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Intensivvårdsjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete många patienter som behandlas i respirator. 
Långvarig respiratorbehandling innebär ofta ökade risker för komplikationer. Med anledningen av 
detta är det viktigt att minska tiden i respirator med effektiv urträning. Att tränas ur respiratorn är 
en individuell process och bör därför anpassas efter patientens förmåga. Syftet med 
examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av tracheostomerade 
patienters urträning ur respirator. Metoden var kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med 
intervjuer av fem intensivvårdsjuksköterskor på ett sjukhus i Mellansverige. Intervjuerna 
analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att urträningsprocessen är ett 
komplext fenomen och beskriver intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av olika möjligheter 
och hinder som kan påverka patienten i urträningsprocessen. Dessa beskrivs närmare under tre 
kategorier: IVA sjuksköterskans kompetens, att vara medveten om patientens olika förutsättningar 
och ett fungerande samarbete har betydelse för urträningen. Intensivvårdssjuksköterskan ansågs ha 
en betydelsefull roll i patientens urträning och för det krävdes kunskaper och erfarenheter. 
Dokumentation och utvärdering har betydelse för en framgångsrik urträning. Varje patient har 
olika förutsättningar och det är individuellt hur mycket patienten klarar av. Urträningen påverkas 
av patientens välbefinnande, andning och cirkulation. Kommunikation och medverkan av både 
personal och patient ansågs även viktigt i urträningsprocessen.  
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The critical care nurse faces in her daily work, many patients who are mechanically ventilated. 
Prolonged ventilated treatment often means increased risk of complications therefore it is 
important to reduce the time on the ventilator with effective weaning. Weaning from ventilator is 
an individual process and should be adapted to the patient’s ability. The aim was to describe the 
critical care nurses’ experiences of tracheotomy patient’s weaning from ventilator. The research 
method was qualitative and the data collection was conducted with interviews of five critical care 
nurses in a hospital in central Sweden. The interviews were analyzed with latent qualitative 
content analysis. The result shows that the weaningprocess is a complex phenomenon and 
describes the critical care nurses´ experiences of different opportunities and barriers that may 
affect the patient in the weaning process. These experiences are described in detail in three 
categories; the critical care nurse’s competence, to be aware of the patient’s different conditions 
and good cooperation has been important for weaning. The critical care nurse was considered to 
have a significant role in the weaning process and for that she requires knowledge and 
experience. Documentation and evaluation are important for a successful weaning. Each patient 
has different circumstances and it is an individual process how much the patient can cope. The 
weaning process is affected by the patient’s wellbeing, breathing and circulation. Communication 
and involvement of both staff and patient was also considered important in the weaningprocess. 
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INTRODUKTION 
Intensivvårdssjuksköterskor (IVA sjuksköterskor) möter i sitt dagliga arbete många 
olika patientgrupper däribland många med respirationssvikt. Enligt Dybvik (1997) 
används respirationssvikt som ett samlingsbegrepp för olika orsaker till påverkat 
gasutbyte i lungorna. Respirationssvikt kan delas in i kategorierna akut och kronisk. 
Den akuta respirationssvikten uppstår plötsligt och kan utvecklas från bara ett par 
minuter till timmar. Den kroniska utvecklas långsammare och kan ta månader eller upp 
till flera år. I en studie av Marelich et al. (2000) framkommer det att respirationssvikt är 
en av de allvarligaste komplikationer som en patient kan drabbas av och många behöver 
därför respiratorbehandlas. Respiratorbehandling är därför vanligt förekommande i 
vården av kritiskt sjuka patienter och är ofta livräddande, problematiskt och kostsamt. 
Morton et al. (2005) skriver att patienter som är kritiskt sjuka och har behandlats i 
respirator under en längre tid ofta förlorar muskelstyrka vilket gör att de blir svaga och 
utmattade, det är därför viktigt att så snabbt som möjligt träna patienten att andas utan 
respirator. Att minska tiden i respiratorn genom effektiv urträning kan därför förbättra 
resultatet för patienten, minska lidande samt undvika de komplikationer som kan 
uppstå. Detta kan också ofta leda till kortare vårdtider. 
 
 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och kompetens 
Med intensivvårdssjuksköterska avses sjuksköterska med specialistutbildning inom 
intensivvård. Genomgående i detta arbete benämns intensivvårdssjuksköterska som IVA 
sjuksköterska. Sjukvårdspersonalens arbete styrs av flera lagar och förordningar. I 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att alla som tjänstgör i hälso- och 
sjukvården har ett yrkesmässigt ansvar som gör det möjligt för dem att ge patienterna en 
sakkunnig och omsorgsfull vård. Enligt Åliggandelagen (SFS 1994: 953) ska hälso- och 
sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. I SOSFS (2005) står skrivet att en sjuksköterska med specialisering inom 
intensivvård måste kunna ansvara för omvårdnaden av patienter i alla åldrar som vårdas 
på en intensivvårdsavdelning eller övervakas postoperativt. IVA sjuksköterskan skall 
övervaka vitala funktioner, bedöma patientens behov och utföra omvårdnadsåtgärder 
samt utvärdera åtgärder och dokumentera. Vidare ska hon ge information till patient, 
anhöriga och medarbetare. En annan stor del av arbetsuppgifterna är planering och 
samordning med andra yrkesgrupper inom sjukvården. IVA sjuksköterskan skall verka 
för att bedriva patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt, 
samt medverka i verksamhetsplanering och uppföljning. IVA sjuksköterskan har ansvar 
för patientens säkerhet samt kvalitet och utveckling av omvårdnaden. 
 
 
Mårtensson och Fridlund (2002) beskriver i sin studie att IVA sjuksköterskans 
grundläggande handlingar utgår från att tillvarata patientens grundläggande behov, 
psykosociala behov och behoven avseende respiration, cirkulation, elimination, 
vakenhet, smärtlindring, näringsbehov och välbefinnande. Detta ger en individualiserad 
och holistisk omvårdnad baserad på erfarenhet, klinisk evidens och riktlinjer på 
kliniken. IVA sjuksköterskan är i en unik situation för att tillgodose ett holistiskt synsätt 
vid urträning av patienten från respiratorn. Enligt Coyer et al. (2007) har IVA 
sjuksköterskan huvudansvaret för IVA patientens komplexa tillstånd. Vårdinsatserna 
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ska främja patientens välbefinnande och verka till framgångsrika effekter under 
respiratorbehandlingen. Denna högkvalificerade vård kräver ständiga bedömningar samt 
en förmåga att hantera patientsäkerheten. Det innefattar även den psykologiska biten då 
det för patienten kan vara stressande att inte kunna kommunicera. Andra faktorer som 
ska tillgodoses är förutom omvårdnaden, sömn, sömnstörningar och smärta. Vården 
kring patienten som behandlas i respirator är mångfacetterad och även om det ger 
utmaningar för IVA sjuksköterskan så finns det också många möjligheter. Enligt Hov 
(2007) är IVA sjuksköterskors kunskap, kompetens och engagemang en förutsättning 
för god omvårdnad vilket innebär att ta hand om patienten och tillgodose de enskilda 
förutsättningarna och behoven. Samarbete och kommunikation med kolleger är 
grundläggande för att förtydliga de mål som finns för patienten. Det visar sig i denna 
studie att detta ofta misslyckas, en anledning var genom avsaknaden av regelbundna 
diskussioner mellan kollegerna vilket IVA sjuksköterskan upplevde som ett dilemma. 
IVA sjuksköterskorna upplevde även att de hade svårigheter att överföra sin kunskap 
om patienten till läkaren. IVA sjuksköterskornas engagemang och oro för patienten togs 
inte på allvar av läkarna och detta gjorde att IVA sjuksköterskorna inte själva kunde 
hantera sina känslor och oro över att kunna ge patienten vård av god kvalitet. IVA 
sjuksköterskornas möjligheter att utföra god omvårdad var beroende av flera 
förutsättningar men begränsades av olika hinder (a.a.).  
 
 

Intensivvård  
Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) har definierat intensivvård som en vårdnivå och inte 
en vårdplats. Intensivvård beskrivs som avancerad övervakning, diagnostik eller 
behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Intensivvårdens 
övergripande målsättning omfattar: Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat 
till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom utan 
komplikationer (Karlström, 2009). Almerud et al. (2007) beskriver att intensivvård 
innebär att patienterna befinner sig på en intensivvårdsavdelning (IVA) som är en 
mycket högspecialiserad och högteknologisk avdelning. Det är patienter som kräver 
ständig övervakning och som oftast har en svikt av vitala funktioner som vårdas där. 
Patienterna har ständig monitorering som avläser viktig data och larmar om något 
avviker. Vidare menar Almerud et al.(2007) att detta kan vara en mycket stressfylld och 
skrämmande miljö för patienten som ständigt är övervakad och observerad av både 
personal och teknisk utrustning med störande ljud som till exempel larm.  
 
 

Respiratorvård och urträning 
Morton et al. (2005) skriver att målet med respiratorbehandling är att upprätthålla 
ventilationen och korrigera patientens hypoxi eller metaboliska rubbningar. 
Respiratorbehandling innebär att luft och syrgas blåses in i lungan med ett övertryck 
och förbättrar gasutbytet av syrgas och koldioxid i lungan samt avlastar eller minskar 
andningsarbetet. Dess viktigaste uppgift är att kompensera patientens respirationssvikt.  
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Urträning ur respiratorn definieras som en gradvis minskning av det respiratoriska 
stödet. Urträningen pågår tills den punkt har nåtts när patienten antingen inte längre 
behöver stöd eller har kommit till ett läge när ytterligare minskning av det respiratoriska 
stödet inte kan uppnås (Crocker & Kinnear, 2008). Taylor (2006) menar att målet med 
urträning ur respirator är att patienten ska återfå sin egenandning och bli oberoende av 
respiratorvård så snart det är möjligt. Att tränas ur respiratorn är en individuell process 
och bör därför anpassas efter patientens förmåga. Newmarch (2004) menar att direkt när 
patienten börjar med respiratorbehandling bör behandlande läkare redan börja tänka på 
urträning, målet är att träna ur en patient från respiratorn så tidigt som möjligt. 
Mårtensson och Fridlund (2002) menar att tidig urträning är viktigt för att undvika att 
komplikationer uppstår vilket leder till längre vårdtider än planerat med ett ökat lidande 
för patienten som följd. Därför anser författarna att patienter som vårdats länge i 
respirator är en mycket utsatt patientkategori som kan drabbas av flera komplikationer 
som aspiration, ventilatorassocierad pneumoni (VAP), smärta, oro och ångest. 
 
 
Däremot menar Crocker (2002) att det inte alltid som tidig urträning har en positiv 
effekt. Inleds urträningen för tidigt kan patienten lätt tröttas ut och urträningen blir då 
istället en långsam och stressfylld process för patienten. En annan viktig faktor är också 
att patienten inte får vara undernärd utan måste ha fått ett normalt eller ökat kaloriintag 
innan urträningen påbörjas. Undernäring kan annars ge ett sämre resultat då 
urträningsprocessen ökar patientens metabolism. Det finns ett flertal studier som visar 
att metoderna för att träna ur patienten från respiratorn är många och kan ske på olika 
sätt. Metoderna skiljer sig både nationellt och internationellt beträffande 
organisationerna kring besluten för respiratorbehandling och urträning. På en del 
kliniker sker urträning efter protokoll med vissa kriterier som ska vara uppfyllda innan 
urträningen inleds. Efter att dessa kriterier är uppfyllda följs vissa steg och åtgärder, för 
att patienten så småningom själv ska kunna ta över sin egen andning. En del har 
sjuksköterskor som leder urträningen och på andra ställen är det läkarna som styr 
processen. (Gelsthorpe & Crocker 2004; Hansen & Severinsson 2007; Rose et al. 2008).  
 
 
Egerod (2003) har gjort en undersökning på en IVA avdelning i Danmark där speciella 
team bestående av läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens som inriktat sig 
på urträning av patienter i mycket komplexa tillstånd. Författaren menar att 
sjuksköterskors utbildningar och erfarenhet är av stor betydelse vid urträningen. Rose et 
al. (2008) har studerat IVA sjuksköterskors delaktighet och roll vid urträningsprocessen 
i Australien och Nya Zeeland. Resultatet visade att i de flesta fall skedde detta i 
samarbete med läkarna. IVA sjuksköterskorna tyckte själva att de hade stort inflytande 
vid besluten när urträningen från respiratorn skulle påbörjas. I Gelsthorpe och Crocker 
(2004) studie framkom det att i Storbritannien var det oftast IVA sjuksköterskorna som 
tog initiativ till urträningen med uppbackning av läkarna. De hävdar att IVA 
sjuksköterskans erfarenhet var en viktig faktor vid beslutet att påbörja urträningen. I 
samma studie använde sig IVA sjuksköterskorna av nedskrivna protokoll men 
individuella bedömningar och avsteg från dessa protokoll gjordes i enskilda fall. De 
skriver vidare att majoriteten av erfarna IVA sjuksköterskor ansåg att protokoll var en 
fördel för dem som inte hade arbetat så länge och saknade erfarenhet, men att ett 
protokoll endast var en vägledning. Hansen och Severinsson (2007) redovisade att IVA 
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sjuksköterskornas erfarenhet och användning av protokoll påskyndade och förenklade 
nedtrappningen av respiratorbehandlingen. Urträningsprotokollen gjorde att IVA 
sjuksköterskorna kände sig trygga och säkra i sin yrkesroll samt upplevde kontinuitet i 
urträningen. Vidare skriver författarna att urträningen inte bara kräver teknisk 
kompetens och kunskaper om respirationsfysiologi och respiratorbehandling utan också 
en förmåga att se hela patienten och att arbeta på ett säkert sätt. Taylor (2006) menar att 
en förutsättning för en framgångsrik urträning fordrar kontinuerlig bedömning av 
patienten och i den rollen är IVA sjuksköterskan unik. Författaren hävdar även att ett 
väl fungerande teamarbete bidrar till att urträningen lyckas. Mårtensson och Fridlund 
(2002) skriver att förutsättningarna för en god urträning är att hänsyn ska tas till faktorer 
som påverkar patienten under urträningen. Dessa faktorer kan vara nutrition, 
kommunikation och vitala parametrar.  
 
 
IVA sjuksköterskor har en aktiv roll vid patientens urträningsprocess. Därför är det 
viktigt att på ett systematiskt sätt studera och därmed öka kunskaperna om deras 
erfarenheter av denna process. Det finns ett fåtal nationella och ett flertal internationella 
studier av både kvalitativ och kvantitativ karaktär som har undersökt 
urtäningsprocessen. Författarna till detta arbete har noterat att det endast finns ett fåtal 
studier som belyser detta ämne ur IVA sjuksköterskors perspektiv. Utifrån detta vill 
författarna undersöka IVA sjuksköterskors egna erfarenheter från urträning för att få en 
ökad förståelse för fenomenet urträning.  
 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av tracheostomerade 
patienters urträning ur respirator. 
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METOD 
Kvalitativ metod har valts för att få ökad förståelse om de erfarenheter 
urträningsprocessen har för IVA sjuksköterskor. En kvalitativ beskrivande ansats med 
intervjuer har genomförts och är enligt Polit och Beck (2008), ett tillvägagångssätt där 
författarna på ett djupgående sätt försöker fånga och beskriva deltagarnas erfarenheter. 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kvalitativ forskning baserad på narrativa 
intervjuer kräver förståelse mellan forskare och informant vilket alltid innebär en grad 
av tolkning.   
 
 

Urval 
Deltagarna i studien är sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård. Ett medelstort 
länssjukhus valdes ut efter bästa geografiska läge för författarna, för att lättast nå 
informanter. Sjukhuset har en medelstor allmän IVA med åtta till tio IVA-platser samt 
åtta platser för postoperativ vård. Avdelningen har ca 30 000 respiratortimmar per år 
och det innebär enligt SIR´s register att det klassas som en av landets största 
länssjukhus vid jämförelse av respiratortimmar. Det finns bara nio IVA avdelningar i 
landet som har mer än 10 000 respiratortimmar (SIR 2009). På avdelningen arbetar 
anestesiläkare, IVA sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och sjukgymnaster. Ett 
strategiskt urval genomfördes utifrån inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att 
informanterna var IVA sjuksköterskor med erfarenhet i mer än tre år inom yrket och var 
verksamma på en intensivvårdsavdelning. Med IVA sjuksköterskor avses 
sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård. Avdelningschefen på 
länssjukhuset kontaktades för att ge förslag på informanter som uppfyllde 
inklusionskriterierna. Avdelningschefen gav namn på ett antal personer och av dessa 
valdes de fem första för kontakt. De fick ett informationsbrev (Bilaga 1) med förfrågan 
om deltagande och vidare togs telefonkontakt med dessa personer som tillfrågades om 
de ville delta. Samtliga tackade ja till medverkan och tid och plats för intervjun 
bokades. Fem kvinnliga IVA sjuksköterskor i åldrarna 40-55 år deltog i studien. De 
hade arbetat inom sjukvården mellan 13 och 27 år och som IVA sjuksköterskor på IVA 
mellan fem och 13 år. Samtliga arbetade på samma IVA avdelning på ett länssjukhus i 
Mellansverige.  
 
 

Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen utfördes med kvalitativ intervju enligt en intervjuguide (Bilaga 2). En 
intervjuguide är till för att ange de teman som ska studeras och i vilken ordning de 
kommer att tas upp under intervjun. För att få ytterligare beskrivning och fördjupning 
av informanternas erfarenheter ställdes stödfrågor som till exempel, vad menar du? 
Hur? Berätta mer. Intervjuguiden utarbetades av författarna till föreliggande 
examensarbete. Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotintervju för att testa 
intervjuguidens kvalitet och för att träna intervjumetodik. Intervjuguiden korrigerades 
och utökades med en fråga efter pilotintervjun och därför ingick inte pilotintervjun i 
resultatet. Kvale (1997) menar att giltighet och tillförlitlighet stärks genom att 
intervjuguiden och intervjumetoden testades i en pilotintervju. Intervjuguiden innehöll 
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tre temafrågor med följdfrågor om patientens urträning ur respirator. Dessa temafrågor 
växte fram efter genomgång av litteratur och studier inom ämnet. 
 
 

Tillvägagångssätt 
Inför varje intervju informerades informanterna återigen om studiens syfte och att 
deltagandet var frivilligt, vilket betydde att de kunde avbryta när som helst utan 
motivering. Intervjuerna utfördes i ett enskilt rum på informanternas arbetsplats och 
under arbetstid. Båda författarna deltog vid intervjuerna där den ena intervjuade och den 
andra förde anteckningar. Intervjun inleddes med en öppen fråga där informanten fick 
berätta fritt om ämnet och utan avbrott för nya frågor. I vilken ordning frågorna ställdes 
varierade mellan intervjuerna. Följdfrågor ställdes utifrån informanternas svar och 
författarna bad om förklaringar för att samla in så mycket information som möjligt. 
Varje intervju avslutades med att fråga informanterna om de hade något mera att 
tillägga. Intervjuerna pågick i 45 -70 min och genomfördes mellan 2008-11-10--12-08 
och spelades in på band. 
 
 

Dataanalys 
Datamaterialet från de fem intervjuerna var relativt omfattande då varje intervju 
genererade cirka tio sidor löptext. Datamaterialet har analyserats stegvis och 
systematiskt med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (manifest och latent) och innebär 
att särskilda textenheter som svarar mot syftet markeras och tas ut (Graneheim & 
Lundman ,2004). Dataanalysen genomfördes med induktiv ansats, där författarna till 
detta arbete har förutsättningslöst analyserat och tolkat texter baserade på 
informanternas berättelser. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys var att beskriva 
variationer genom att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll. Skillnader och 
likheter uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2008). Denna analysmetod har valts då den gav möjlighet att fokusera på människors 
erfarenheter från ett inifrånperspektiv. Analysen genomfördes enligt Graneheim och 
Lundman (2004) i flera steg. Författarna till detta arbete genomförde steg ett till två var 
för sig, sedan jämfördes materialet och analyserades gemensamt. Första steget i 
analysen bestod av att lyssna på banden från intervjuerna och därefter skriva ner 
intervjutexterna ordagrant.  Intervjutexten lästes i sin helhet upprepade gånger för att få 
en helhetsbild av materialet och anteckningar gjordes fortlöpande. I steg två delades 
texten in i meningsbärande enheter som sedan kortades ner till textnära beskrivningar. 
Det centrala innehållet i texten bevarades och inget väsentligt försvann. Text som inte 
svarade mot syftet uteslöts. De kondenserade meningsenheterna med liknande innebörd 
fördes samman i ett kodningsschema som var till hjälp under analysprocessen (Tabell 
1). 
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Tabell 1. Kodningsschema vid kvalitativ innehållsanalys med meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 
 
 
MENINGSENHET KONDENSRAD 

MENINGSENHET 
KOD UNDER

KATE- 
GORI 

KATE- 
GORI 

Det är med erfarenhet 
man lär sig och det är 
mycket bedsidevana hos 
patienter det är det man 
lär sig mycket på, dels på 
ronder och se på hur 
doktorn agerar i många 
fall.(1) 
 
Alltså det är ju lättare när 
man har lite erfarenhet, 
som sköterska får vara 
med och peta i det annars 
händer det ingenting. (2) 
 
Beroende på vilken 
kunskapsnivå du har så är 
du mindre tolerant mot 
symtom som tex oro och 
ångest. Kan kanske inte 
vänta ut och se hur det 
går, bättre med en mer 
erfaren sjuksköterska och 
även mer påläst.(3) 
 

Med erfarenhet man lär sig, 
bedsidevana, man lär sig dels 
på ronder och ser hur doktorn 
agerar. 
 
 
 
 
 
Lättare när man har erfarenhet.
Får vara med och peta, annars 
händer ingenting. 
 
 
 
Beroende på kunskapsnivå,  
Bättre mer erfaren, påläst 
 
 
 

Ser, lär, 
vana, 
erfarenhet 
 
 
 
 
 
 
Lättare, 
erfarenhet  
händer 
ingenting 
 
 
Kunskaps
nivå, 
påläst 
 
 
 

Kunskap
erfaren-
het 
 
 
 
 
 
 
Kunskap
erfaren-
het. 
 
 
 
Kunskap 
erfaren-
het. 

IVA 
sjukskötersk
ans 
kompetens  

 
 
 
I steg tre abstraherades de kondenserade meningsenheterna till koder. De olika koderna 
jämfördes utifrån likheter och skillnader och sorterades i fem underkategorier och tre 
huvudkategorier. Underkategorierna utgörs av flera koder där innehållet är närbesläktat. 
Kategorierna var till en början preliminära men efter reflektion och diskussion mellan 
båda författarna resulterade det i en överenskommelse om hur koderna skulle sorteras. 
För att uppnå samstämmighet fördes fortlöpande diskussioner mellan författarna genom 
samtliga analyssteg. Författarna återgick till de kompletta intervjuutskrifterna ett flertal 
gånger för att förhålla sig närmare till det ursprungliga innehållet. Detta utgjorde det 
manifesta innehållet som var synligt och textnära och innebar ingen form av tolkning. 
Den manifesta delen pågick tills inga fler kategorier kunde skapas utifrån texten och 
avslutades med att kategorier formulerades. Därefter tolkades de olika kategoriernas 
innehåll för att formulera ett övergripande tema, där det latenta innehållet i intervjuerna 
framgick. Författarna ställde följande frågor till texten; Vad säger texten och vad 
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handlar den om? Vad betyder texten och vad menar informanterna? Dessa frågor var till 
hjälp vid tolkningen av den underliggande meningen i texten och för att nå ett större 
djup i den latenta analysen. Temat beskriver IVA sjuksköterskors erfarenheter av olika 
förutsättningar och hinder som kan påverka patienten i urträningsprocessen. Detta tema 
innehåller tre kategorier och fem underkategorier som närmare beskriver dessa 
erfarenheter. Ett tema kan ses som en röd tråd av den underliggande meningen, det 
latenta innehållet i texten (Graneheim & Lundman 2004).  
 
 

Forskningsetiska överväganden  
Examensarbetet genomfördes i överrensstämmelse med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Principen om autonomi, att göra gott, att inte skada och 
principen om rättvisa. Forskaren ska uppfylla följande krav: Att ge tydlig information 
både muntligt och skriftligt, inhämta deltagarnas samtycke, garantera konfidentiellitet 
samt ansvara för deltagarnas säkerhet (Vetenskapsrådet, 2009). Tillstånd att genomföra 
intervjuerna inhämtades av berörd verksamhetschef och avdelningschef. Information 
om studiens syfte, metod och hur datamaterialet skulle behandlas och publiceras gavs 
muntligt och skriftligt. Information gavs om att informanternas deltagande var frivilligt 
och deras rätt att avbryta medverkan när som helst. Informanternas utlovades 
konfidentiellitet samt att resultatet presenterades så att de inte blir igenkända. Det kan 
ändå vara så att enskilda uttalanden i citaten kan kännas igen av informanterna själva. 
Informanterna var tidigare okända för författarna och intervjuerna skedde avskilt. 
Banden från intervjuerna har förvarats så att inga obehöriga har kunnat komma åt dem. 
Materialet ska endast användas till examensarbetet och efter att det har blivit godkänt 
kommer allt material att förstöras.  
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RESULTAT 
Vid analysen av IVA sjuksköterskornas erfarenheter framkommer ett tema som 
beskriver urträningsprocessen som ett komplext fenomen. Det innebär att det är en 
komplicerad och sammansatt process som påverkas av flera olika faktorer. IVA 
sjuksköterskor har erfarenhet av olika faktorer som möjliggör urträningen men även av 
hinder som påverkar patienten i urträningsprocessen. Liten kunskap, dålig 
kommunikation och medverkan kan vara ett hinder medan god kunskap, god 
kommunikation och medverkan kan ses som en möjlighet. Ett hinder kan vara att 
patienten är respiratoriskt och cirkulatoriskt instabil. Individuella svagheter och minskat 
välbefinnande kan också vara ett hinder medan en stabil patient med individuella 
styrkor och ett välbefinnande är en möjlighet. Dokumentation och utvärdering ger en 
möjlighet till en framgångsrik urträning. En översikt av resultatet presenteras i Figur 1. 
Därefter beskrivs resultatet i löptext under respektive huvudkategori och underkategori. 
Citaten i texten är kodade med en siffra från varje informant.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Resultatet visar IVA sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan ha 
betydelse och påverka patienten i urträningsprocessen.  
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IVA SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENS  
 
IVA sjuksköterskan har en betydelsefull roll i patientens urträning vilket kräver kunskap 
och erfarenhet. Kompetensen påverkar urträningen och underlättar vid bedömning av 
patienten. Detta innefattar att bedöma, planera och utföra åtgärder samt utvärdera 
urträningen. Noggrann dokumentation är en förutsättning för en framgångsrik urträning. 

 
 

Kunskap och erfarenhet underlättar och ger trygghet  
Samtliga informanter ansåg att deras kunskaper och erfarenheter hade stor betydelse vid 
patientens urträning ur respirator. De upplevde att urträningsprocessen blev lättare när 
de hade fått mer erfarenhet. Några av informanterna beskrev att de fick sin erfarenhet 
genom att vara nära och se på patienten och få en vana av urträningen. Erfarenheter från 
annan sjukvård uppgavs också som betydelsefullt då det ökade förståelsen för olika 
patienter och vad som kunde vara jobbigt för dem. Kunskaperna fick IVA 
sjuksköterskan vid utbildning och i det kliniska arbetet. De fick också mycket kunskap i 
utbyte med läkare, dels på ronder och av att de såg hur läkarna agerade. En del av 
informanterna beskrev att de lärde sig mycket genom att ha ett stort intresse och 
engagemang.  
 
”Jag tror man behöver dels ha kunskapen om det och våga och se att man har en viktig 
roll i det. Jag tror att det har att göra med vilken slags person man är. Intresse och vad 
man törs och tidigare erfarenheter”(3). 
 
”Man går efter ett schema men sen så går jag efter min erfarenhet och min kliniska 
kunskap också (5). 
 
 
Informanterna hade erfarenheter av att det ibland behövdes uppbackning och stöd från 
kollegor. De hade alltid tillgång till en läkare med möjligheter att fråga om råd. 
 
”alltid noga med att få uppbackning av någon som har mer kunskap” (5). 
 
 
Informanterna menade att det är kunskap och erfarenheter som gör att de känner sig 
trygga. Tryggheten innebär att förstå vad som händer och vad som kan förväntas av 
dem. Med kunskap har de klart för sig i vilken ordning saker och ting ska göras. Flera 
av informanterna sa att om avsteg görs från rutinerna så ska dessa kunna ifrågasättas. 
Ibland finns det läkare som inte är så erfarna inom urträningen och de kan gå lite för fort 
fram. Informanterna berättade att de måste säga nej ibland och förklara att det inte är 
dags ännu för urträning och att det är genom sin erfarenhet som de vågar stå på sig. 
 
”Det är kunskapen och erfarenheterna som gör dig trygg, man känner sig trygg i sin 
omgivning och vet vad man har att förvänta sig” (1). 
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”Som en erfaren sjuksköterska går man in och ifrågasätter, tycker du att det är rimligt 
att sänka här när vi har 60%. Att veta vad som händer när man rattar ner på 
respiratorn. Det finns ju några sanningar som man ska känna till” (3). 
 
 
Informanterna uppgav att behov fanns av fortsatt utbildning och kompetensutveckling 
inom området för att ge möjligheter till en framgångsrik urträning. De ansåg även att 
personalen behövde bli bättre på att identifiera problem, se varningssignaler tidigare och 
snabbare förebygga problemen. Informanterna hade flera förslag till utveckling inom 
området urträning från respiratorn. Ett förslag var att bilda nätverk mellan olika IVA 
avdelningar och utbyta kunskaper. Informanterna ville också att det skulle finnas 
möjligheter att forska på arbetstid, även om det tar tid från patientvården så gynnar det 
patienten i slutänden. På avdelningen fanns speciella arbetsgrupper inom bland annat 
andningsvård och de hade ett utbildningsansvar, dels på avdelningen men även ute på 
sjukhuset.  
 
”Jag tror att när det fallerar att man vet vad det var som fallera, och att man blir bättre 
på att liksom identifiera vad det var för problem egentligen, vad var det som hände och 
varför hände det här” (3). 
 
”Bilda nätverk så att man kan ta del av andras kunskaper, det är ju så att på många 
ställen så sitter man ju och uppfinner hjulet flera gånger” (5). 
 
 
Informanterna hade även erfarenhet av urträningsprotokoll som användes vid urträning 
(Bilaga 3). Detta upplevdes positivt då de tyckte det underlättade urträningsprocessen.  
Informanternas erfarenheter av urträningsprotokoll var att det upplevdes som ett stöd 
och drev urträningen framåt på ett bra sätt. I de flesta fall utgick de från protokollet men 
alla patienter bedömdes ändå individuellt. En del upplevde att de var mer aktiva under 
urträningen, vilket många trodde kunde leda till kortare vårdtider och mindre risker för 
patienten att utveckla komplikationer. Protokollet var lätt att följa och ett bra hjälpmedel 
för nyutbildad personal samt att det fanns lättillgängligt hos patienten vilket underlättar 
vid observationer och utvärderingar. En annan fördel med protokoll var att det var bra 
med riktlinjer så att personalen inte går för fort fram och missar någonting. Det finns 
också nackdelar med protokollet, det passar inte till alla patienter. En del patientgrupper 
kräver individuell urträning vilket ibland leder till att avsteg från protokollet måste 
göras. En annan nackdel var att personalen kan känna sig låsta av ett skrivet dokument. 
 
”Om jag vore ny IVA sjuksköterska skulle det vara väldigt bra med protokoll, ja det är 
ett bra hjälpmedel” (1). 
 
”Ja, jag tror vi är mer aktiva under urträningen nu när vi har ett PM. Några gånger 
har jag sett en nackdel och det är att det inte bedöms riktigt individuellt i vissa fall” (4).  
 
”Man ska följa PM det är inte det, men ibland så måste man göra avsteg också, men 
gör man avsteg så ska man berätta varför” (5). 
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Urträningsprocessen behöver hela tiden revideras, förbättras, förnyas och förenklas. Ett 
ytterligare förslag var att det behövs en utveckling av urträningsprocessen i det 
tryckkontrollerade modet så att patienten får ta över sin egenandning tidigare. På IVA 
avdelningen där intervjuerna genomfördes skulle ett urträningsprogram installeras i 
respiratorn som kallades smart care. De flesta nämnde detta som en spännande och 
positiv utveckling. 
 

 

Att dokumentera och utvärdera ger viktig information 
Informanterna ansåg att dokumentationen var en viktig förutsättning för att förmedla 
den urträning som var planerad och utförd. Samtliga informanter påtalade sitt ansvar att 
dokumentera samt att göra utvärderingar av hur urträningen gått. Då kollegor tar över 
patienten kan de utgå från dokumentationen som ger information om var i 
urträningsprocessen patienten befinner sig och fortsätta urträningen. Dokumentation 
görs dels på patientens övervakningslista och i patientens datajournal. Det finns 
nedskriva riktlinjer på urträningsprotokollet hur dokumenteringen ska utföras. 
 
”Då dokumenterar vi ju på IVA kurvan att idag så följer vi steg 1 på 
urträningsprogrammet” (1). 
 
”Och sedan dokumenterar vi och gör ett status i journalen och utvärderar varje dag 
och talar om hur det går i urträningen, behov och problem” (2). 
 
 
Det skiljde sig något bland informanterna på vilket sätt de dokumenterade. Några 
dokumenterade på övervakningslistan i vilka steg på urträningen patienten befann sig 
eftersom de ansåg att det var mer överskådligt och lättåtkomligt för stunden. Andra 
dokumenterade både på övervakningslistan och i patientens datajournal. Informanterna 
nämnde att det ibland saknades information i patientens datajournal om utvärderingar i 
urträningen. Några av informanterna påtalade vikten av att dokumentera utvärderingar, 
framförallt det som inte gick bra och vad som gjorde att de var tvungna att ta ett steg 
tillbaka.  
 
”Tittar mest på listan, övervakningskurvan så ser man ju ganska tydligt om man har 
sänkt eller höjt på tryck och Fio2 och så för just för mig tycker jag det funkar bäst för i 
datajournalen när man skriver status är ju just för mig nu hur det är. Och själv är jag 
ganska dålig på att skriva” (3). 
 
”Vi noterar klockslaget när vi tar ur respiratorn, där skrivs det också framförallt om 
det inte gick bra” (4). 

 
”Det kan ju saknas ibland i dokumentationen att nu har jag tränat ur si och så idag, 
och även utvärdering. Det är ju svårt med det nya journalsystemet vi har, vi skriver ju 
löpande status så man måste gå tillbaka noggrant och läsa vad var det som egentligen 
hände” (5). 
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ATT VARA MEDVETEN OM PATIENTENS OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Urträningsprocessen är komplicerad och varje patient har olika förutsättningar. Detta 
innebär att det finns många faktorer som IVA-sjuksköterskan ska vara medveten om 
och ta hänsyn till. Informanterna anser att det är viktigt att IVA sjuksköterskan ser 
individuellt på varje patient. Det är mycket individuellt vad en patient klarar av och hur 
snabbt de kan tränas ur respiratorn. Det har att göra med vilken kondition patienten hade 
innan, om det är en ung eller gammal människa och vad det var som gjorde att patienten 
hamnade i respirator. Patienten ska vara respiratorisk och cirkulatoriskt stabil. 
Patientens välbefinnande är betydelsefullt då det kan vara svårt att träna ur en patient 
med starka smärtor, oro eller ångest. 
 
 

Stabilitet i vitala funktioner 
Detta innebär att innan urträning ska kunna påbörjas bör patienten vara respiratoriskt 
och cirkulatoriskt stabil samt normotempererad. Informanterna berättar att de observerar 
och bedömer patientens andning och cirkulation kontinuerligt under urträningen. 
Vätskebalansen påverkar också patienten vid urträningen. Om patienten är intorkad eller 
övervätskad så blir det svårare att andas. Patienten ska ha adekvata/bra tidal- och 
minutvolymer, normalt andningsmönster och frekvens, normal syresättning och bra 
hostkraft.  
 
”Det är mycket att ta hänsyn till, bra blodtryck, lugn fin andningsrytm, cirkulatoriskt 
stabil och läge i sängen” (1). 
 
 
Informanterna anser att IVA sjuksköterskan ska vara observant på vad patienten orkar 
så att personalen inte är ovarsamma och kör urträning för länge. En del patienter är 
mycket sköra och klarar inte att vara ur respiratorn en längre tid utan blir lätt utslitna. 
IVA sjuksköterskan observerar hur patienten tolererar urträningen och eventuella 
symtom som kan uppstå om de inte mår bra. Dessa symtom kan visa sig som hög 
andningsfrekvens, sänkt saturation och motorisk oro. IVA sjuksköterskan följer 
blodgaser och utvärderar resultatet, men påtalar dock vikten av att observera patienten 
och inte bara stirra sig blind på siffror. Det finns vissa patientgrupper som 
informanterna upplever som är svårare att träna ur än andra. De svåraste är patienter 
med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller andra typer av lungsjukdomar. Det är 
individuellt vad som accepteras i saturation och en del patienter kan vara vana sedan 
tidigare att ligga på en låg saturation. Då går det inte att tro att dessa patienter kan hålla 
en saturation som är bättre än de hade innan de blev sjuka. Det viktiga är att se till att 
patienten kommer till en lagom komfortabilitet. Vissa patienter kan tränas ur på en dag 
och somliga klarar inte ett liv utan respirator. Dessa patienter får då tränas till en 
hemrespirator istället. 
 
”Bedömning och observationer….Saturationsklämman, det är ju jätteviktigt och sedan 
tittar jag på andningsfrekvens, så ser man andningsmönster och andningsdjup och 
sedan tittar man på slem eller inte slem. Hög andningsfrekvens är ofta tecken på att det 
är jobbigt för patienten” (3). 
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”Det är ju bra att vi ser individuellt på varje patient och att vi inte är statiska, det 
tycker jag är jätteviktigt ” (4). 
 
”En del tar stegen dag för dag och på en del så kan man gå igenom de här stegen på en 
förmiddag eller så tar det 4 veckor” (5). 
 
 
Informanterna menar att rethosta och ökad slembildning medför risk för 
sekretstagnation vilket kan fördröja urträningen. IVA sjuksköterskan ska därför se till 
att patienten har fri luftväg och inget slem som sitter i vägen samt se till att inte slemmet 
blir för hårt och segt. Åtgärder för detta kan vara inhalation, lägesändringar i sängen för 
att mobilisera slemmet och att använda pepventil. Åtgärder innan patienten kopplas ur 
respiratorn och andas med syrgas på tracheostomin är att suga rent och att aspirera i 
subglottisventilen. En annan omvårdnadsåtgärd är att se till att patienten har ett bra läge 
i sängen för att orka andas. Patienten kan få sitta upp och mobiliseras till sängkanten. 
 
”Alla personalkategorier ska jobba mer aktivt, Att man inte ställer orimliga krav på 
patienten och tröttar ut dom, övervätskar patienten, låter slemmet bli för hårt och segt 
eller struntar i pep andningen” (2). 
 
”Vänder patienten ofta, mobilisering till sängkant. Ta djupa andetag , bra smärtlindrad 
och jobbar upp slemmet” (4). 
 
”Patient med mycket hosta är ju svår att träna ur och feber exempelvis då konsumerar 
man ju mer syrgas. Om patienten legat i respirator länge så är det en stor svårighet för 
till slut så blir dom ju lite beroende av respiratorn, svaga i muskelsystemet” (5). 
 
 

Att patientens välbefinnande har betydelse 
Med detta menar informanterna att många intensivvårdspatienter upplever oro och 
ångest i samband med urträningen. Patienterna kan vara rädda och känna sig otrygga. 
Oron kan bero på rädsla för att inte kunna andas när respiratorn kopplas bort i samband 
med urträning eller att de känner sig ensamma eller har smärta. Personalen observerar 
tecken på oro och ångest och ser till att åtgärder sätts in. Symtom på att patienten är 
orolig och inte mår bra kan vara att de rör sig mycket i sängen och ser oroliga ut. 
Ångesten kan göra att de upplever lufthunger och får snabb andningsfrekvens. Patienten 
kan bli störd av olika ljud från larm och av medpatienter, den förstår heller inte vad som 
händer och kan bli mycket orolig och stressad. Det går inte att träna ur en patient ur 
respiratorn samtidigt som patienten är i ett stresstillstånd. Informanterna menar att det 
bör vara lugnt på rummet och att oroliga patienter har personal som är nära. Att skapa 
en miljö som patient och personal känner sig trygga i är en stor och krävande uppgift. 
Flera av informanterna berättade hur viktigt det är att IVA sjuksköterskan själv är 
komfortabel och trygg, då är lättare att få med sig patienten i urträningen.  
 
”Så är det upp till mig som sjuksköterska att se till att min patient mår bra i det här 
urträningsskedet och att patienten är fri från oro och ångest.” (1). 
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”Oro, många patienter är ju oroliga, så när man kopplar bort respiratorn så föder ju 
det oro och ångest för tänk vad händer om jag inte kan andas. Jag ser till att patienten 
inte är orolig” (5). 
 
 
Smärtan påverkar andningen hos patienten som inte vågar hosta eller djupandas. En 
informant hade erfarenheter av att hög bukkirurgi kunde ge smärtor som påverkade 
andningen. Informanterna menar att patienten ska vara bra smärtlindrad och att det inte 
går att träna ur patienten från respiratorn om de har starka smärtor. 
 
”Att träna ur en patient med smärta går ju inte, de måste vara smärtfria” (1). 
 
”Smärtproblematik, hög bukkirurgi de törs inte varken hosta eller djupandas” (3). 
 
”Patienten ska inte ha ont. Jag ser till att patienten inte har ont” (5). 
 
 

ETT FUNGERANDE SAMARBETE HAR BETYDELSE 
 
Urträning är ett lagarbete mellan patient och IVA sjuksköterska men även personal 
emellan. Detta kräver medverkan av alla parter och såväl planering som samarbete 
Urträningen kan påbörjas tidigare om personalen blir mer aktiva och alla 
personalkategorier blir bättre på att samarbeta. Detta innebär att skapa möjligheter till 
en god kommunikation mellan personal och patient. Det bör vara ett samspel mellan 
patient och personal med ett ömsesidigt förtroende för varandra 
 
 

Att skapa möjligheter till en god kommunikation och medverkan  
Informanterna upplevde att patienterna var mer vakna och mindre sederade nu jämfört 
med vad de var förr. Det är bra att bli av med sederingen tidigt för att urträningen ska 
fungera bra och för att patienten ska kunna kommunicera. Vakenhetsgraden har 
betydelse för att patienten ska kunna klara andningen och för att de ska förstå och kunna 
medverka i urträningen. Vakenhetsgraden bedöms med Motor Activity Assessment 
Scale (MAAS) skalan och vid urträning ska patienten ha MAAS lägst tre. Det är även 
viktigt med nattvila och att patienten har en bra dygnsrytm för att orka med urträningen. 
Om patienten har varit vaken för länge och inte fått den nattro den behöver försvårar det 
urträningen och det kan innebära ett steg tillbaka i urträningen. IVA sjuksköterskan ska 
se till att patienten får lugn och ro för att inte vara för trött och utsliten vid urträningen. 
När patienten vilar och sover ska ingen urträning bedrivas. 
 
”Det är viktigt med nattvila, viktigt med bra dygnsrytm för att orka med 
urträningen”(2). 
 
”De måste vara vakna så det går att kommunicera med dem och samarbeta det går för 
det mesta, det är ju inte alla som är helt vakna men man informerar ju patienten så dom 
flesta förstår nog vad som händer men alla gör det inte”(4). 
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Samtliga informanter uttryckte att kommunikationen var en stor och viktig del i 
urträningen. Den ska fungera såväl mellan patient och personal som mellan kollegor. 
Det gäller att ha en dialog med patienten och sina kollegor så att inte missförstånd 
uppstår. 
 
”Jag måste ju tydliggöra för en personal jag jobbar med att nu ska vi göra det här och 
det här och det gäller även att ha en dialog med läkaren” (2). 
 
 
Kommunikation mellan personal och patient kan ske på olika sätt, dels genom 
ögonkontakt med patienten eller genom muntlig och skriftlig information. Det finns 
också många svårigheter i kommunikationen, patienten kan ha svårigheter att 
kommunicera på grund av tracheostomi. Ibland kan personalen ha svårt att läsa av 
patientens läppar vilket gör att frustration och oro uppstår både hos patient och hos 
personal. Att använda sig av papper och penna eller pektavla fungerar ibland men inte 
alltid på grund av att patienten har nedsatt muskelkraft i händerna och inte orkar hålla i 
pennan. 
 
”Ja svårigheten är ju om han fortfarande ligger i och inte kan prata och man tror att de 
kanske har ont eller att de absolut vill någonting” (3). 
 
 
Informanterna påtalade hur viktigt det var att ge information till patienten innan de 
påbörjade urträning för att patienten skulle känna sig mera förberedd om vad som skulle 
ske. Personalen bör hela tiden förklara och gärna upprepa flera gånger. Att upprepa 
informationen kan bidra till en trygghet hos patienten. 
 
”Ja, verkligen information till patienten för att vi inte ska komma påhoppandes, för det 
upplever många att vi kanske hoppar på dom om vi inte ligger steget före med 
information” (1). 
 
 
Urträning sker genom ett samarbete mellan patient, IVA sjuksköterska, läkare och 
undersköterskor. Det är därför viktigt att alla i teamet är medvetna om sina insatser. 
Informanterna uttrycker att det krävs en del av personalen, att de medverkar aktivt och 
är engagerade.. 
 
”Sjuksköterskor kan påverka respiratortiden genom att vara engagerad, ha vilja och 
intresse att bry sig, men engagemanget är tyvärr olika bland oss kolleger här” (1). 
 
”Beror helt och hållet på patientens förmåga och vara med på noterna och samarbeta” 
(1). 
 
”Det gäller att vara aktiv och inte sitta med armarna i kors, det innebär tyvärr så att 
helger och vissa individer som inte var så intresserade av att hålla på med urträning 
gör nog så att det stagnerar mycket, är jag rädd” (2). 
 
”Det gäller att få dom med sig så att de vet vad som ska göras” (2). 



21 

Informanterna erfar att deras medverkan till att stärka patientens självkänsla är 
betydelsefull. Att få patienten att tro på sig själv är viktigt vilket gör urträningen lättare. 
En del av informanterna uttryckte att ha en empatiförmåga är a och o. Alla informanter 
ansåg att de skulle finnas till och vara närvarande hos patienten, stå vid sängen och visa 
att detta går bra. Ibland så märker personalen att en del patienter har tappat sugen, 
patienterna tror inte på sig själva att de orkar och ger då upp. Informanterna beskriver 
att dessa patienter ska beaktas och motiveras till att medverka. 
 
”mycket är coachning och peptalk, man måste peppa dom, ställa lite krav och kanske 
vara lite tuff ibland också, det här fixar du, jag litar på dig” (2). 
 
”att man hela tiden peppar och liksom ställa på och flytta den där linjen längre och 
längre fram, nu var du så duktig, nu klarade du 15 minuter, nästa gång tar vi 20 
minuter” (5). 
 
 
Informanterna ansåg att genom att vara delaktiga kan de också påverka och förkorta 
respiratortiden. Vid besluten som tas när urträning ska påbörjas tyckte samtliga 
informanter att de kände sig mycket delaktiga. Det var oftast IVA sjuksköterskan som 
tog upp diskussionen och lämnade förslaget till läkaren att patienten var så pass vaken 
och stabil att det var dags att påbörja urträningen. Besluten skedde alltid i samspel med 
ansvarig läkare. Flera av informanterna upplevde jobbet som roligt när de kunde vara 
med och påverka vården.    
 
”De som har jobbat här länge som sjuksköterska vi får vara med och peta i det också 
annars händer ingenting” (2). 
 
”Ja, jag initierar besluten ofta, jag är väldigt på så, jag vill att vi ska börja det tidigare, 
jag vill att patienten ska få överta andningen tidigare. Det vet man ju att längden 
dagarna i respiratorn ökar alltid risken för att få en VAP” (5). 
 
 
Vidare framkom att IVA sjuksköterskor ibland kan känna tidsbrist vilket kan leda till 
svårigheter att hinna med urträningen, detta kan påverkar urträningen negativt. Ofta 
ligger det två eller flera patienter på samma sal och om det är mycket att göra med de 
andra patienterna då kommer urträningen i andra hand. Samtliga informanter uttrycker 
att det måste finnas tid till att vara hos patienten, personalen ska inte behöva känna sig 
stressad och jäktad.  
 
”Vara trygg och frikoppla andra saker så att du har tid att vara där och inte är jäktad 
och stressad” (1). 
 
”Det kan vara mycket med patienten bredvid, jag behöver tid att träna ur patienten och 
tid att utvärdera” (2). 
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med detta examens arbete var att undersöka IVA sjuksköterskors erfarenheter av 
tracheostomerade patienters urträning ur respiratorn. Tracheostomerade patienter har 
ofta legat i respirator en längre tid. Resultatet visade att IVA sjuksköterskan har en 
viktig roll med ett stort ansvar för patienten under urträningen. Urträning från 
respiratorn är beroende dels av IVA sjuksköterskans kompetens, kunskap och 
erfarenheter. Dokumentation och utvärdering ansågs även det vara en viktig 
förutsättning till en framgångsrik urträning. IVA sjuksköterskan ska vara medveten om 
patientens olika förutsättningar för urträning. Det innebär en förmåga att vara lyhörd 
och observant på patientens vitala funktioner där stabil andning och cirkulation samt ett 
välbefinnande hos patienten kan vara en avgörande roll. IVA sjuksköterskans samarbete 
med patient och kolleger har en betydande del i urträningsprocessen då förutsättningar 
till en väl fungerande kommunikation och medverkan är beroende av ett samspel mellan 
alla parter. Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån kategorier med 
tillhörande underkategorier. 
 
 
Författarna till detta arbete anser att IVA sjuksköterskans kompetens har betydelse i 
urträningsprocessen. Alla informanter uttryckte att deras erfarenhet var av stor 
betydelse. De ansåg att deras kunskap och erfarenhet underlättade urträningen, dels 
framkom att det innebar en trygghet att veta vad som förväntas av dem. Detta styrks av 
Egerod (2003); Gelsthorpe och Crocker (2004); Crocker och Kinnear (2007) som i sina 
studier beskriver att den holistiska vården byggs på tidigare erfarenheter samt att 
beslutsfattandet vid urträning påverkas av professionella bedömningar. Det 
karaktäristiska för en sjuksköterska med kunskaper och lång erfarenhet beskrivs som en 
förmåga att kunna förutse vad som kommer att hända. Benner (1999) beskriver detta 
expertkunnande som en process som kännetecknas av att typiska händelser används som 
ett analysredskap. Genom detta använder sig sjuksköterskan medvetet av sin tidigare 
förståelse av vanliga reaktioner. Erfarenheten utvecklar sjuksköterskornas kompetens 
när det gäller att hantera välbekanta situationer. Informanterna påtalade vikten av 
kompetenhöjning inom området för att ge möjlighet till en framgångsrik urträning. 
Informanterna gav också förslag på att bilda nätverk mellan olika IVA avdelningar för 
att ta del av varandras kunskaper. Crocker och Kinnear (2007) beskriver i sin studie 
intensivvårdsnätverk med särskilda urträningsteam som gav rådgivning angående 
urträningen. Resultatet var framgångsrikt. 
 
 
Informanterna hade erfarenhet av att använda protokoll vid urträningen och ansåg att det 
fanns en fördel med detta. Att använda sig av protokoll har i flera studier visat sig vara 
en fördel men i vissa fall måste avsteg göras. Gelsthorpe och Crocker (2004) menar i sin 
studie att protokollen i vissa fall begränsar sjuksköterskorna i sitt handlande. Erfarna 
sjuksköterskorna litade mer på sitt professionella omdöme än på protokollet. Protokollet 
gynnade och var till störst hjälp för de mer oerfarna sjuksköterskorna. Egerod (2003) 
menar istället att urträningsprotokollets riktlinjer vidgar tillåtna ramar för vad IVA 
sjuksköterskan kan göra utan att behöva överskrida sin formella kompetens. Författarna 
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till detta arbete menar att det kan finnas en risk att erfarna IVA sjuksköterskor litar mer 
på sin intuition vilket kan leda till att evidensbaserad kunskap inte tas tillvara. 
Informanterna poängterade vikten av att dokumentera och då framförallt utvärderingen, 
då denna har betydelse för att få kontinuitet i urträningen. Informanterna saknade ibland 
information om utvärderingen av urträningen. Dokumentationen gjordes på lite olika 
sätt på den avdelning där informanterna arbetade. Några av informanter uppgav att de 
skrev oftast mest på övervakningslistan medan andra skrev i datajournalen. Författarna 
till detta arbete anser att dokumentationen är viktigt då vi enligt patientjournallagen 
(SFS 1985:562) är skyldiga att dokumentera. Författarna till detta arbete tror att IVA 
sjuksköterskan ibland har svårt att hinna med att utföra dokumentationen på ett korrekt 
sätt. En av anledningarna till detta problem kan vara att det finns flera olika 
journalhandlingar som dokumentationen görs på.  
 
 
IVA sjuksköterskan bör vara medveten om patientens olika förutsättningar vid 
urträningen. Informanterna anser att urträningen är en individuell process dels beroende 
på om det är en ung eller gammal patient eller i vilken kondition patienten var i innan 
respiratorbehandlingen påbörjades. Informanterna berättar att patientens andning och 
cirkulation observeras och bedöms kontinuerligt. Innan urträningen påbörjas ska 
patientens andning och cirkulation vara stabil. Detta styrks av flera studier Mårtensson 
och Fridlund (2002); Epstein et al. (2006); Rose et al. (2007) som säger att IVA 
sjuksköterskan är den person som kontinuerligt observerar och monitorerar patientens 
parametrar samt vidtar snabba åtgärder i ventilationsstödet om det behövs. IVA 
sjuksköterskan ska även göra bedömningar om patienten kan fortsätta urträningen. 
Mårtensson och Fridlund (2002) menar även att en viktig del i urträningsprocessen är att 
patienten är optimalt förberedd innan urträningen påbörjas med många faktorer som ska 
tas hänsyn till De poängterar även nutritionens betydelse vid urträningen i sin studie 
vilket ingen av informanter nämner något om. Urträningen ökar ämnesomsättningen så 
det är viktigt att patienten får tillräckligt med kalorier. Författarna beskriver vidare i sin 
studie hur undernäring påverkar patienten och kan vara en bidragande orsak till att 
patientens andningsmuskulatur försvagas, med ökade risker för komplikationer. Ett sätt 
att undvika undernäring är att ta reda på patientens ursprungliga BMI innan patienten 
blev sjuk. Att mäta kaloriförbrukningen via kalorimetrimätning är ett sätt för att kunna 
ge patienten optimal näring.  
 
 
Patientens välbefinnande har betydelse vid urträningen. Informanterna menar att 
patienten bör vara lugn och trygg och får heller inte vara smärtpåverkad under 
urträningen. Crocker och Kinnear (2007) menar att patienterna själva ska kunna vara 
aktiva och medverka vid urträningen. För detta krävs att IVA sjuksköterskan bedömer 
behov av ångestdämpande och smärtstillande läkemedel. Mårtensson och Fridlund 
(2002) styrker detta genom sin studie som säger att det är viktigt att patienten är 
smärtfri, utvilad och har haft god nattvila innan urträningen påbörjas. Ett fungerande 
samarbete har betydelse för en framgångsrik urträning. Det innebär att skapa 
möjligheter till en god kommunikation och medverkan Informanterna var eniga om 
kommunikationens betydelse vid urträningen, den ska fungera mellan patient och 
personal men också kollegor emellan. Kommunikation kan ske på flera olika sätt, dels 
genom ögonkontakt men även verbalt. Det framkom i resultatet att det gällde att vara 
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tydlig i sitt språk. Brister i kommunikationen kan lätt leda till stress både hos personalen 
och hos patienten. Mårtensson och Fridlund (2002) menar att brister och svårigheter i 
kommunikationen kan leda till stress och frustration. En väl förberedd och informerad 
patient känner sig tryggare i sin miljö och urträningen går bättre. Wilkin och Slevin 
(2004); Karlsson och Forsberg (2008) anser att kommunikationssvårigheter kan bero på 
att patienten är för djupt sederad, det upplevs stressfullt av patienten att inte bli förstådd. 
Författarna till dessa studier påtalade betydelsen av beröring och fysisk kontakt samt att 
förmedla trygghet via relevant information. Författarna till detta arbete menar att 
beröring är ett annat sätt att kommunicera på och behovet av kroppskontakt kan ibland 
öka vid stressituationer. Men ingen av informanterna nämner något om detta. 
 
 
Informanterna ansåg att urträningen kunde påbörjas tidigare om alla personalkategorier 
blev mer aktiva och bättre på att samarbeta. Informanterna menade att urträningen sker 
genom ett samspel mellan patient och personal men även personalgruppen emellan. 
Blackwood et al. (2004) menar att en viktig del under urträningen är att personalen 
träffas gemensamt och diskuterar och lägger upp en gemensam plan för patientens 
urträning Även Gelsthorpe och Crocker (2004) hävdar att teamarbete har en stor 
betydelse för en lyckad urträning. Informanterna ansåg att det var viktigt att personalen 
hade en empatisk förmåga. Att uppmuntra och få patienterna att medverka vid 
urträningen är betydelsefullt då de lätt kan tappa gnistan. Detta styrks av Taylor (2006); 
Wilkins och Slevin (2004) som säger att patientens framsteg bygger på att bygga upp 
tillit och ge stöd, framförallt psykologiskt stöd. Ibland kunde det vara personalen som 
behövde stöd och uppbackning. Om detta säger Blackwood (2004); Gelsthorpe och 
Crocker (2004) att läkare och sjuksköterskor kompletterar varandra och att stöttning 
från andra personalgrupper är viktigt vilket stärker personalen i dess roll. 
 
 
Alla informanter kände sig delaktiga i vården och vid besluten om urträning. De menade 
att urträningen ska påbörjas så tidigt som möjligt för att kunna korta ned respiratortiden 
och därmed minska riskerna för vårdrelaterade komplikationer. vilket stöds av flera 
studier. Mårtensson och Fridlund (2002); Newmarch (2004) som menar att tiden i 
respirator har betydelse och att riskerna för komplikationer ökar. Rose et al. (2008) 
menar att erfarna IVA sjuksköterskor är mer självständiga och har ett inflytande vid 
beslutsfattande om urträning i högre utsträckning än mindre erfarna sjuksköterskor. 
Norton (2000) menar att IVA sjuksköterskorna är experter inom sitt ansvarsområde och 
spelar många viktiga roller under urträningen, då de ser vilka urträningsmetoder som 
passar bäst för den enskilde patienten. Informanterna beskriver att ibland är tidsbrist ett 
stort hinder i urträningen. Crocker och Kinnear (2007) skriver att när det är många 
arbetsuppgifter som ska göras så prioriteras andra uppgifter före urträningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

Metoddiskussion  
För att uppnå syftet, som var att undersöka IVA sjuksköterskors erfarenheter av 
patientens urträning ur respirator, valdes kvalitativ intervju med kvalitativ 
innehållsanalys. I kvalitativ forskning är forskaren intresserad av att förstå och beskriva 
mänskliga fenomen som erfarenheter och söker individens personliga utsagor. Polit och 
Beck (2004) skriver att kvalitativ forskning används vid beskrivningar av erfarenheter 
och upplevelser från den intervjuades livsvärld och för att förstå helheten.  Det syftar till 
att utveckla teoretiska insikter och att beskriva och förklara fenomen. Som en 
förberedelse inför intervjuerna gjordes en litteraturgenomgång i ämnet för att utforma 
en intervjuguide. Författarna gjorde en pilotintervju för att utvärdera intervjuguide och 
intervjuteknik och detta medförde att intervjuguiden ändrades och utökades med en 
fråga. Kvale (1997) skriver att man bör skaffa förkunskaper inom området för att kunna 
fatta avgörande beslut under studien.  
 
 
Datainsamlingen genomfördes med fem intervjuer utifrån en intervjuguide. Att använda 
intervjuer som datainsamlingsmetod är ett vanligt sätt inom kvalitativ forskning för att 
ta del av deltagarnas erfarenheter (Kvale, 1997). Författarna valde ett strategiskt urval 
för att få informanter med erfarenhet över tre år inom yrket. Detta för att få informanter 
med erfarenheter i tillräcklig variation av urträningsprocessen och dessutom få en 
hanterbar textmassa. Det var inga svårigheter att få informanter då alla svarade ja till att 
medverka. Graneheim och Lundman (2004) anser att val av deltagare är betydelsefullt 
för att tillförsäkra giltigheten i studien. Intervjuerna skedde enskilt och målet var att 
skapa ett tryggt och stimulerande samspel mellan intervjuare och informant där 
intervjuarna försökte skapa en öppen atmosfär för att få informanten att vara uppriktig. 
Frågorna som ställdes utifrån intervjuguiden ansågs giltiga då de handlade om 
erfarenheter av patientens urträning enligt studiens syfte. Giltigheten bedömdes 
kontinuerligt under datainsamlingen och målet var att samla in så mycket material som 
möjligt för att beskriva erfarenheter av fenomenet urträning. För att undvika bias av 
styrande frågor från intervjuarna inleddes intervjun med en öppen fråga. Därefter följdes 
svaren upp med frågor för att klargöra meningen med det viktigaste innehållet och 
informanterna stimulerades till att berätta mera. Då data inkom från flera informanter 
och intervjuerna var spontana och innehållsrika ansågs det som ett mått på att tillräcklig 
data insamlats. Trovärdigheten och tillförlitligheten styrks av att båda författarna har 
gjort samtliga intervjuer tillsammans och att intervjuerna skrivits ut ordagrant efter 
bandinspelningar. 
 
 
Författarna ansåg att kvalitativ innehållsanalys vara en lämplig analysmetod eftersom 
denna metod används för att identifiera variationer med avseende på skillnader och 
likheter. En Granskär och Höglund-Nielsen (2008) beskriver att kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter och används inom 
vårdvetenskapen för att identifiera sådana variationer i en text. Författarna valde latent 
innehållsanalys för att få en djupare förståelse för erfarenheterna och som innebar större 
inslag av tolkning än i den manifesta analysen. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 
menar att större inslag av tolkning kan underlätta kategorisering och tematisering 
eftersom tolkning ökar förutsättningarna för att se sammanhang och mönster. 
Författarna granskade intervjuutskrifterna och kodade meningsbärande enheter var för 
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sig. Därefter jämförde författarna kodningen och båda författarna hade gjort liknande 
koder vilket visade på samstämmighet i bedömningen av materialet. Samstämmigheten 
och att författarna i varje steg under analysarbetet reflekterat och diskuterat olika 
tolkningsmöjligheter stärker trovärdigheten och tillförlitligheten. En svårighet med 
analysmetoden var att det ibland kunde vara svårt att sortera data så att de inte passade 
in under flera kategorier och att utveckla logiska och hållbara kategorier. Granskär och 
Höglund-Nielsen (2008) skriver att resultatet av en intervjustudie inte är oberoende av 
forskaren och att forskarens förförståelse även har en viktig del i tolkningsprocessen. 
Författarna har lång erfarenhet inom sjukvården men liten förkunskap om urträning. 
 
 
Resultatet presenteras med citat och en figur som beskriver tolkningen av kategorier och 
underkategorier. Giltigheten stärks av att citaten i resultatet är äkta utsagor som kommer 
från alla informanter. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten och 
giltigheten i resultatet stärks av att läsaren själv kan bedöma och tolka resultatet från 
citat och kodningsschema. Det ger läsaren möjlighet att se efter alternativa tolkningar. 
Författarna menar att resultatets giltighet svarar väl mot syftet och att resultatet är 
användbart då det kan öka medvetenheten av IVA sjuksköterskans erfarenheter vid 
urträningsprocessen. Resultatet kan styrkas av resultat från tidigare forskning men 
författarna är tveksamma till att resultatet är helt överförbart och tillämpbart i kliniskt 
verksamhet då det är för litet urval. En begränsning i examensarbetet var att det kanske 
var för få deltagare och att alla var kvinnor med stor erfarenhet samt att informanterna 
kom från samma intensivvårdsavdelning. Men frågan är om resultatet hade blivit 
annorlunda om fördelningen mellan kvinnor och män hade varit lika, eller om vi hade 
intervjuat personer med kortare eller längre erfarenhet eller om intervjuerna genomförts 
på flera sjukhus. 
 

Slutsats 
Efter att ha undersökt IVA sjuksköterskors erfarenheter visar resultatet av detta 
examensarbete att urträningsprocessen är komplex och att varje patient är unik med 
olika individuella egenskaper. En slutsats är att möjligheterna för en effektiv och lyckad 
urträning ökar om IVA sjuksköterskan är medveten om de förutsättningarna som finns 
samt är medveten om hinder som kan påverka patienten i urträningsprocessen. 
 

Resultatets kliniska betydelse  
Författarna till detta arbete anser att det är viktigt att lyfta fram resultatet till 
vårdpersonalen. Detta kan vara till hjälp för IVA sjuksköterskor då det ökar förståelsen 
för vad som påverkar patienten i urträningsprocessen. Resultatet från detta arbete kan 
även vara användbart då det påvisar utvecklingsmöjligheter och ger förslag till 
förbättringar. Det kan vara att utvärdera urträningsmodet smartcare som nu införts, 
utveckla nätverk, förbättra utvärdering och dokumentationen samt behovet av att 
tidigare övergå från kontrollerad andning till egen andning. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet av detta arbete ger nya frågeställningar som till exempel att undersöka 
patienternas erfarenheter av urträning. Det skulle vara intressant att ta reda på hur 
urträningen sker idag på olika ställen runt om i Sverige och hur många det är som 
använder urträningsprotokoll. Det vore även intressant att jämföra och utvärdera 
urträningsmodeller med respiratortider och se vilket som är mest effektivt.  
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Bilaga 1.  
 

Information och förfrågan om medverkande i studie 

 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildningen inom intensivvård på Karlstad 

Universitet. Vi tänker göra en studie inom ramen för magisterutbildning inom 

omvårdnad och planerar att använda oss av intervjuer. Syftet med denna studie är att 

undersöka intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av patientens urträning ur 

respirator. 

 

Vi vill intervjua fem intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet över tre år inom 

intensivvården och med erfarenhet av urträning ur respirator. Intervjun kommer att 

fokuseras på frågor kring dina erfarenheter omkring urträning. Intervjun sker utifrån en 

intervjuguide och varar ca 45 min och sker enskilt. Intervjuerna spelas in på band för att 

skrivas av efteråt och sedan raderas banden. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna identifiera vem som sagt vad i 

den färdiga rapporten. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande och vi hoppas att du är intresserad av att vara med. 

Om du tackar ja till att delta i studien kommer vi att kontakta dig för att komma överens 

om tid och plats för intervjun. Deltagandet är frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta 

sin medverkan utan att ange skäl.  

Resultatet kommer att redovisas på ett seminarium våren 2009. Efter godkännande 

arkiveras examensarbetet och publiceras elektroniskt i webbformulär på Karlstads 

universitet. 

  

Med vänliga hälsningar 
 
Jessica Larsson, sjuksköterska Gun Syversen, sjuksköterska 
Tel: 070-3954120  Tel: 070-6221156 
jessica.larsson@liv.se  gun.syversen@liv.se 
    
Handledare Gerth Hedov  Handledare Agneta Danielsson 
gerth.hedov@kau.se  agneta.danielsson@kau.se 
Karlstads Universitet  Karlstads Universitet 
054-700 10 00  054-700 10 00 
 
 



 

Bilaga 2.  
 
Intervjuguide: 
 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder:  Kön: 

Antal år som IVA-ssk: Antal år inom sjukvården: 

 

Temafrågor: 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att träna ur patienter ur respirator 

Följdfrågor: 

När påbörjas urträning av patient i respirator? 

Finns bestämda kriterier som ska vara uppfyllda innan urträning kan påbörjas? Vilka 

kriterier? 

Används någon särskild metod vid urträning? Ex.protokoll? 

Vilka svårigheter eller behov kan finnas vid urträningen? 

Vilka faktorer påverkar urträningen?  

Har du erfarenheter av en bra och lyckad urträning? Berätta? 

Erfarenheter av ett dåligt eller misslyckad urträning? Berätta? 

 

Vilka är dina ansvarsområden, arbetsuppgifter vid urträningen?  

Följdfrågor: 

Vem tar beslutet när urträning kan påbörjas? 

Känner du dig delaktig när beslut tas om att det är dags för urträning och i så fall hur? 

Kan sjuksköterskan påverka och minska respiratortiden?    

Vilka är IVA-sjuksköterskans ansvarsområden vid urträning? 

Hur kan urträningsprocessen underlättas för dig? 

Vilka kliniska bedömningar och observationer gör du under urträningen? 

Vilka omvårdnadsåtgärder gör du under urträningen? 

 

Hur kan urträningsprocessen utvecklas och förbättras? 

Finns det andra frågor om urträning som är viktiga att veta och som du vill berätta?   
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Urträning ur respirator      
Dok datum: 
20070503      

             

Reviderat: 
20080115 

Giltighetstid: 
Gäller tills vidare, dock längst 20100115 

Antal sidor: 
3      

 
URTRÄNINGSPROTOKOLL 
Strategin är att så snart som möjligt påbörja urträning när en förbättring skett eller 
grundsjukdomen/orsaken till respiratorbehandlingen är åtgärdad. 
 
 
Bedömning av patient i respirator 
Urträning ur respirator ska övervägas dagligen vid rondarbetet och ordineras av läkare. Alla patienter 
bedöms individuellt och standardvårdplan ordineras i lämpliga fall. 
 
Huvudmål 
Patienten ska återfå sin egenandning och bli oberoende av respiratorn. 
 
 
 
KRITERIER FÖR URTRÄNINGSSTART 
 
SEDERING:   Lägst MAAS 3 
 
ANDNING:   FiO2 ≤40 % 
    Individuell bedömning av PaO2 och 
PaCO2 
    Saturation ≥90 % - beakta patientens 
normalstatus 
    PEEP ≤.10 
    pH ≥ 7.3 
    Adekvat hostning under sugning 
 
CIRKULATION:  Stabil 
    Temp 36°-38° 
 
I samråd med ansvarig läkare blir första åtgärd att ändra från BIPAP/ASB mode 
(tryckkontrollerad ventilation) till CPAP/ASB eller CPAP/PPS mode (tryckunderstödd ventilation) 
med tubkompensation. 
 
Utvärdera enligt utvärderingsruta. 
 
 
 



 

UTVÄRDERINGSRUTA 
CNS/KOMMUNIKATION: Patienten ska inte på grund av andningen vara stressad, orolig, 

förvirrad, agiterad eller ha förändrat RLS. 
 
ANDNING: Andningsfrekvens ≤ 30/minut 
 PaO2, PaCO2 och pH inom individuell normalgräns Saturation ≥ 

90 beakta patientens normalstatus 
 Adekvat tidalvolym 
 Blodgas efter 30 minuter inom förutbestämda gränser 
 
CIRKULATION Hjärtfrekvens ≤120/minut 
 Blodtrycksstegring <20 %, <180mmHg 
 Inga bröstsmärtor och/eller ST-sänkningar 
 
Om utvärderingen INTE uppfylls gå tillbaka till föregående inställningar. Läkare, sjuksköterska 
och undersköterska diskuterar och dokumenterar orsaken. 
 
Ett nytt försök till CPAP görs efter samråd med läkare om urträningskriterierna är uppfyllda. 
 
 
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID URTRÄNING – CPAP-MODE 
 

1. Från start av urträning; -sänk PEEP med 2 cmH2O i taget varannan timma ner till 5 cmH2O. 
Förutsatt att FiO2 inte behöver höjas > 5% enheter. Utvärdera enligt utvärderingsrutan efter varje 
sänkning. 

 
2. Sänk ASB med 2 cm H2O i taget varannan timma ner till 6-10 H2O. Utvärdera enligt 

utvärderingsrutan efter varje sänkning. 
 
I samråd med ansvarig läkare gå vidare till urträning med spontanandning/ O2 på trach. 
 
 
Patient med endotrachealtub: -Extubation vid FiO2 ≤40 %, ASB ≤10, PEEP ≤5. Andningsfrekvens ≤30 
och av läkare acceptabla blodgaser. 
 
 
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID URTRÄNING MED O2 PÅ TRACH 
 
Steg 1 10-30 minuter med O2 på trach varannan timma dagtid. Utvärdera kontinuerligt enligt 

utvärderingsruta. 
 
Steg 2 30-60 minuter med O2 på trach varannan timma dagtid. Utvärdera kontinuerligt enligt 

utvärderingsruta. 
 
Steg 3 2 timmar med O2 på trach och 1 timma med respirator under dagtid. Utvärdera 

kontinuerligt enligt utvärderingsruta. 
 
All urträning anpassas individuellt. 
 
Om alla ”stegen” har fullföljts och alla parametrar är uppfyllda, diskutera med ansvarig läkare om 
patienten ska fortsätta med O2 på trach resten av dygnet. 
 
Utvärdera kontinuerligt enligt utvärderingsruta. 
 
Steg 4 Om patienten legat i respirator under natten görs ett nytt försök enligt  

steg 3. I annat fall dekanylering. 
 
 



 

 
DOKUMENTATION 
 
Dokumentationen sker på övervakningskurvan. Ex: PM – urträning ur respirator enlig steg… 
 
Dokumentera på övervakningskurvan. Stryk över raden med INST:MV/TV 
och skriv dit urträning. Dra ett streck för hur lång tid patienten är ur respiratorn. 
 
Dokumentera – under åtgärder/observationer på övervakningkurvan klockslag när patient tas ur och läggs 
i respirator och eventuell orsak till att patienten läggs tillbaka i respiratorn igen. 
 
Dokumentera och utvärdera urträningen i patientjournalen. 
 


