna, mobiliseras 

ofta, enligt 38% av sjuksköterskorna, och enligt 7% av sjuksköterskorna mobiliseras inte 

respiratorbehandlade patienter på deras intensivvårdsavdelningar. På alla IVA med allmän 

inriktning mobiliseras respiratorbehandlad patient till sittande. Fem avdelningar där 

sjuksköterskan uppgett att man inte mobiliserar respiratorbehandlad patient till sittande 

återfinns bland IVA med specialinriktning. De sjuksköterskor som svarat nej på frågan om de 

mobiliserar respiratorbehandlad patient på deras avdelning har besvarat fråga nr. 10. De 

uppger som faktorer och orsaker som kan ligga bakom att man avstår från mobilisering till 

sittande, kontraindikationer som skalltrauma, kontinuerligt EEG, status epilepticus, 

brännskada, nekrotisfascit, SSSS (Staphylococcal scalded skin syndrome). Kommentarer har 

varit att när ingen kontraindikation längre föreligger har patienterna inte heller längre behov 

av respiratorstöd.

Resultat från fråga 1-9 presenteras utifrån de 120 sjuksköterskorna som svarat att de 

mobiliserar respiratorbehandlad patient till sittande. För att mobilisera en respirator-

behandlad patient anser 81% av sjuksköterskorna att 3 personer behövs (Figur 4).
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Figur 4. Frekvensfördelning hur sjuksköterskorna rangordnat personalbehov vid mobilisering av 

respiratorbehandlad patient till sittande. (n=120).
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De personalkategorier som oftast mobiliserar respiratorbehandlad patient till sittande är 

sjuksköterskor tillsammans med undersköterskor anser 55% av sjuksköterskorna, 38% av 

sjuksköterskorna anser att det oftast är sjukgymnast och sjuksköterskor tillsammans med

undersköterskor, 3% anser att det oftast är sjukgymnast tillsammans med undersköterskor, 

3% anser att det är endast sjuksköterskor och 1% anser att det oftast är sjukgymnast 

tillsammans med sjuksköterskor (Figur 5). 

Figur. 5. Fördelning av svar hur sjuksköterskorna rangordnat personalkategorier som medverkar 
vid mobilisering av respiratorbehandlad patient till sittande (n=113).

Den vanligaste mobiliseringsfrekvensen av respiratorbehandlad patient till sittande var enligt 

43% (n=117) av sjuksköterskorna att mobilisera två gånger om dagen 7 dagar i veckan, 30% 

svarade oftast en gång om dagen 7 dagar i veckan, 10% svarade en gång om dagen 5 dagar i 

veckan, 8% svarade någon gång per vecka, 3% svarade två gånger om dagen 5 dagar i 

veckan, 1% svarade tre gånger om dagen 7 gånger i veckan. Fördelning av svar,  1 gång per 

dag och  2 gånger per dag (5 el. 7 dagar/vecka) var 50% vardera.
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Sjuksköterskorna har rangordnat två metoder som de vanligaste förekommande metoderna att 

mobilisera en respiratorbehandlad patient till sittande (Figur 6). Dessa metoder är att hjälpa 

patienten till sittande på sängkant med hjälp av personal och metoden att använda Totalcare-

säng (30% svar för respektive alternativ). Den metod som valts flest gånger (rangordning 1-

4) är metoden att hjälpa patienten till sittande på sängkant med hjälp av personal, som valts 

av 76% av sjuksköterskorna

Fig. 6. Fördelning av svar hur sjuksköterskorna rangordnat vilken metod som används vid mobilisering av 

respiratorbehandlad patient till sittande. (n=113)

Enligt sjuksköterskorna var muntligt beslut vanligare än skriftlig beslut när det gällde på 

vilket sätt beslut om mobilisering av respiratorbehandlad patient togs (Figur 7). Vanligast 

svar var muntligt beslut av sjuksköterska bedside 70% och muntlig ordination av läkare som 

68% sjuksköterskor svarade. Beslut utifrån standardiserad vårdplan eller avdelningens 

nedskrivna rutiner/riktlinjer sker mer sällan.
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Fig. 7. Frekvensfördelning av svar om hur beslut om mobilisering av respiratorbehandlad 
patient till sittande tas. (n=120)

Det vanligaste svaret på vad sjuksköterskans roll är vid mobilisering av respiratorbehandlad 

patient till sittande var att ansvara för säkerheten i samband med förflyttning som  94% av 

sjuksköterskorna (n=120) svarat. Därefter har 87 % av sjuksköterskorna svarat att deras roll 

är att ha arbetsledande funktion - aktiv medverkan. Dessutom har 82 % av sjuksköterskorna 

svarat att deras roll är ansvar för att bedöma patientens status för att avgöra om mobilisering 

ska genomföras och 82% av sjuksköterskorna har också svarat att sjuksköterskans roll är att 

ansvara för bedömning av patientens status för ev. avbrytande av påbörjad mobilisering. 

Övriga svarsalternativ var utvärderande funktion, (60%), kommunikativ funktion (42%) svar, 

arbetsledande funktion - passiv medverkan, (11%) och annat (4%). Under annat skrevs 

”optimera patientens ork och vakenhet inför mobilisering”, ”motivera patienten”, ”i samråd 

med sjukgymnast planera träning och mobilisering”, ”teamarbete sjuksköterska och 

undersköterska” samt ”min funktion beror på hur patienten mår, personalresurser och 

arbetsbelastning”.
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Det vanligaste svaret på förväntat omvårdnadsresultat av mobilisering av respirator-

behandlad patient till sittande var respiratoriskt som 98% av sjuksköterskorna svarat, 

motiverande och hälsobefrämjande som 93% av sjuksköterskorna svarat och muskulärt som 

92% av sjuksköterskorna svarat (Figur 8).

Förväntade omvårdnadsresultat
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Figur 8.  Frekvensfördelning av svar för vilka förväntade omvårdnadsresutat av mobilisering av 
respiratorbehandlad patient till sittande som sjuksköterskorna uppgett. (n=120)

Övriga svarsalternativ var psykologiskt - verklighetsförankring, 74% svar, cirkulatoriskt,

65% svar, koagulation, 61% svar, smärtlindring, 58% svar och annat, 7% svar. Som exempel 

på annat uppgavs förbättrad tarmperistaltik, tryckavlastning, förändrad miljö - titta ut, 

kroppsuppfattning - verklighetsförankring, förebyggande för VAP (Ventilatorassocierad 

pneumoni), reducerar reflux och aspiration, hud: befrämjar sårläkning och minskar risk för 

trycksår samt aktiveringen gör patienten fysiskt trött och därmed bättre sömn på natten. 

Vilka bakomliggande faktorer/orsaker som finns för att sjuksköterskan avstår från att 

mobilisera respiratorbehandlad patient till sittande besvarades av alla 128 sjuksköterskor. 

Vanligast svarsalternativ var att patienten är instabil trots inotropi vilket 93% svarade och om 

patienten är medvetslös eller okontaktbar vilket 88% svarade (Figur 9). 
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Figur 9. Frekvensfördelning av svar för orsaker till att inte sjuksköterskorna mobiliserar respiratorbehandlad 
patient till sittande. (n=128)

Diagnoser som angavs ligga till grund för att inte mobilisera var: Instabil rygg/nacke/bäcken 

och/eller multipla frakturer (19 svar), Skalltrauma (7 svar), Multifrakturer (5 svar),  

Brännskada (4 svar), ARDS-lunga (6 svar), Status epileptikus (2 svar), Nekrotisfascit,

Toxisk epidermal nekrolys, Staphylococcal scin scaled syndrome (SSSS), CABG med klaff-

och organsvikt och Aortadissektion. Annat som påverkar sjuksköterskornas beslut att 

mobilisera respiratorbehandlad patient till sittande är: om respiratorn är inställd med högt 

FiO2 relaterat till extubationsrisk, högt buktryck, kontinuerligt EEG, spinalkateter och att 

patienten bör ”trigga” (själv initiera andetag) och inte ha höga inspiratoriska tryck.

I slutet av enkäten fanns plats för kommentarer till enkäten, några av dem var ”mindre 

personal på helgen och ingen sjukgymnast” och ”utökat samarbete med sjukgymnast skulle 

kunna förbättra mobiliseringsarbetet. Jämförande statistik gjordes mellan om sjuksköter-

skorna valt som rangordning ett att patienterna mobiliserades till sittande   1 g/dag eller  2 

g/dag (5 el. 7 dagar i veckan) korrelerat till om resursbrist uppgivits eller ej som orsak till att 

inte mobilisera. Chi² test visade signifikans för skillnad, Pearsons Chi² värde 6,583 och p-

värde är 0,01.
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Andra kommentarer var relaterade till Totalcare-säng som ”mobiliserar om Totalcare-säng”, 

”mobiliserar ca 1 gång per dag men om Totalcare-säng fler gånger”, ”Vi har liten resurs av 

sjukgymnast men bra säng som går att göra till stol”, ”medvetslös patient kan mobiliseras i 

Totalcare-säng” och ” vi har en Totalcare-säng där mobiliseras till 90 grader”. Jämförande 

statistik gjordes mellan om sjuksköterskorna valt som rangordning ett att patienterna 

mobiliserades till sittande  1 g/dag eller  2 g/dag (5 el. 7 dagar i veckan) korrelerat till om 

sjuksköterskorna valt Totalcare-säng som rangordning ett vad gäller metod att mobilisera.  

Chi² test visade signifikans för skillnad. Pearsons Chi² värde 4,664 och p-värde 0,031. 

Jämförande statistik gjordes även med användning av Totalcare-säng (rangordning 1-4) 

signifikans för skillnad kunde inte visas.

Kommentarer fanns också angående personalbrist, ”personalbrist annars mobiliserat fler 

gånger”, ”frustrerande att behöva avstå från mobilisering p.g.a. personalbrist”, ”resursfråga –

hög arbetsbelastning ibland – krävs personal” och ”avstår endast p.g.a. medicinsk orsak eller 

personalbrist, vilket inte är alltför sällan” Jämförande statistik gjordes mellan om 

sjuksköterskorna valt som rangordning ett att patienten mobiliserades 5 dagar/vecka till 

sittande eller valt som rangordning ett att patienteran mobiliserades till sittande 7 dagar/vecka 

och någon gång per vecka korrelerat med om sjukgymnast deltar i mobiliseringsteamet eller 

ej. Chi² test visade signifikans för skillnad, Pearsons Chi² värde 8,848 och p-värde 0,003.

Faktorer som enligt kommentarer, underlättar för att mobilisering ska kunna genomföras är 

om man har tillgång till hjälpmedel som totalcare-säng, taklift eller stol som går att ställa om 

till planläge (ex Jatabstol), bra planerade patientrum, individuell planering för patienten och 

utökat samarbete med sjukgymnast.

En ofta återkommande kommentar till enkäten, 33 st, har varit att man vill bli bättre på, samt 

tidigare och oftare mobilisera respiratorbehandlad patient till sittande. Det finns också 

kommentarer, 12 st, att personalen är duktiga och engagerade när det gäller att  mobilisera till 

sittande. 
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Diskussion

Metoddiskussion

Den valda metoden för denna studie är deskriptiv, icke experimentell metod vilket Polit och 

Beck (2004) anser att är lämpligt när man vill beskriva karakteristika, förekomst, frekvens 

och intensitet av ett fenomen. I denna studie beskrivs faktorer relaterade till 

omvårdnadsåtgärden att mobilisera respiratorbehandlad patient till sittande.

Totalundersökningar är inte vanligt förekommande då detta brukar falla på att populationen 

är för stor. Att undersöka en stor population vore inte praktiskt eller ekonomiskt möjligt 

(Eijlertsson, 1996). I denna undersökning bedömdes det däremot möjligt att genomföra en 

totalundersökning med tanke på antalet IVA i Sverige. Valet att använda enkät baserades på 

syftet som var att undersöka praxis för hur respiratorbehandlad patient mobiliseras på 

svenska intensivvårdsavdelningar. Någon tidigare validerad enkät som passade studiens 

syfte, vilket hade varit det optimala, fanns inte att tillgå. Författaren utarbetade en enkät 

utifrån riktlinjer som rekommenderas av Trost (2007). Enkäten testades för face-validity och 

agreementlevel men är inte validerad som instrument. Med rik förstahandskunskap, ingående 

litteraturstudie eller en kvalitativ förundersökning finns underlag för att kunna utveckla en 

enkät med innehållsmässig validitet (Polit & Beck, 2004). I och med författarens långa 

erfarenhet som kliniskt verksam sjuksköterska (20 år) inom intensivvård anses första delen i 

detta påstående vara uppfyllt. Även en omfattande litteratur-undersökning har legat till grund 

för bakgrundsdata men den har snarast påvisat behov av mer forskning inom området. 

Reliabiliteten påverkas med tanke på att instrumentet ej är validerat.

För att öka reliabiliteten har i efterhand agreementlevel av svar testats då det från 6 

avdelningar bara inkommit svar från en sjuksköterska och det dessutom uppmärksammades 

att av de sjuksköterskor som svarat att de inte mobiliserar har vid två tillfällen de två 

sjuksköterskorna på samma intensivvårdsavdelning svarat olika. Genom att jämföra den 

procentuella överensstämmelsen i svar på frågorna fås en enkel test av enkätens reliabilitet, 

så kallad agreement level (Altman, 1991).Testet visade ingen uttalad skillnad mellan de två 

sjuksköterskorna på samma avdelning. Svaren överensstämde vad gäller om man mobiliserar 

ofta, sällan eller inte. Inte heller någon större variation i rangordning påvisades i fråga 2, 4, 5,

6 och 7 där sjuksköterskorna svarade utifrån hur mobilisering sker generellt på avdelningen. 

Något större variation fanns i svar i fråga 8, 9 och 10. Orsaker till den större variationen i 
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svar kan ligga på utformandet av dessa frågor som har besvarats mer utifrån hur den 

individuella sjuksköterskan gör och hennes val och bedömning.

Den interna validiteten i studien kan ifrågasättas. Författarens svårighet att finna samband 

mellan olika variabler indikerar att utformningen av enkäten borde ha varit annorlunda. 

Syftet var att förutom att beskriva praxis för omvårdnadsåtgärden även finna faktorer som 

påverkar densamma. Svaren på fråga 9 och 10 har belyst vad sjuksköterskorna upplever vara

faktorer som påverkar om man mobiliserar respiratorbehandlad patient till sittande eller ej 

men tolkning av korrelationer mellan variabler har varit svår att genomföra och därmed anser 

författaren att syftet med undersökningen inte uppfyllts till önskad grad. Med tanke på att 

intensivvårdspatienten är del i en mycket varierade population både åldersmässigt och vad 

gäller anamnes och därtill med mycket skiftande bakgrundsorsaker till intensivvårdsbehovet 

innebär det en betydande svårighet för sjuksköterskan att besvara enkäten. Resursmässigt 

finns också stora skillnader både mellan olika intensivvårdsavdelningar men även inom 

avdelningarna, exempelvis har 50% av sjuksköterskorna svarat att de använder s.k. 

Totalcare-säng vid mobilisering till sittande, men det innebär inte att alla patienter på 

avdelningen har tillgång till en sådan. Detta borde kunna påverka svaren på 

mobilseringsintensitet och personalbehov vid mobilisering till sittande inom en och samma 

intensivvårdsavdelning. 

Frågorna har utformats med flervalsalternativ för att på detta sätt visa variationen och fyra av 

frågorna har utformats för att rangordnas efter mest gilitiga alternativ. Möjligheten att kunna 

välja flera svarsalternativ och därmed många variabler kan samtidigt ha påverkat 

sammanställningen framförallt genom att det inneburit svårighet att se samband samt att dra 

slutsatser från resultatet. De flesta sjuksköterskor har valt att kryssa för alternativ från de 

färdigformulerade alternativen och vid få tillfällen har sjuksköterskan själv skrivit exempel. 

Rangordningskravet i fyra frågor har även inneburit visst bortfall (i fråga 5, 2% bortfall och i 

fråga 6, 6% bortfall). Vid konstruktion av enkätfrågorna valdes fasta svarsalternativ. Fasta 

svarsalternativ har en stor fördel i och med att det sparar tid att handskas med rent tekniskt.

Öppna frågor kan innebära att den svarandes handstil och formulering ställer till med 

problem för forskaren (Trost, 2007). Valet av fasta svarsalternativ gjordes i denna studie med 

tanke på att underlätta för den svarande relaterat till tidsaspekten att besvara enkäten. De 

fasta alternativen kan dock ha lett till att sjuksköterskorna inte behövt finna svar själva samt 
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att de valt svarsalternativ de inte begrundar till vardags. Ett förslag på annan utformning av 

svarsalternativ vore kanske Osgoods semantiska differential (Trost, 2007), där de svarande 

hade kunnat svara på om man använde en viss mobiliseringsmetod genom att välja inom 

alternativen aldrig till ofta. Detta kunde ha lett till tydligare variabler som på ett enklare vis 

kunde korreleras för att finna samband. En pilotundersökning hade troligen gett en bättre 

grund för utformandet av en totalundersökning då analysen av svar från den kunnat vägleda 

författaren i konstruktionen av frågor till enkäten.

Svarsfrekvensen i studien var 67 st (82%) av 82 intensivvårdsavdelningar och 128 st (78%) 

av 164 sjuksköterskor. Normalt ligger svarsfrekvensen i en enkätstudie mellan 50 och 70 

procent (Trost, 2001). Påminnelser skickades ut vid ett tillfälle. Ungefär 70-75% av de till 

slut inkomna svaren brukar inkomma innan någon påminnelse skickats ut. Efter en 

påminnelse brukar ca 90% av de slutliga svaren ha kommit in (Eijlertsson, 2005). En andra 

påminnelse har vid denna studie inte skickats ut beroende på tidsaspekten men även baserat 

på att svarsfrekvens efter första påminnelse accepterats samt att förväntad ökning av 

svarsfrekvens bedöms relativt liten. När man skickar påminnelser bör tidsintervallet inte vara 

för kort mellan första utskick och påminnelsen eftersom det snarast kan irritera den som ska 

besvara enkäten. Att vänta för länge kan också verka nonchalant (Trost, 2007). Vid denna 

studie har tidsintervallet blivit ganska långt mellan första utskick och påminnelsen. Bättre 

svarsfrekvens hade troligen kunnat uppnås om författaren effektivare distribuerat enkäten och 

därmed hunnit skicka ut ytterligare en påminnelse. Det långa tidsintervallet mellan utskick 

och påminnelse har delvis berott på att svarskuvert först skickats till studieorten varvid de sen 

skickats till författarens hemort. Val att brevledes skicka enkäter baseras på att deltagarna 

skulle vara anonyma för författaren samt bedömningen att svarsfrekvensen skulle bli högre 

då svarskuvert fanns med. Bägge sjuksköterskornas enkäter skulle läggas i samma kuvert 

vilket också bedömdes öka svarsfrekvensen i och med att sjuksköterskorna på detta sätt 

påminde varandra. Möjligheten att skicka enkäten till vårdenhetschefen via mail bedömdes 

öka risken för bortfall och innebar också logistiska svårigheter i att finna rätt e-mailadress till 

rätt person/funktion. Utifrån denna bedömning skickades även påminnelser brevledes. Ny 

enkät och svarskuvert bifogades, även denna gång, för att underlätta svar.

Resultatdiskussion

Studien visar att mobilisering till sittande av respiratorbehandlad patient sker på de flesta 

intensivvårdsavdelningar i Sverige. Även i Nederländerna sker mobilisering av 



25

respiratorbehandlad patient till sittande på en stor del av intensivvårdsavdelningarna (van der 

Schaaf et al., 2005). Van der Schaaf et al. menar att det varit en tydlig ökning av åtgärden de 

senaste 13 åren. I föreliggande studie redovisas också med vilken frekvens mobilisering av 

respiratorbehandlad patient till sittande görs. Korrelerande information om detta i litteratur 

har författaren inte kunnat finna. 

Olika mobiliseringsmetoder på Sveriges intensivvårdsavdelningar redovisas och frekvensen 

av deras användning. Flera mobiliseringsmetoder används parallellt på intensivvårds-

avdelningarna. Beskrivning av mobiliseringsmetoder och när de används har varit svårt att 

finna i litteraturen. I studien har gjorts en jämförelse mellan om man använder Totalcare-säng 

korrelerat till om man mobiliserar respiratorbehandlad patient till sittande  1 gång per dag 

eller  2 gånger per dag. Signifikans för skillnad kunde inte visas vid denna jämförelse men 

signifikans för samband kunde visas när korrelationen gjordes med val av Totalcare-säng 

som rangordning 1. Tolkningen av detta är att det är troligt att en mobiliseringsmetod som 

innebär att patienten inte behöver flyttas till stol kan öka frekvensen i mobiliseringen. En 

annan tolkning av resultatet är att när sjuksköterskorna inte valt Totalcare-säng som 

rangordning 1, kan det bero på att det inte finns tillgång till sådan säng till mer än ett fåtal av 

patienterna och därmed måste ofta annan mobiliseringsmetod väljas. Detta kan leda till att 

mobiliseringsfrekvensen minskar relativt sett.

Kunskap som sjuksköterskan och de andra professionerna runt patienten utgår ifrån vid 

mobilisering till sittande baseras på evidens om immobiliseringens negativa effekter enligt 

van der Schaaf et al., (2005), och Winkelman et al., (2005) och utifrån denna kunskap har 

riktlinjer för mobilisering utformats. Stiller (2007), Dean (2002) och Timmerman (2007) 

beskriver i sina riktlinjer hur viktigt det är att sakta öka mobiliseringsnivå. Det betyder också 

att man byter mobiliseringsmetod. Van der Schaaf et al. (2005) försökte i sin studie finna 

evidens som kunde ligga till grund för att avgöra om respiratorbehandlade patienter kan 

mobiliseras till sittande på ett säkert och effektivt sätt. Inga artiklar som beskrev 

effektiviteten och nyttan av denna omvårdnadsåtgärd hittades. Att mobilisering till stol 

genomfördes frekvent kunde visas och att detta gjordes utifrån förväntade positiva effekter på 

respiration, cirkulation, neuromuskulärt och psykosocial funktion. 
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Jämförande statistik gjordes mellan om respiratorbehandlad patient mobiliseras till sittande 

1 gång per dag eller  2 gånger per dag korrelerat till resursbrist. Signifikans för skillnad

visades. Jämförelse gjordes också mellan om respiratorbehandlad patient mobiliseras till 

sittande fem dagar i veckan eller sju gånger samt någon gång per vecka korrelerat till om 

sjukgymnast medverkade vid mobilisering av respiratorbehandlad patient till sittande. 

Signifikans för skillnad kunde visas. Tolkningen av detta är att även om ett samband kan 

påvisas mellan resursbrist och mobiliseringsfrekvens är det svårt att bara utifrån detta påtala 

ett ökat resursbehov för att öka mobiliseringsfrekvensen. Viktigast är att finna evidens som 

kan ligga till grund för att veta vilken frekvens och intensitet som lämpar sig bäst för de olika 

individerna på en intensivvårdsavdelning. 

I resultatet kan ses att sjuksköterskorna som deltagit i studien anser att deras roll vid 

mobilisering av respiratorbehandlad patient oftast är aktivt deltagande i arbetsledande 

funktion med ansvar för säkerhet och bedömning av patientens status och tolerans till 

mobiliseringen. Något mönster som tyder på att beslut för mobilisering tas utifrån 

evidensbaserad kunskap har inte kunnat påvisas. I resultatet syns att beslut oftast tas muntligt 

(av sjuksköterskan) och att skriftliga ordinationer, vårdplaner och nedskrivna 

rutiner/riktlinjer är ovanligt. Arias och Smith (2005) beskriver i sin studie att även om 

personalen (sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast) i stort sett var överens om definition av 

vad man menar med mobiliseringsaktiviteter, fanns inte någon konsensus om hur frekvent 

och hur länge det ska göras. Det framkom att personalen känner behov av att få tillgång till 

evidens över vilka patientgrupper som förbättras av mobilisering, hur och när man ska 

mobilisera för att få bäst resultat och hur aggressivt man bör stegra aktivitet och 

mobilisering. 

Det inte är tydligt vem som har huvudansvar för mobilisering som omvårdnadsåtgärd och 

behandling (Arias & Smith, 2005), vilket också kan ses utifrån bakgrundslitteraturen som är 

skriven antingen utifrån ett sjuksköterskeperspektiv eller utifrån ett sjukgymnast-perspektiv. 

Speciellt på en intensivvårdsavdelning har sjuksköterskan en mer övergripande kunskap om 

patientens förmåga att tolerera fysisk belastning i korrelation till patientstatus. Däremot kan 

sjukgymnasten ha en bredare kunskapsbas om mobiliseringsmetoder och förväntade positiva 

effekter. Vanligast valda alternativet på frågan om vilken eller vilka personalkategorier som 

medverkar vid mobilisering är ett team av sjuksköterskor, sjukgymnast och undersköterskor 
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vilket indikerar att samarbete till stor utsträckning sker mellan yrkeskategorier. Resultatet av 

studien tolkas som att både sjuksköterskor och sjukgymnaster endast arbetar utifrån beprövad 

erfarenhet och inte efter vetenskaplig evidens.  

Syftet för en studie av van der Schaaf et al. (2005) var att utveckla evidensbaserade riktlinjer 

för att avgöra om respiratorbehandlade patienter kan mobiliseras till sittande på ett säkert och 

effektivt sätt. På grund av evidensbristen fick slutresultatet utgå från ”god klinisk kunskap 

och resonemang”.  Eftersom evidens om mobiliseringens effekter saknas och det inte är 

klargjort när denna omvårdnadsåtgärd ska initieras eller med vilken intensitet, kvantitet, 

duration och frekvens den ska genomföras är det svårt att utforma standardisering och 

allmängiltighet (Morris och Herridge, 2007). Betydelsen av evidens är stor för att kunna 

utforma riktlinjer för bedömning av patienternas förmåga till mobilisering samt för att välja 

den mobiliseringsintensitet och metod som på bästa sätt gynnar patientens fortsatta 

återhämtning. 

Problematiken med intensivvårdskrävande patienter är det komplexa och varierade 

sjukdomsförloppet vilket leder till att det är många aspekter att ta hänsyn till. Denna 

patientkategori är del i en mycket varierade population både åldersmässigt och hälsomässigt 

och orsaker till intensivvårdsbehovet varierar betydligt. Med tanke på denna komplexitet är 

det förståeligt att det inte finns samma konsensus för omvårdnadåtgärden mobilisering till 

sittande av respiratorbehandlad patient som vid ett mer standardiserat vårdförlopp. Detta gör 

också att sjuksköterskan troligen är bättre lämpad att ta beslut om mobilisering av 

respiratorbehandlad patient till sittande än sjukgymnasten då hon/han har mer heltäckande 

kunskap om patienten. Som underlag bör det däremot också finnas skriftlig ordination av 

läkare eller standardvårdplan som sjuksköterskan kan ha som grund inför sitt aktiva beslut att 

initiera åtgärden. Erfarenhet från införda rehabiliteringsprogram inom exempelvis 

respiration- och strokevård kan användas vid planering av interventioner på 

intensivvårdsavdelningar. Morris och Herridge (2007) understryker också behovet av 

deskriptiv data för att beskriva betydelsen av de olika medlemmarna i teamet kring patienten 

och klargöra deras utbildningsbehov. 

Sjuksköterskor behöver verktyg som kan fungera som beslutsunderlag och hjälp vid 

planering samt för dokumentation av mobilisering av respiratorbehandlad patient. Som 
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intervention skulle utifrån befintlig kunskap och erfarenhet en mobiliseringsstege med olika 

nivåer kunna utformas. Resultatet från en interventionsstudie skulle kunna ligga som grund 

för förbättrade rutiner och fortsatt forskning om mobilisering av respiratorbehandlad patient.

Konklusion

Studien har visat att mobilisering av respiratorbehandlad patient sker på de flesta intensiv-

vårdsavdelningar i Sverige och att sjuksköterskan har en aktiv roll framför allt som ansvarig 

för bedömning av patientens förmåga samt för säkerhetsaspekterna. Beslut om mobilisering 

av respiratorbehandlad patient till sittande sker oftast muntligt av sjuk-sköterskan på 

intensivvårdsavdelningar. Skriftlig ordination, standardiserad vårdplan eller riktlinjer/rutiner 

är mer ovanligt. Ett flertal mobiliseringsmetoder används för att mobilisera 

respiratorbehandlad patient till sittande. Den mest använda metoden är att personal hjälper 

patienten till sittande på sängkant, medan förstahandsvalet är både att personal hjälper 

patienten till sittande på sängkant och att använda Totalcare-säng. Val av mobliserings-

metod, resursbrist: personal och om sjukgymnasten är del i teamet som mobiliserar patienten 

kan vara orsak till variation i mobiliseringsintensiteten. 

Även om det inte finns evidens för omvårdnadsåtgärden att mobilisera respiratorbehandlad 

patient till sittande finns kunskap som visar på betydelsen av denna åtgärd. Det är därför 

viktigt med fortsatt forskning inom området i och med att det finns behov av evidens för

mobilisering vad gäller effekt och bästa val av mobiliseringsmetod korrelerat till intensitet 

och duration för att utveckla riktlinjer för omvårdnadsåtgärden.



29

Referenser

Almerud, S., Alapak, R., Fridlund, B., & Ekeberg, M. (2007). Of vigilance and invisibility –
being a patient in technologically intense environments. Nursing in Critical Care, 12, 
151-158.

Altman, DG. (1991). Practical statistics for medical research. London:Chapman and Hall.

Arias, M., & Smith, LN. (2007). Early mobilization of acute stroke patients. Journal of 
Clinical Nursing, 16, 282-288.

Birketta, K., Southerland, K., & Leslie, G. (2005). Reporting unplanned extubation.
Intensive and Critical Care Nursing, 21, 65-75.

Cohen, I., Gallagher, J., Pohlman, A., Dasta, J., Abraham, E., & Papadokos, P. (2002). 
Management of the agitated intensive care unit patient. Critical Care Medicine, 30; 

S97-S123

Coyer, F., Wheeler, M., Wetzig, S., & Couchman, B. (2006). Nursing care of the 
mechanically ventilated patient: What does the evidence say? Part two. Intensive and 
Critical Care Nursing, 23, 71-80.

Dean, E. (2002). Effects of positioning and mobilization. In J. Pryor, & A.Prasad, (Eds.), 
Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adults and paediatrics,3rd revised 
edition. New York: Churchill Livingston.

Djurfelt, D., Larsson, R., & Stjärnhagen, O., (2006). Statisktisk verktygslåda –
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Pozkal: Studentlitteratur.

Dybwik, K. (1997). Respiratorbehandling, Stockholm: Universitetsförlaget.

Eijlertsson, G. (1996). Grundläggande statistik - med tillämpningar inom sjukvården, Lund: 
Studentlitterstur.

Eijlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken, Lund: Studentlitteratur.

Friedrich, O., Fink, R., & Hund, E. (2005). Understanding critical illness myopathy: 
Approaching the pathomechanism. Journal of Nutrition, 135, 1813S–1817S

Gustafson, Y., Lundström, M., Bucht, G., & Edlund, A. (2002). Delirium hos gamla 
människor kan förebyggas. Tidskrift for den norske laegeforening, 8, 810-814.

Hupcey, J. (2000) Feeling safe: The psychosocial needs of ICU patients
Journal of Nursing Scholarship, 32; 361-367.

Jahren Kristoffersen, N. (1998). Allmän omvårdnad, Stockholm: Liber



30

Johnson , P. (2004). Reclaiming the everyday world: how long-term ventilated patients in 
critical care seek to gain aspects of power and control over their environment. Intensive 
and Critical Care Nursing, 20, 190-199

Johnson, P., St John, W., & Moyle, W. (2006). Long-term mechanical ventilation in a critical 
care unit: existing in an uneveryday world, Journal of Advanced Nursing, 53, 551–558

Jones, A., & Dean, E. (2004). Body position change and its effect on hemodynamic and 
metabolic status. Heart and Lung, 33, 281-290.

Lindgren, M., Unosson, M., Fredrikson, M., & Ek, AC. (2004). Immobility – a major risk 
factor for development of pressure ulcers among adult hospitalized patients: a prospective 
study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, 57-64

Marshall, MC., & Soucy, M. (2003). Delirium in the intensive care unit. Critical Care 
Nursing, 26, 172-178.

Markey, D., & Brown, R. (2002).  An interdisciplinary approach to addressing patient activity
and mobility in the medical- surgical patient. Journal of Nursing Care Quality 16, 1–12.

Morris, P. (2007). Moving our critically ill patients: mobility barriers and benefits. Critical 
Care Clinics, 23, 1-20.

Morris, P., & Herridge, M. (2007) Early intensive care unit mobility: future directions. 
Critical Care Clinics, 23, 97-110.

Polit, D., & Beck, CT. (2004). Nursing research, Principles and methods, 7th edition. 
Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins.

Samuelson K., Lundberg D. & Fridlund B. (2007). Stressful experiences in relation to depth 
of sedation in adult mechanically ventilated intensive care patients. Nursing in Critically 
Care, 12, 93-104.

van der Schaaf, M., Binnekade, J., Beelen, A., & de Vos, R. (2005). Mobilising ventilated 
critically ill patients; a clinical decision aid based on current best practice. Netherland 
Journal of Critical Care, 9, 83-87.

Sohlberg P & Sohlberg BM. (2001). Kunskapens former. Vetenskapsteori och 
forskningsmetod. Stockholm: Liber.

Stiller, K. (2007) Saftey issues that should be considered when mobilizing critically ill 
patients. Critical Care Clinics, 23: 35-53.

SOSFS 1995:5. Socialstyrelsens allmäna råd: kompetenskrav för tjänstgöring som 
sjuksköterska och barnmorska. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Timmerman, R. (2007.) A mobility protocol for critically ill adults. Dimensions of Critical 
Care Nursing. 26, 175-179.



31

Topp, R., Ditmyer, M., King, K., Doherty, K., & Hornyak, J. (2002). The effect of bed rest 
and potential of prehabilitation on patients in the intensive care unit. AACN Clinical 
Issues. 13, 263-276

Trost, J. (2007) Enkätboken. Pozcal: Studentlittertur.

Vollman, K. (2004). The right position at the right time: mobility makes a difference.
Intensive and Critical Care Nursing, 20, 179-182.

Wagenmakers, JM. (2000). Muscle function in critically ill patients. Clinical Nutrition. 20, 
451-454.   

Weissman, C. (2005) Sedation and neuromuscular blockade in the ICU. Chest, 128, 477-479

Winkelman, C., Higgins, P., & Chen, YJ. (2005). Activity in the cronically critically ill. 
Dimensions of Critical Care Nursing, 24, 281-290.

Bilagor

Bilaga 1. Enkät
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Till vårdenhetschef/avdelningsföreståndare eller motsvarande samt till de två
intensivvårdssjuksköterskor som kommer besvara denna enkät.

Jag heter Eva Lenander och är intensivvårdssjuksköterska på IVA i Lund (USIL). Jag 
läser vårdvetenskap på D-nivå, i Luleå. Denna enkätstudie om mobilisering av respirator-
behandlad patient på intensivvårdsavdelning ska ligga till grund för min 15 hp-uppsats. 

Syftet med studien är att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv granska praxis av 
mobilisering till sittande av respiratorbehandlade patienter vid Sveriges 
intensivvårdsavdelningar.

Två enkäter skickas till vårdenhetschef/avdelningsföreståndare eller motsvarande på alla 
intensivvårdsavdelningar i Sverige. De två enkäterna ska besvaras av två intensivvårds-
sjuksköterskor i klinisk tjänst med kunskap om avdelningens praxis av mobilisering till 
sittande av respiratorbehandlade patienter. Då de inledande frågorna handlar om 
bemanning kan viss hjälp från arbetsledare behövas för att besvara dessa. De två 
besvarade enkäterna läggs tillsammans i ett returkuvert och skickas tillbaka inom 2 
veckor. Returkuvertet är av praktiska och ekonomiska orsaker adresserat till min 
kursledare Stefan Sävenstedt på Luleå Tekniska Universtitet (men utskick från Lund)

Deltagande är helt frivilligt. Inget personregister eller kodning kommer göras. Ev. 
kommer en påminnelse utgå om bortfall av enkäter verkar bli stort

Definition av ”mobilisering till sittande” är att patienten sitter (i stol, på sängkant, i 
rullstol eller i sk total-care säng) i upprätt position, möjligen något bakåtlutad men i stort 
sett 90 graders vinkel i höft,  s.k. hjärtläge i sängen räknas inte som sittande. 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna.
Tel hem 046-52299 eller Tel arbete 046-171156
Mail hem eva.gardstanga@glocalnet.net  Arbete eva.lenander@skane.se

Tack på förhand från Eva Lenander

Eva Lenander Handledare Karin Samuelson

mailto:gardstanga@glocalnet.net
mailto:lenander@skane.se


1

Inledande frågor: (be ev. administrativ chef om hjälp)
Hur många iva platser finns på er intensivvårdsavdeling?

............................

Vilken personalsammansättning (hur många) har ni på avdelningen totalt 

vad gäller sjuksköterskor och undersköterskor? 

..............................................................................................................................................

Hur mycket personal finns per patient dagtid (ej semestertid) ? 

...............................................................................................................................................

Hur många iva-patienter brukar en sjuksköterska ha ansvar för? 

.............................

Hur många av sjuksköterskorna har specialistutbildning inom intensivvård?

............................ (ex. 25st av 30 totalt)

Ringa in det alternativ som bäst beskriver er inriktning

Allmän IVA     Thiva     Neuro     Barn     HIA     Annat (specificera)

................................

1. Mobiliseras respiratorbehandlade patienter till sittande på er avdelning? 
(Definition av ”mobilisering till sittande” är att patienten sitter i stol, på sängkant, i 
rullstol eller i sk total-care säng, i upprätt position, möjligen något bakåtlutad men i stort 
sett 90 graders vinkel i höft,  s.k. hjärtläge i sängen räknas inte som sittande.) 

Ja, på vår avdelning mobiliseras de flesta respiratorbehandlade 

patienter till sittande om ingen kontraindikation föreligger. 
Ja, på vår avdelning mobiliseras respiratorbehandlade patienter ibland

till sittande 

Nej, vi mobiliserar inte respiratorbehandlade patienter till sittande

på vår avdelning 

Vid svar Ja på ovanstående fråga vänligen fortsätt med efterföljande frågor.

Vid svar Nej på ovanstående fråga gå vidare direkt till fråga nr 10
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2. Hur många personer krävs för att mobilisera en 
respiratorbehandlad patient till sittande?
(Rangordna, ett eller fler alternativ – Skriv 1 för det mest giltiga 
alternativet som gäller på er avdelning och sedan 2 o.s.v.)

1 person________________________________

2 personer______________________________

3 personer______________________________

4 eller fler personer_______________________

3. Dokumenteras den genomförda mobiliseringen  av 
respiratorbehandlad patient till sittande?

Ja   

Nej 
(om ja förklara hur) 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

4.Vilken/vilka personalkategorier brukar medverka vid 
mobilisering av respiratorbehandlad patient till sittande?
(Rangordna, ett eller fler alternativ – Skriv 1 för det mest giltiga 
alternativet som gäller på er avdelning och sedan 2 o.s.v.)

Endast undersköterska/or___________________________

Endast sjuksköterska/or____________________________

Sjuksköterska/or och undersköterska/or________________

Sjukgymnast och undersköterska/or___________________

Sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska_________
Annat..................................................................................

............................................................................................ 



3

5. Hur ofta mobiliseras respiratorbehandlad patient till 
sittande när denna omvårdnadshandling anses indicerad?
(Rangordna, ett eller fler alternativ – Skriv 1 för det mest giltiga 
alternativet som gäller på er avdelning och sedan 2 o.s.v.)

1 gång om dygnet alla dagar____________________

1 gång om dygnet må-fre_______________________

2 gånger om dygnet alla dagar___________________

2 gånger om dygnet må-fre_____________________

3 eller fler gånger om dygnet alla dagar___________

3 eller fler gånger om dygnet må-fre______________

Någon eller några gånger per vecka_______________

Annat............................................................................

6. På vilket sätt mobiliseras respiratobehandlad patient 
till sittande på er avdelning?
(Rangordna, ett eller fler alternativ – Skriv 1 för det mest giltiga 
alternativet som gäller på er avdelning och sedan 2 o.s.v.)

”Total care”-säng (möjligt att i sängen sitta 90 grader och 

ha stöd för fötter)___________________________________
Lyfter med hjälp av stationär liftanordning (vid patientplatsen)

till stol eller rullstol (patienten behöver ej medverka)_______
Lyfter med mobil liftanordning till stol eller rullstol(patienten 

behöver ej medverka)_______________________________
Patienten hjälps med stöd av personal till sittande på 

sängkant._________________________________________
”Levande stöd” till stol eller rullstol (kräver att patienten 

medverkar)________________________________________
Annan mobiliseringsmetod eller hjälpmedel, till stol, sängkant 
eller rullstol,
(beskriv)............................................................................................

.............................................................................................. 
Annat
.....................................................................................................
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7.På vilket sätt beslutas om mobilisering av 
respiratorbehandlad patient till sittande?
(Kryssa för de alternativ som stämmer)

Skriftlig ordination av läkare___________________

Muntlig ordination av läkare___________________

Skriftlig åtgärd/mål av sjuksköterska_____________

Muntlig åtgärd/mål av sjuksköterska – __________
omvårdnadsbeslut taget bedside av sjuksköterska

Skriftlig ordination av sjukgymnast_____________

Muntlig ordination av sjukgymnast – ___________
omvårdnadsbeslut taget bedside av sjukgymnast

Standardiserad vårdplan_____________________ 

Avdelningens nedskrivna rutiner/riktlinjer________
Annat...........................................................................

...................................................................................

8. Vilken är din roll som sjuksköterska vid mobilisering 
av respiratorbehandlad patient till sittande?
(kryssa för de alternativ som stämmer)

Arbetsledande funktion: aktiv medverkan________________

Arbetsledande funktion: passiv medverkan_______________

Ansvarar för säkerheten i samband med förflyttningen –

undvikande av ofrivillig extubation och seponering av 

olika katetrar.______________________________________
Ansvarar för utvärdering av patientens status för bedömning

om mobilisering ska genomföras.______________________

Ansvarar för bedömning av patientens status för ev 

avbrytande av påbörjad mobilisering.___________________

Utvärderande funktion_______________________________

Kommunikativ funktion: patient-vårdare________________ 

Annat: ...................................................................................

.............................................................................................. 

Annat: ..............................................................................................

.............................................................................................. 
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9. Vilka förväntade omvårdnadsresultat och effekter kan ligga till grund för 
ditt beslut att mobilisera respiratorbehandlad intensivvårdspatient till 
sittande? (kryssa för de alternativ som stämmer)

(Definition av ”mobilisering till sittande” är att patienten sitter i stol, på sängkant, i 
rullstol eller i sk total-care säng, i upprätt position, möjligen något bakåtlutad men i 
stort sett 90 graders vinkel i höft,  s.k. hjärtläge i sängen räknas inte som sittande.) 
     

Respiratoriskt: Förbättrad ventilation, förbättrat_______ 
gasutbyte och rekrytering av sekret.

Cirkulation: Förbättrad autoregulation________________ 

Muskulärt: Stärkande, motverkar immobiliseringens___ 
negativa effekt – rörelseträning underlättas

Smärtlindring: p.g.a förändrat kroppsläge och________ 
muskulärt stöd

Psykologiskt: Verklighetsförankring – motverkar______ 
delirium

Psykologiskt: Motiverande och hälsobefrämjande______ 
genom att ge patienten mål och tro på bättring.

Koagulation: motverkar trombosbildning____________ 

Annat

......................................................................................... 

Annat

......................................................................................... 

Annat

.......................................................................................... 

Vet inte - indikationer diskuteras inte________________ 
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10. Vilka bakomliggande faktorer/orsaker finns till att du avstår från att
mobilisera respiratorbehandlad patient till sittande på er avdelning?
(kryssa för de alternativ som stämmer)

Resursbrist – personal________________________________________________

Resursbrist – hjälpmedel______________________________________________

Patienten vill inte___________________________________________________ 

Smärtlindring ej optimal_____________________________________________ 

Agiterad eller förvirrad patient – risk för seponering av invasiva______________
katetrar, tub/trach eller drän.

Medvetslös eller ej kontaktbar patient___________________________________

Inställningar på ventilator: (vilka?)...........................................................................

Hemodynamiskt instabil trots inotropi.___________________________________

Pågående kontinuerlig dialys__________________________________________

Invasiv behandling – aortaballongpump, eller aktiv kylning__________________
Invasiv övervakning som SwanGanz-kateter eller liknande med

kateter i v. femoralis eller v. Jugularis___________________________________ 

Invasiv övervakning som Picco eller liknande i a. Femoralis_________________

Diagnos: (ge ex.).......................................................................................................

Annat: (beskriv)........................................................................................................

Annat (beskriv)............................................................................................................. 

Vet inte –orsaker diskuteras inte_______________________________________
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11. Sett ur ett omvårdnadsperspektiv, anser du att er praxis avseende 
mobilisering av respiratorbehandlad behöver förändras?

Ja   

Nej 
(om ja, beskriv hur) 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Kommentarer

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tack för din medverkan


