
                      BILAGA I 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVBROTT I SEDERING OCH ANVÄNDNING AV 

SEDERINGSPROTOKOLL I SAMBAND MED RESPIRATORVÅRD 

 

En forskningsöversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examination 

Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Grundnivå  

Examinationsdatum: 130531 

Kurs: HT11 

 

Författare: 

THOMAS LUPASZKOI HIZDEN 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Lena Swedberg 

Examinator: 

ANNA HANSSON 



                      BILAGA I 

SAMMANFATTNING 

 

Patienter som vårdas i respirator på intensivvårdsavdelningar behöver ofta sövas (sederas) för 

att tolerera denna behandling. De läkemedel som används ska styras noggrant för att inte 

utsätta patienterna för en för djup eller för ytlig sedering. Att patienterna sövs ned för djupt 

kan förekomma och det finns instrument som ska förhindra detta. Med dagligt avbrott i 

sederingen menas att sederingen stängs av en gång om dagen för att patienten ska vakna till 

för att sedan starta sederingen åter på nivån att patienten är lugn.  

 

Syftet med studien var att belysa effekterna av dagligt avbrott i sedering för patienter som 

vårdas i respirator, samt beskriva hur användning av strukturerade protokoll påverkar 

sjuksköterskans arbete. 

 

Som metod valdes en forskningsöversikt där sexton vetenskapliga artiklar har inkluderats. 

Dessa har sökts i databaserna PubMed, Cinahl och The Cochrane Library. 

 

Resultaten visade att det fanns fördelar i sederingsstyrning med hjälp av dagligt avbrott i 

sederingen. Resultaten visade bland annat att längden för respiratorvård, vård på 

intensivvårdsavdelningen samt på sjukhus kunde minskas med hjälp av dagligt avbrott i 

sederingen. Jämförelsevis effektiv var även användning av sederingsprotokoll. Med dessa 

hade sjuksköterskan möjligheten att styra sederingensdjupet efter patientens sederingsbehov. 

 

Slutsatsen var att dagligt avbrott i sedering gagnar patienterna bland annat genom kortare 

vårdtider och ökad överlevnad. Detta visar sig dock inte gäller generellt för alla patienter. 

Sederingsprotokoll kan vara en hjälp för sjuksköterskan att på ett strukturerat sätt styra 

patienternas sederingsbehov.  

 

Nyckelord: dagligt avbrott sedering, intensivvård, respiratorvård, sederingsprotokoll 
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INLEDNING 

På intensivvårdsavdelningar vårdas svårt sjuka patienter i respirator för att få hjälp med sin 

sviktande andningsfunktion. För att acceptera vård i respirator krävs ofta att patienterna 

sövs ner då det kan upplevas som obehagligt att ha en andningsslang (tub) i halsen 

(Richards & Hodgson, 2012). 

 

Beroende på vilket sederande läkemedel (sövningsläkemedel) som används och 

patienternas allmänna tillstånd, kan tiden då patienterna är sederade (sövda) variera. Detta 

kan vara ett problem eftersom omvårdnadspersonalen till exempel inte kan bedöma det 

neurologiska tillståndet av patienten, då detta kan överskuggas av läkemedlen. Vidare kan 

en onödigt lång uppvakningsperiod vara följden av en lång sederingsfas då patientens 

kropp kan vänja sig vid läkemedlen. Detta resultaterar i att en ökning av dosering blir 

nödvändig för att uppnå samma effekt av läkemedlen. Detta i sin tur kan leda till onödiga 

undersökningar, så som röntgenundersökningar av hjärnan, då patientens neurologiska 

tillstånd annars inte kan utvärderas. (Devabhakthuni, Armahizer, Dasta & Kane-Gill, 

2012). 

 

För att utvärdera patientens neurologiska tillstånd och för att undvika ackumulation av 

sederande läkemedel, görs planerade avbrott i sederingen. Detta handlar om att stänga av 

sederingen under en stund på dagen, låta patienten vakna till och därefter åter sedera 

patienten igen till en nivå som passar patientens behov (Larsson & Rubertsson, 2012).  

 

Det som dessutom kan konstateras är att det verkar saknas enhetliga rutiner för hur 

observationen av sederingen och avbrottet ska gå till och vilka återgärder/hjälpmedel som 

kan/ska användas för att inte sedera patienterna för mycket (Wøien, Stubhaug & Bjørk, 

2012).  

 

En viktig roll som sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen har, är bland annat 

patientobservationen. Just observationen är ett utmärkt tillvägagångssätt för att kunna 

utvärdera sederingens effekt för att sedan kunna styra doseringen av sederande och 

smärtstillande läkemedel. På så sätt kan dosering av läkemedlen hållas så låg som möjligt 

och uppvakningstiden borde kunna vara kort (Balas et al., 2012). 

BAKGRUND 

Intensivvården föddes 1952/1953 på ett sjukhus i Köpenhamn, Danmark. Det var Dr. Björn 

Ibsen som kallas som fader av intensivmedicinen. Han hjälpte en tolvårig flicka som var 

sjuk i poliomyelit (barnförlamning) och utvecklade respiratoriska problem, genom att 

ventilera henne manuellt via en revivator (andningsballong). Han använde dock även 

maskinell hjälp. För att lösa hennes bronkospasm (kramp i luftrörsväggens glatta 

muskulatur) gav han henne narkosläkemedel. Genom detta räddade han flickans liv och 

grundstenen var lagt för en ny medicinsk disciplin: intensivvården.  (Reisner-Sénélar, 

2011). 

 

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar sviktar eller löper stor risk att svikta i 

sina vitala funktioner. På grund av denna risk är de anslutna till övervakningsapparatur och 

dessutom ofta till medicinteknisk utrustning i syfte att stödja eller överta vissa kropps-

/organfunktioner. Ett exempel på medicinteknisk utrustning är respiratorn som kopplas in 

när patienten sviktar respiratoriskt och behöver stöd i sin andningsfunktion.  

(Guldbrandsen & Stubberud, 2009). 
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Respiratorvård 

Med hjälp av en respirator får patienten hjälp med sin andning av en maskin 

(respirator/ventilator). För att respiratorn ska kunna föra ner luften i lungan har patienten 

oftast en slang i halsen som ligger i luftröret. Denna slang förs via mun eller näsa ner, även 

ett snitt i halsen (trakeostoma) kan förekomma vid långvarig respiratorbehandling. Möjligt 

är även respiratorbehandling via en andningsmask som sitter över näsan eller mun och 

näsa. Respiratorn blandar andningsluften som patienten får, enligt inställda värden. På så 

vis är det möjligt att ge mer syrgas (FiO2) än vad rumsluften innehåller, om så är 

nödvändigt. Dessutom kan vårdpersonalen styra hur stora andetagen ska vara och hur 

snabbt patienten ska andas. För att kunna säkerställa att respiratorbehandlingen fungerar så 

som önskat görs regelbundna blodprovskontroller, så kallad blodgasanalyser. Där ser 

vårdpersonalen bland annat syre- och koldioxidhalten i blodet och kan styra 

respiratorinställningarna därefter. Ytterliggare mäts syremättnaden i blodet via en 

fingerklämma och koldioxidhalten i utandningsluften bestäms via en sensor som sitter vid 

utandningsslangen. (Stockholms läns landsting/Vårdguiden, 2011;  Larsson & Rubertsson, 

2012). 

Patienten 

Att vårdas i respirator kan innebära obehag för patienten. Redan 1990 rapporterade 

Bergbom-Engberg och Haljamäe (1990) att patienter som vårdas i respirator upplever olika 

problem med/i respiratorn. Det kan handla om obehag vid extubation, obehag vid sugning i 

nedre luftvägarna för att evakuera slem, inte kunna prata eller sova/vila. Som mest 

framstående nämns synkronisering med respiratorn. En inte lyckad synkronisering kan 

orsaka höga tryck i lungan med barotrauma (skador i lungan på grund av höga tyck i 

lungan) till följd. Detta då patienten försöker trycka ut luften medan respiratorn försöker 

trycka in luften. För bland annat minimera denna risk och säkerställa en bra syremättnad av 

blodet sederas patienterna (Guldbrandsen & Stubberud, 2009). Redan genom minimal 

sedering kan en ökning av samarbete med patienten nås. Detta med följd av minimerad tid 

i respirator och ökad överlevnad (Amaral, Kure & Jeffs, 2012).  

 

Patientens behov av läkemedel för att uppnå en status av lugn och accepterande behandling 

kan vara mycket olika från patient till patient. Det har rapporterats att patienter som är 

äldre har en ökat behov av sedativa och opioder. Medan patienter som har en historia av 

alkoholmissbruk bara ökat behov av opioder och ej samtidigt av sedativa. Sammantaget 

sägs att patienter som vårdas länge i respirator får höga kumulativa doser av både sedativa 

och opioder, dock mindre ofta används neuroleptika (Karir, Hough, Daniel, Caldwell & 

Treggiari, 2012).  

Sederande läkemedel 

Patienter som ligger i respirator sederas under den första tiden de behandlas i respirator. 

Att sedera någon betyder att lugna någon. Med sedering menas därför processen att 

etablera en status av lugn (Marino, 2007). Ordet sedera härstammar från det latinska ordet 

”sedare” vilket just betyder att lugna. Huvudskälet till att sedera patienterna är, även enligt 

Richards och Hodgson (2012), att patienterna kan bli agiterade på grund av 

endotrakealtuben. Det första steget för att uppnå en lugn patient borde dock enligt Marino 

(2007) vara att intensivvårdsavdelningens miljö och utformning bidrar till lugnet. Bortsett 

från detta nämner han ändock att läkemedel ofta kommer till användning.  

 

Det finns ett flertal olika sedativa (sederande läkemedel) på marknaden som kommer till 

bruk inom vården. Dessa kan indelas i olika grupper där det finns mer potenta läkemedel 
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och mindre potenta, likaså sådana som har bara en kort verkan och sådana som har lång 

verkan. Dessa används inom vården fram för allt där patienterna behöver lugnas inför eller 

under undersökningar eller behandlingar. Grupperna kan skiljas mellan sederande 

läkemedel, så som till exempel bensodiazepiner, Propofol; samt opioider. Under 

bensodiazepingruppen faller läkemedel som Lorazepam, Midazolam, Oxazepam eller 

Diazepam. Dessa användas vid olika indikationer inom sjukvården för att exempelvis 

lugna, ångestdämpa, sedera, kramplösa. Propofol är ett läkemedel som används inom 

intensiv- och operationssjukvård för att uppnå en lugn eller sovande patient. Opioider, 

däribland Morfin eller Fentanyl tillhör, är starkt verksamma analgeserande (smärtstillande) 

läkemedel (Larsson & Rubertsson, 2012). 

 

Devabhakthuni et al. (2012) beskriver i sin litteraturgenomgång att ett flertal läkemedel 

används för att sedera och smärtlindra patienten. Så nämns bland annat Lorazepam, 

Midazolam och Propofol som oftast använda läkemedel för sederande ändamål i USA. För 

att smärtlindra patienter läggs det opioider till. Devabhakthuni et al. poängterar även att 

analgosedering (sedering + analgesering) bör användas till förmån för sedering utan 

smärtstillande. Detta för att minimera risk för biverkningar, förlängd uppvakningstid samt 

tid i respirator och på intenisvvårdsavdelningen. Richards och Hodgson (2012) beskriver 

dessutom att bensodiazepiner och propofol bara har ringa effekter på toleransen av 

endotrakeltuben. För att öka toleransen är opioider att föredra. I en en norsk studie 

genomförd av Wøien et al. (2012) så beskriver forskarna: För sederingsändamål används 

oftast Propofol och Midazolam, både för kort- och långtidssedering, samt Fentanyl för 

smärtstillning. Vidare föredrar intensivvårdspersonalen en kontinuerligt administrering av 

läkemedlen, som kan vid behov kompleteras med bolusinjektioner. 

 

Trenden går enligt Mehta, McCullagh och Burry (2011) mot att sedera patienterna lättare. 

Propofol ges företräde mot Benzodiazepiner och Morfin byts ut till förmån av fentanyl och 

remifentanyl (opioid).   

 

Vincent, Abraham, Moore, Kochanek och Fink (2011) anger 15 olika skäl där sedering kan 

vara indikerad, så som öka tolerans av intubationen, inducera sömn eller reducera 

stressmechanismer och syrgasförbrukning. Att styra sederingsdjupet är dock inte lätt. Det 

finns en rad olika skalor som kan användas för detta ändamål, så som modifierad Ramsey 

skala (RSS), Motor Activity and Assessment Scale (MAAS), Riker Sedation-Agitation 

Scale (SAS) eller Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS).  Med hjälp av dessa 

numeriska skalor bedöms patientens sederingsnivå. Skalorna är snarlika och patienter som 

behandlas efter en sådan skala har haft mindre tid i respirator, på intensivvårdsavdelning 

och på sjukhuset. Detta på grund av med hjälp av ett bedömningsinstrument är det lättare 

att finna rätt sederingsnivå vilket kan leda till kortare vårdtid i respirator. 

 

Likaså kan smärtor vara ett skäl till att patienterna är agiterade. Adekvat smärtstillande 

behandling är av stor nytta och ska, enligt McGrane och Pandharipande (2012), vara en 

prioritet med opioid som förstahandsval, dock efter att non-farmakologiska försök gjorts 

utan önskvärd effekt. 

 

Även sömnbrist hos patienten kan bidra till bland annat ökad oro, delirium eller hämning 

av immunfunktion. Att sedera patienterna leder dock inte till en normal sömn, då REM 

(Rapid Eye Movement)-fasen, den betydelsefullaste delen av sömnen, inte går att skapa 

med farmakologisk hjälp (Larsson & Rubertsson, 2012). 
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Oönskade effekter av läkemedel 

Problem som kan uppstå beskriver bland andra Woodrow (2000) som redogör för problem 

med över- och undersedering av patienterna. Med undersedering menas att patienterna är 

för lätt sederade för att de acceptera detta tillstånd att ligga i respirator. Woodrow menar 

även att undersedering är omänskligt eftersom patienten kan uppleva smärtor och att 

undersedering kan orsaka muskelnedbrytning på grund av utsöndring av stresshormoner. 

Detta kan få förlängd intensivvård som följd. Även Guldbrandsen och Stubberud (2009) tar 

upp oönskad undersedering och tillägger problematiken med kroppens ökade stressrespons 

med bland annat ökad metabolism, natrium- och vattenretention till följd. Detta visar sig 

bland annat genom att kroppsvätska läcker ut ur blodkärlen och bildar ödem. Förutom detta 

fastslår de att undersedering inte är detsamma som lätt sedering, dvs. lätt sedering kan till 

och med vara ett önskvärt mål då patienten i det fallet kan ha förmågan att kommunicera 

med sin omgivning. 

 

Översedering å andra sidan betyder att patienterna är onödigt djupt sederade. Även detta 

anser Woodrow (2000) vara omänskligt eftersom patienten berövas en del av sin 

livsupplevesle, påverkar det respiratoriska och kardiovaskulära systemet negativt, ökar 

kostnaderna och förlänger rekonvalescensen. Detta utvecklar Guldbrandsen och Stubberud 

(2009) mera och anför att muskelkraften försvagas genom nedsatt hostkraft med 

slemstagnation och infektionsproblematik till följd, så som exempelvis pneumoni eller 

sepsis. Därtill kan gastrointestinala problem uppstå på grund av att tarmperistaltiken 

minskar, vilket kan orsakar förstoppning. Dessutom kan den neurologiska statusen bli 

svårbedömd. Här anför Larsson och Rubertsson (2012, s. 708) att överdosering kan bidra 

till ”onödiga skall-DT-undersökningar…” till följd ”… för att utesluta andra orsaker till att 

patienten inte vaknar.”, det vill säga patienten behöver genomgå onödiga undersökningar 

som är påfrestande för patienten såväl som för resurshantering och ekonomi.  

 

Att patienterna ska vara nedsövd så kort som möjligt beskriver även Roberts, Haroon och 

Hall (2012). De poängterar att så snart det är säkert möjligt ska användningen av 

sederingen ska vara så låg som möjligt så att patienterna kan vara vakna. Även detta på 

grund av bieffekter som beskrivs bland annat med sämre outcome (överlevnad) för 

patienterna.  

Omvårdnad 

Orem 

Människan är så konstruerad att hen kan kompensera uppkomna funktionsdeficit till en 

viss grad. Relaterad till Orems Self care – Dependent care koncept resulterar olika krav för 

omvårdnadspersonalen ur detta koncept. Self care delen i Orems mening betyder att 

individen lär sig saker på grund av sin existens och lär sig även åtgärder för att säkra sin 

existens. Dependent care betyder att människan inte kan utföra dessa inlärda åtgärder själv. 

Kan människan inte utföra dessa saker självständig blir hen som social varelse beroende av 

andra människor (Orem, 2001). 

 

Sjuksköterskans roll 

Att eftersträva en optimal sedering är en mänsklig nödvändighet för patienterna och ett 

värdefullt instrument i sjuksköterskans patientobservation, anser Woodrow (2000). Att 

sederingsbehovet kan vara mycket olika från patient till patient, vilket kräver noggrann 

observation av patienten, nämner inte bara Larsson och Rubertsson (2012). I en artikel av 

Grap et al. (2012) talas det om att patienter kan vara djupare sederade än rekommenderat 

eller nödvändigt då det kan finnas diskrepans mellan sjuksköterskans korttidsmål 
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(sjuksköterskan föredrar exempelvis en lugn patient och därmed djupt sederad patient) och 

de skadliga långtidseffekterna av sederande läkemedlen (exempelvis ökad metabolism, 

försvagad muskelkraft). De tar även upp om sjuksköterskan själv upplever 

respiratorbehandling som stressande eller inte komfortabel finns tendenser att sedera 

patienterna djupare.  

 

För att få patienten att känna sig lugn spelar närvaro av sjuksköterskan/undersköterskan en 

stor roll, eftersom patienten kan känna sig isolerad från omvärlden under vårdtiden. 

Tilläggas kan att patienterna saknar talförmåga då utandningsluften inte passerar 

stämbanden på grund av endotrakealtuben. Då är det oftast omvårdnadspersonalen som ger 

stöd och bidra till att hålla lugnet. Även informationer kring procedurer som ska utföras är 

viktigt. Detta kan förhindra att onödig stress uppstår då patienten vet vad som ska ske 

(Guldbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Sjuksköterskans betydande roll i omvårdnaden av svårt sjuka patienter beskrivs även av 

Bridey et al. (2012) vid vård av patienter med septisk chock. Här anför de att 

samordningen av sedering, analgesering och respiratorbehandling i ett multiproffessionellt 

team optimerar behandling, dock har sjuksköterskan en specifik roll gällande övervakning 

av patienten. Förutom observationen behöver sjuksköterskan även ha en bred kunskap om 

smärtstillande och sedativa läkemedel som ges i samband med respiratorvård samt för att 

kunna sköta en intensivvårdspatient optimalt (Patel & Kress, 2012). 

 

Hur viktigt sjuksköterskans roll i samband med det dagliga avbrottet är framgår även i 

studien av Tanios, de Wit, Epstein och Devlin (2009). Där beskrivs att exempelvis dagligt 

avbrott i sederingen bara genomförs i 40 procent av fallen. Näst största skälet att dagligt 

avbrott inte skedde var att metoden saknade acceptans hos den vårdande sjuksköterskan 

(22 procent). 

Dagligt avbrott i sedering 

Att en gång per dygn stänga av sedering och i vissa fall även smärtstillande läkemedel tills 

patienten är helt vaken, kallas för dagligt avbrott i sedering. Patienten bedöms som helt 

vaken när denna följer uppmaningar eller ter sig så pass stressat (takykard (hög 

hjärtfrekvens), takypnoeisk (hög andningsfrekvens), motorisk oroligt) att sedering är 

indikerad. Avsikt med denna procedur är att på så sätt kunna avgöra vad patientens 

optimala sederingsbehov är (Hooper & Girard, 2011; Berry & Zecca, 2012). 

 

Marino (2007) beskriver dagligt avbrott i sederingen och anför kortare tid i respirator, 

kortare vårdtid på intensivvårdsavdelningen, mindre undersökningar för att utvärdera 

patientens medvetande som skäl. I Spanien tillhör det dagliga avbrottet till 

kvalitetskriterierna skriver Muñoz-Martínesz (2011). Han menar dock att det inte ska 

användas dagligt avbrott i sederingen slentrianmässig utan det kan finnas patienter där 

konceptet inte ska tillämpas.  

Sederingsprotokoll 

Implementerade sederingsprotokoll kan vara en strategi för att minimera biverkningar och 

överdosering (Balas et al., 2012; Larsson & Rubertsson, 2012). Dessa används dock inte 

alltid på ett strukturerat sätt. Wøien et al. (2012) beskriver att rutinmässig monitorering av 

smärta och sederingsgrad under år 2007 endast utfördes av en fjärdedel av norska läkare 

och sjuksköterskor. Att monitoreringen av sedering används i så liten omfattning upplever 

Wøien et al. ha som en förbättringspotential. Forskarna till den beskrivna studien saknade 
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fram för allt strukturerade verktyg för utvärdering av sederings- och smärtstillandegraden 

som kan användas av intensivvårdspersonalen. 

 

Till samma slutsatser, att det finns betydande förbättringspotential, kommer även Mehta et 

al. (2011) i sin forskningsöversikt. Länder som Tyskland (52 procent), Australien (54 

procent), USA (64 procent) och Storbritannien (80 procent) rapporteras som länder där 

sederingsprotokoll används som mest.  

Problemformulering 

I Patientsäkerhetslagen står att ”… Vården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. …” (Svensk Författningssamling [SFS] 2010:695, 

2010, s. 6 kap. 1§). Orem påpekar att människan behöver hjälp av andra människor om hen 

inte kan utföra och ansvara för eller ta hand om den egna vården (Orem, 2001). På grund 

av utformningen av vården på en intensivvårdavdelning är det svårt att tillmötesgå 

lagkravet. Däremot uppfyller intensivvården till hög grad Orems tankar om Dependent care 

konceptet. Vård i respirator kräver ofta att patienterna är nedsövda, speciellt oralt 

intuberade patienter har många gånger inskränkt förmåga att kommunicera verbalt. Det 

finns beskrivet att lång vårdtid i respirator/nedsövd kan ge både fysiska och psykiska 

komplikationer. För att kunna ge patienten möjligheten att vara delaktig i den egna vården 

och minimera riskerna för biverkningar behöver således sederingen på 

intensivvårdsavdelningen hållas så kort som möjligt. Detta för att ha en vaken och 

medveten patient som kan ges möjlighet att utöva inflytande på sin vård.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur dagligt avbrott i sedering samt användning av sederingsprotokoll 

påverkar patienten i samband med respiratorvård. 

METOD 

Som metod valdes en forskningsöversikt. Med motivering att det snabbt växande 

forskningsmaterialet kan göra det svårt för den enskilda sjuksköterskan att hålla sig 

uppdaterad med de senaste rönen. Forskningsöversikter och litteraturstudier blir därmed 

allt viktigare (Ejvegård, 2009), då det dessutom i det dagliga arbetet ofta saknas tid för den 

enskilde sjuksköterskan att uppdatera sig på nya forskningsresultat inom arbetsområdet. En 

förutsättning att kunna göra en forskningsöversikt är att det finns tillräckligt med bra 

material att utgå ifrån samt att forskningen bör vara av intresse för dagen (Forsberg & 

Wengström, 2008). Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 145) görs urvalet ”lämpligast ur 

ett antal, vanligen 5-6, vetenskapliga artiklar…”. Med hänsyn till hur lite material det kan 

finnas i det valda området, upplevs en forskningsöversikt som en bra början att få en 

överblick om vad som finns för forsking i det valda ämnet. 

Urval 

Inklusionskriterier var: clinical trials; artikeln skulle vara tillgänglig i full text, alternativ 

gick att beställa som papperskopia. Vidare skulle artikeln vara vetenskapligt, publicerad 

under de senaste tio åren samt att rewievs var exkluderade. Inga kriterier sattes gällande 

åldern av patienten och språket.  

Genomförande 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och The Cochrane Library 

(på grund av sin inriktning mot medicin, omvårdnad och evidens). Den 2012-11-09 

genomfördes en bred sökning i PubMed för att få en första uppfattning hur många artiklar 
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som fanns. Sökorden var vid första sökning sedation mechanical ventilation. Detta 

resulterade i mer än 1800 träffar. Därför avgränsades sökningen till artiklar som är inte 

äldre än fem år, vilket fortfarande resulterade i en stor mängd artiklar (700 artiklar). De 

första 180 rubriker gicks igenom. Två artiklar bedömdes som intressanta och abstracten 

lästes. Därav kunde en artikel tas med i forskningsöversikten.  För sökorden daily 

interruption sedative gjordes en bred sökning med resultat av drygt 80 artiklar, vid 

sökningen som genomfördes utan tidsbegränsningar. När tidbegränsning med fem år lagts 

till var resultatet av artikelantalet: 44 artiklar. Detta bedömdes inte som tillräckligt och 

tidsbegränsning togs bort för att inte missa artiklar som kunde vara av värde för 

forskningsöversikten. 

 

Efter sökningen i PubMed kompletterades denna med en sökning i Cinahl och The 

Cochrane Library som inte gav nya resultat än de tidigare funna. Sammanställningen av 

sökresultaten framgår i tabell 1. Vid artiklar som bedömdes från rubriken att kunna vara 

med i forskningsöversikten, lästes abstract och om det framgick ur abstract att artikeln 

handlade om dagligt avbrott i sederingen och/eller om sederingsprotokoll, lästes artikeln i 

sin helhet. Sammantaget har 16 artiklar tagits med i denna forskningsöversikt. 

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökningen (2012-11-09) 
Databas Sökord Träffar Granskade 

abstract 

Valda artiklar 

PubMed sedation mechanical 

ventilation 

700 2 1 

PubMed daily interruption 

sedative 

82 35 15 

Cinahl sedation mechanical 

ventilation 

193 0 0 

Cinahl daily interruption 

sedative 

31 2 0 

Cochrane sedation mechanical 

ventilation 

6 1 0 

Cochrane daily interruption 

sedative 

14 1 0 

     

Totalt inkluderade 

i denna forsknings- 

översikt 

   16 

Databearbetning 

Som första steg i databearbetningen läses de utvalda artiklarna i sin helhet för en första 

överblick. Därefter lästes artiklarna en gång till och textavsnitt som visade på fakta 

relevanta för studiens syfte markerades. Eftersom det inte finns någon särskild metod för 

att urskilja studier av betydelse, behövs systematik för att värdera de funna studierna 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vidare skriver Willman et al. (2011) att för att 

minimera risken, att bli allt för påverkad av det som undersökes, bör minst två personer gå 

igenom innehållet och kvalitetsbedöma resultaten. För att minska risken för att bli allt för 

påverkad av resultaten, då arbetet bara skrivs av en författare, används 

bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering från SBU och SSF (Svenska 

sjuksköterskeförening, 1999) och Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) enligt bilaga II. 

Artiklarna fördes in i en matris med kort beskrivning av artikeln och en kvalitetsvärdering 

så som framgår ur bilaga I. 
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Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska principer så som så som nyttjandekravet, sanningsprincipen och 

hederlighetsregeln har följts. Nyttjandekravet betyder att forskningen ska ha nytta och 

forskningens anslag utnyttjas effektivt. Fynd som gjordes presenterades så som de var utan 

att skönas eller på annat sätt anpassas till studiens syfte (hederlighetsregeln) (Gustafsson, 

Hermerén & Petersson, 2005). 

 

Vid databearbetning tittades det även på om artiklarna innehöll forskningsetiska 

överväganden, bland annat om det fanns ett etiskt resonemang och/eller om etikkommittén 

hade givit sitt samtycke. Likaså har författaren översatt artiklarna så nogsamt sätt som 

möjligt till svenska. Som Forsberg och Wengström (2008) poängterar är det viktigt att ta 

med alla valda artiklar i redovisningen utan hänsyn till utfall och författarens eget 

betraktelsesätt (sanningsprincipen). ”Litteraturstudier … ska genomföras med samma 

noggrannhet och trovärdighet som de primära källorna som återges.” (Olsson & Sörensen, 

2011, s.145). 

RESULTAT 

Redovisningen av resultaten kommer att delas i två delar. Första delen handlar om dagligt 

avbrott relaterad till patienten och den andra delen redovisar studierna som gäller 

sjuksköterskan. 

Patientrelaterad forskning 

Egerod, Brorsen Jensen, Forsyth Herling och Welling’s (2010) studie handlar om 

sederingsprotokoll for neurokirurgiska patienter. De ville forska fram om ett nytt utvecklat 

protokoll kan bidra till ökad använding av analgosedering och om denna dessutom kan 

reducera oplanerade extubationer och förändra längden av sederingen. Resultaten visade 

att sederingsnivåerna var oförändrade i båda grupperna, dock kunde en ökning av 

orienterad/kooperativa patienter och en minskning av agiterade patienter med hjälp av det 

nya protokollet observeras. Under pågående avbrott var Glasgow Coma skalan oförändrad, 

dock minskade användning av dagligt avbrott i sederingen från 47 (44 procent) till 22 (20 

procent) patienter. Bland patienterna som fick dagligt avbrott i sederingen ökade antalet 

avbrotten från 2,6 till 6,7 avbrott, dock minskade medeltiden avbrotten pågick från 30-60 

minuter till <30 minuter. Smärtvärden (pain intensity score, 1 = ingen smärta – 6 = störrsta 

smärta) minskade från 1,54 till 1,24 och patienternas uppskattning ”inga smärtor” på 

skalan ökade från 56,8 procent till 82,7 procent. 

 

Ethier et al. (2011) utforskade vad patienterna kom ihåg efter en intensivvårdsvistelse när 

de hade behandlats med ett sederingsprotokoll och dagligt avbrott i sederingen eller  bara 

ett sederingsprotokoll. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som delades ut 

tre dagar efter att patienten skrivits ut från intensivvårdsavdelningen. Det frågades efter 

rädsla, ångest, sömn och speciella procedurer de kom ihåg. I Gruppen som fick dagligt 

avbrott och sederingsprotokoll kom bara 50 procent av patienter ihåg att de väcktes i 

jämförelse med 91 procent i gruppen som behandlades bara med ett sederingsprotokoll. 

SAS (Riker Sedation-Agitation Scale) scores var liknande mellan grupperna, båda grupper 

hade liknande incidenter av delirium under intensivvårdsvistelsen. 

Nitton procent av alla patienter hade mardrömmer efter utskrivning och 57 procent av alla 

patienter svarade ”nej” på frågan om de upplevt tillräckligt med sömn på 

intensivvårdsavdelningen. Av alla 21 patienter svarade 80 procent att de inte ville vara 

mera vaken under tiden de var på intensivvårdsavdelningen. Mellan de båda grupperna 

fanns inga signifikanta skillnader i vad patienterna kom ihåg efter intensivvårdsvistelsen. 
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I en studie som Gupta, Gupta, Muralindharan och Singhi (2012) genomförde på en 

pediatrisk intensivvårdsavdelning prövades om det fanns en skillnad mellan dagligt avbrott 

i sederingen mot kontinuerlig sedering, relaterade till längden av intensivvårdsvistelsen 

och tiden barnen vårdades i respirator. Patienterna som respiratorvårdades i mer än 48 

timmar var kvalificerad att deltar i studien. Längden av respiratorvård var i kontinuerliga 

sederings- och daglig avbrottsgruppen  10,3 ± 8,4 och 7,0 ± 4,8 dagar. Längden av 

intensivvårdsvistelsen var 14,04 ± 9,82 i den kontinuerliga gruppen versus 10,7 ± 6,1 dagar 

i avbrottsgruppen, vilket är av signifikant värde. Som bifynd nämns att patienterna i den 

kontinuerliga gruppen var i procent av alla dagar signifikant mindre vaken än i 

avbrotssgruppen. 

 

Studien av Kher et al. (2012) om att införa ett protokoll för dagligt avbrott inklusive 

spontanandningsförsök visade att efter protokollinförandet var patientantalet som fick 

kontinuerliga sederingsinfusioner lägre än innan (100 procent mot 67 procent). 

Sammanlagt genomfördes det dagliga avbrottet i 44 procent av fallen. Frekvensen av 

dagligt avbrott var lägre första dagen patienten vårdades i respirator (9 procent), när 

patienten fick ≥ 1 dos av relaxerande läkemedel (20 procent) och när patienten behövde 

mer syrgas än FiO2 > 60 procent. Genomförande av dagligt avbrott ökade till 53 procent de 

dagar som det inte fanns en eller fler av de nämnda faktorerna. När dagligt avbrott en gång 

var genomförd, följde 84 procent av patienterna protokollet. Relaterad till före gruppen, 

fick efter gruppen kontinuerlig sedering på mindre dagar (100 procent versus 67 procent). 

Dagarna patienterna fick kontinuerligt sedering var sederingsdosen ner-titrerad med ≥ 25 

procent på fler av dagarna. Tiden i respirator var liknande. Dagar där spontanandningstest 

genomfördes visade signifikans i efter gruppen. Inga skillnader fanns bland patienter som 

extuberade sig själva.  

 

Kress et al. (2003) forskade om långsiktiga psykologiska effekter av dagligt 

sederingsavbrott bland kritisk sjuka patienter. Patienterna i denna studie hade 

randomiserats till en interventionsgrupp (DIS) vilket innebar behandling med dagligt 

avbrott i sederingen tills de blev vakna och kunde följe uppmaningar mot en kontrollgrupp 

som väcktes relaterad till intensivvårdsteamets omdöme. Huvuddelen av patienterna kom 

ihåg att de vårdats på intensivvårdsavdelningen (68,4 procent mot 69,2 procent). Dock bara 

få patienter kom ihåg hur det var, när de vaknade på intensivvårdavdelningen. Det visades 

att fler patienter i kontrollgruppen kom ihåg hur de vaknade (fem av 19 (26,3 procent)) än i 

interventionsgruppen (noll av 13 (0 procent)). Ingen patient i interventionsgruppen kom 

ihåg att de väcktes, trots att de väcktes dagligen. Patienterna i interventionsgruppen hade 

bättre resultat i olika test så som Total Impact of events score,  Avoidance Subscale score. 

Ingen patient fick posttraumatisk stress i interventionsgruppen mot sex patienter (31,6 

procent) i kontrollgruppen. Ingen skillnad kunde ses i SF-36 score, dock var ångestnivåer 

högre i kontrollgruppen än i DIS gruppen, signifikans kunde ej påvisas. I båda grupper 

registrerades mild depression, dock även här utan statistisk signifikans. 

Kress, Pohlman, O´Connor och Hall (2000) tittade närmare på om dagligt avbrott i 

sederingen möjligtvis accelererar återhämtnigen. I deras studie pauserades sederande och 

smärtstillande läkemedel för patienterna i interventionsgruppen tills dessa vaknade och 

följde uppmaningar eller tills patienterna blev agiterade och krävde sedering igen. 

Kontrollgruppen behandlades utan avbrott i sederingen. Resultaten visade att patienter i 

interventionsgruppen hade signifikant lägre tid i respirator (-2,4 dagar median) och 

urträning (korta avbrott i respiratorvård) kunde ske tidigare än i interventionsgruppen. 

Vårdtiden på intensivvårdsavdelning var kortare för interventionsgruppen, dock ingen 
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skillnad grupperna emellan relaterade till sjukhusvistelsen. Antalet dagar patienterna var 

vakna var större i interventionsgruppen (85,5 procent mot 9 procent) och mindre 

diagnostiska test behövde göras. Sju patienter i interventionsgruppen vaknade aldrig under 

sin tid på intensivvårdsavdelningen jämförd med 15 patienter i kontrollgruppen. Av dessa 

patienter dog under pågående sederingen sex patienter i interventionsgruppen och 13 i 

kontrollgruppen. Ingen skillnad var påvisbar i termer av andra händelser. Mortalitetsraten 

under sjukhusvistelsen differerade inte. 

 

I en studie genomförd av Oto, Yamamoto, Koike, Imanaka och Nishimura (2011) tittades 

på vilken effekt dagligt avbrott i sederingen har på sömnen. Varje studiedag hade dagtid 

mellan klockan 06:00 och 21:00 och nattetid mellan klockan 21:00 och 06:00. Sederande 

läkemedel stängdes av klockan 06:00 och pauserades tills patienten vaknade och kunde 

utföra kommando. Om patienten blev aggiterad behandlades detta med intermittenta 

midazolamdoser. Den totala mängden sömn patienter fick var 12,3 timmar för dagligt 

avbrottsgruppen och 23,3 timmar för gruppen utan avbrott i sederingen. Tittas det på 

nattsömnen fick patienterna med dagligt avbrott i sederingen 7,3 timmar sömn mot 8,7 

timmar när patienter inte fick avbrott i sederingen. Ytterligare visades att den dagliga 

avbrottsgruppen vaknade 4,4 gånger per timme under nattetid mot 2,2. Skillnad finns även 

hur många minuter patienterna hade REM (rapid eye movement) sömn. Denna var för 

avbrottsgruppen 54 minuter mot 0 minuter för kontrollgruppen under dagtid och 30 

minuter mot 0 minuter under nattetid. 

 

Schweickert, Gehlbach, Pohlman, Hall och Kress (2004) prövade hypotesen om dagligt 

avbrott i sederingen hade inverkan på komplikationerna som vanligtvis är associerade med 

kristisk sjuka patienter (respiratorassicioerad pneumoni, övre gastrointestinalblödning, 

bakteriemi, barotrauma, venös tromboembolytisk sjukdom, kolestasis, 

bihåleinflammation). Resultatet var att gruppen med dagligt avbrott i sedering hade 13 

komplikationer bland 12 patienter (2,8 procent) medan i kontrollgruppen fanns det 26 

komplikationer bland 19 patienter (6,2 procent), vilket tyder på signifikans. Sex av de sju 

prospektiv sökta komplikationer påträffades mer frekvent i kontrollgruppen (alla utom 

gastrointestinalblödningen). Bifyndet visade användning av profylaxer. Så hade 90,2 

procent av patienter i dagligt avbrottsgruppen djup ventrombosprofylax mot 92,5 procent i 

kontrollgruppen. Magsårsprofylax hade 90,5 procent i dagligt avbrottsgruppen mot 96,3 

procent i kontrollgruppen. 

 

Weisbrodt et al. (2011) undersökte användbarheten av ett protokoll inför en kommande 

studie. Effekten av dagligt avbrott i sederingen skulle undersökas. Som bifynd 

observerades att det inte fanns signifikanta skillander mellan interventions- (dagligt avbrott 

i sedering) och kontrollgruppen oavsett om det handlade om längden patienter vårdades i 

respirator, längden patienterna vårdades på IVA, längden patienterna vårdades på sjukhus 

eller mortaliteten. 

Sjuksköterskarelaterad forsking 

Anifantaki et al. (2009) studerade vilka effekter hade behandlingen med dagligt avbrott i 

sedering enligt ett sjuksköterska implementerat protokoll jämfört med att sederingen 

bestämdes av vårdteamet på intensivvårdsavdelningen. Studien genomfördes på en 

medicinsk-kirurgisk intensivvårdsavdeling där sjuksköterska:patient ratio var 1:2 till 1:2,5. 

För att inkluderas behövde patienterna vara sederade senast 48 timmar efter inskrivning på 

intensivvårdsavdelningen. Efter att patienten hade rekryterats till studien, stoppade 

forskningssjuksköterskan alla sederande infusioner (förrutom smärtstillande) tills symptom 
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av agitation, obehag, hemodynamisk instabiliet, respratorisk kval eller neurologisk 

försämmring (stigande intrakraniell tryck) uppkom. Läkaren informerades och 

sederingsläkemedel startades igen med halv dos och titrerades upp tills tillfredställande 

effekt uppnåddes. Medeltiden i  respirator var ungefär lik i båda grupperna. Ingen skillnad 

påvisades heller beträffande längden av intensivvårdsvistelse, mortalitet eller totala doser 

av sederande, muskelrelaxerande eller smärtstillande läkemedel. 

De Wit, Gennings, Jenvey och Epstein (2008) jämförde dagligt avbrott i sedering mot 

sjuksköterska implementerade sederingsprotokoll för att undersöka vilka effekter båda har. 

Patienterna randomiserades till studien och hade lika sederingskoncept fram till 

randomiseringen. Dagligt avbrott i sederingen genomfördes som beskriven i förgående 

studie, dock med skillnaden att en anpassing gjordes efter tredje patienten på grund av 

säkerhetsbetänkanden då patienterna utvecklade hypertoni, takypnoe, takykardi och inga 

synkrona andetag med respiratorn. Sederingsprotokollet utvecklades lokalt tillsammans 

med läkare, farmakolog och sjuksköterskorna. I denna studie framkom att tiden till 

framgångsrik extubation, var fyra dagar kortare i gruppen med sederingsprotokoll än i 

gruppen som behandlades med dagligt avbrott i sederingen. Den totala tiden i respirator var 

i dagligt avbrottsgruppen 2,8 dagar längre jämförd med gruppen som behandlades med det 

sjuksköterska implementerade sederingsprotokollet. Den 28-dagar-respirator-fria 

överlevnaden (patientens överlevnad utan respirator efter extubationen) var i 

sederingsprotokollgruppen sju dagar längre än i dagligt avbrottsgruppen, vilket är 

signifikant. Både vårdtiden på intensivvårdsavdelningen och på sjukhuset var signifikanr 

längre i dagligt avbrottsgruppen än i gruppen med sederingsprotokoll.Läkemedelsdoserna 

var utan signifikans för både midazolam, propofol och fentanyl.  

 

Mehta et al. (2008) undersökte om patienter som behandlades med både dagligt avbrott i 

sederingen och ett sederingsprotokoll vårdades kortare tid i respirator än patienter som 

vårdades bara med hjälp av ett sederingsprotokoll. Att patienterna extuberade sig själva var 

liknande i båda grupperna (två patienter var) även användning av tyglande handbandage 

var liknande 41,3 procent mot 31,2 procent i kontrollgruppen mot interventionsgruppen. I 

både grupperna var episoder med mycket agiterade patienter mycket sällan förekommande. 

I interventionsgruppen stoppades sederingen i 82,2 procent av möjliga studiedagar. Mest 

forekommande förklaringar varför inget avbrott gjordes var palliativa omständigheter 

(21,4 procent), inte specifierad (21,4 procent), enligt läkarordnination (16,1 procent) och 

att sjuksköterskan som ansvarade för avbrottet glömde att göra det (16,1 procent). 

Arbetsbördan för sjuksköterskan och respratorterapist var liknande i båda grupperna. Inga 

skillander uppmättes gällande längden av tid i respirator, på intensivvårdsavdelningen, på 

sjukhuset eller gällande mortalitet. Likaså fanns inga skillander gällande mängden av 

använda sederande läkemdel  eller förekomsten av organsvikt, barotrauma eller alternativa 

respiratorstrategier. 

 

Miller, Krein, Saint, Kahn och Iwashyna (2012) testade hypotesen att specifika 

organisatoriska strukturer inom sjukhuset är förknippade med rutinen att använda sig av 

dagligt avbrott i sederingen. Forskarna skickade ut frågeformular till amerikanska sjukhus 

där de frågade efter användning av dagligt avbrott i sederingen, institutionella strukturer 

och organisatorisk kultur. Det fanns heterogenitet i kulturella karakterdrag bland 

sjukhusen. Olika kulturella variabler var dock associerade med rapport om användning av 

dagligt avbrott i sederingen. Det fanns följande aspekter av organisatorisk karaktär som var 

signifikant förknipade med användning av dagligt avbrott i sederingen: ledningsdriven 

säkerhetskultur, personalens mottaglighet för förändringar i den kliniska processen och hur 

involverad omvårdnadspersonalen var kring den egna insatsen och samarbete med att 
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förhindra nosokomiala infektioner. Storleken på sjukhuset, antalet intensivvåredsplatser 

och akademisk anknytning var inte signifikant assosicerade. 

 

Roberts, de Wit, Epstein, Didomenico och Devlin (2010) forskade om identifiering av 

sjuksköterska- och patientrelaterade faktorer som kan forutsäga om det dagliga avbrottet i 

sederingen genomförs av sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen. Av 130 

sjuksköterskor som intervjuades angav 44 procent att dessa var villiga att genomföra 

dagligt avbrott i sederingen. Sjuksköterskor som ville genomföra avbrottet hade gjort detta 

en eller fler gånger tidigare, gjorde detta rutinmässigt, uppfattade patienten som stabil och 

hade inte en djupare sedering som mål. Det fans en trend bland yngre sjuksköterskor, som 

hade fått mer kompleterande utbildning inom intensivvården under det senaste året, att 

utföra avbrottet. Upplevdes att patienten aktuellt hade låg nivå av diskomfort genomfördes 

avbrottet också. Sederingsavbrottet gjordes oftare när patienten var äldre eller hade sepsis 

som diagnos. Sjuksköterskorna gjorde mindre ofta avbrott i sedering när patienten 

behandlades med högre doser eller kontinuerligt midazolam eller fentanyl, behövde högre 

halter av andningssyrgas FiO2 > 50 procent, hade högre positiv endexpiratorisk tryck med 

mer än fem mm Hg eller varit aggiterade under de gångna 24 timmar eller 48 timmar. Det 

fanns en trend i att göra dagligt avbrott i sederingen oftare när patienten var kvinnlig, hade 

högre systoliskt blodtryck och när det arteriella blod-pH-värdet > 7,35. Behövde patienten 

vasopressorer fanns det mindre beredskap att genomföra avbrottet. 

 

Varney Gill, Voils, Chenault och Brophy (2012) utrönte vetenskapligt hur den uppfattade 

sederingspratiken jämfört med den aktuella sederingspraktiken som verkligt genomfördes 

ser ut hos patienter som vårdas i respirator på intensivvårdsavdelningar. Förutom vilka 

läkemedel som används framkom att sedering med kontinuerliga infusioner var den mest 

förekommande metoden av läkemedelsadministration (60 procent). Tilläggas kan att nästan 

hälften av dessa patienter fick fler än en kontinuerligt läkemedelsinfusion. Planerade 

sederingsbolusdoser användes i 17 procent av alla patienter. Forskarna anmärker att 30 

procent av alla patienter inte hade någon planerad medikation (varken intermittend eller 

kontinuerligt). Användning av sederingsbehandlingsalgoritmus var låg in såväl 

frågeformulär- som observationsresultat. Använding av sederingsobservation var dock hög 

93 procent och 86 procent (survey och observation). Observationsmedtoden som användes 

oftast var Sedation Agitation Scale i 24procent av fallen, Ramsay Scale (15 procent) och 

Motor Activity Assesment Scale (nio procent). Dagligt avbrott i sedering rapporterades att 

används av 66 procent av de tillfrågade, observerades dock bara i 36 procent av fallen. 

Sederingen styrdes genom en multidisciplinär ansats (61 procent), genom sjuksköterske 

motiverad ansats (35 procent) eller bara läkarstyrd (fyra procent). Följande barrierer 

uppfattades som hinder från en effektiv sederingsstyrning: avsaknad av diskussion av 

sederingsrutiner under ronden, frekvent passavlösning av sjuksköterskan, avsaknad av 

utbilding för sjuksköterskor, avsaknad av utbildning för ny medicinsk personal, avsaknad 

av protokoll och protokollets acceptans bland sjuksköterskor och läkare. 

 

Yilmaz, Kelebek Girgin, Özdemir och Kutlay (2010) prövade i sin studie vilka effekter ett 

sjuksköterska implementerat sederingprotokoll hade, jämfört med dagligt avbrott i 

sederingen som genomfördes av läkare. Det tittades på längden patienterna vårdades i 

respirator. Medeltiden i respirator var längre i gruppen som behandlades med ett 

sederingsprotokoll. Likaså var tiden patienten sederades kortare för gruppen med dagligt 

avbrott. Det har framkommit att tiden patienterna var sederade korrelerade med tiden 

patienterna vårdades i respirator och längden patienterna vårdades på 

intensivvårdsavdelningen. Dessutom fanns det statistisk korrelation mellan tiden 
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patienterna vårdades i respirator och tiden för intensivvården. Det fanns däremot ingen 

statistisk differens mellan grupperna gällande intensivvårdsvistelsen i helheten och 

mortaliteten. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Som metod valdes att göra en forskningsöversikt. Detta för att få en bredare insyn om 

aktuell forskning inom det valda området. Att göra en forskningsöversikt kan dock även ha 

nackdelar då det kan missas vissa studier. Det kan vara svårt att hitta all väsentlig 

forskning eftersom författaren/-na kan välja ut artiklar som styrker den egna åsikten eller 

hittar artiklar som kommer fram till olika slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Medan Olsson och Sörensen (2011) anser att ett urval ur fem till sex vetenskapliga artiklar 

är vanlig i en litteraturstudie, användes i denna forskningsöversikt 16 artiklar, vilket kan 

ses som styrka i arbetet. 

 

Databassökning som genomfördes begränsades till PubMed, Cinahl och The Cochrane 

Library. Önskan i en forskningsöversikt är att titta på den mest aktuella forskningen. Detta 

var ej möjligt i det valda området, eftersom det inte fanns tillräckligt med studier som 

publicerades under senare år. Ingen studie som har tagits med i denna forskningsöversikt är 

dock skriven före år 2000 och åtta av 16 studier är publicerade under de senaste två åren, 

vilket kan ses som en styrka i detta arbete. I samtliga artiklar fanns ett godkännande av 

etisk kommitté beskrivet. 

 

För att bedöma kvalitet av en studie kan olika matriser användas som strukturellt stöd 

(Olsson & Sörensen, 2011; Forsberg & Wengström, 2008). I denna forskningsöversikt 

valdes användning av matrisen ur Willman et al. (2006) och återfinnes som ”Bilaga I”. 

Författaren bedömde studierna i denna forskningsöversikt av medel och hög kvalitet. Två 

studier av lågt värde har tagits med, detta eftersom frågeställningen bedömdes som 

intressant och den låga kvalitén resulterar i färre deltagare än 30 patienter. Flertalet av 

studierna är randomiserat kontrollerade studier. Det har dock även tagits med studier som 

klassades som kontrollerade (en), icke-kontrollerade (tre), retrospektiv (en) och som hade 

ett kvantitativt upplägg (två). 

 

Det valdes att inte göra några begränsningar vid sökningsgenomgången gällande språk. 

Detta för att få med alla studier som har publicerats i det valda området. Språket artiklarna 

i denna forskningsöversikt är publicerade i var engelska. Då författaren varken har svenska 

eller engelska som modersmål kan det finnas en risk för felbedömningar eller 

feltolkningar. Detta har författaren försökt att eliminera genom korrekturläsning av 

ämneskunniga och ämnesokunniga personer med svenska som modersmål. Om det uppstod 

svårigheter med översättningen användes en online-ordbok (http://www.bab.la).  Inga 

artiklar skrivna på svenska har hittats för denna forskningsöversikt vilket kan anses som en 

brist. Relaterande till den geografiska fördelningen fanns ingen studie från Sverige. De 

flesta studier kommer från USA (åtta studier). Därutöver kom två studier från Kanada och 

respektive en studie från Australien, Danmark, Grekland, Indien, Japan och Turkiet.  

Resultatdiskussion 

När den första studien om dagligt avbrott i sedering kom tycktes det att detta var en 

lovande åtgärd för att minska vårdtiden i respirator och på intensivvårdsavdelningen. Efter 

denna första studie gjordes en rad studier med varierande uppsättningar och resultat. 
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Att dagligt avbrott i sederingen skulle gagna patienterna beskrivs av bland andra av 

Hooper och Girard (2011) och Marino (2007). Detta för att kunna avgöra sederingsbehovet 

och minska tiden i respirator samt den sammanlagda vårdtiden. Detta stöds i de 

genomgånga studierna av olika forskargrupper, så som Guptaet al. (2012) samt Kress et al. 

(2000). I studierna visas att dagligt avbrott i sedringen minskar både vårdtid i respirator 

och vårdtid på intensivvårdsavdelningen. Förrutom de beskrivna fördelar kunde  Kress et 

al. (2003) även visa att genom dagligt avbrott i sederingen minskar risken för att utvecklar 

psykiska störningar efter intensivvårdsvistelsen, så som posttraumatiskt stress. Detta är en 

intressant punkt som borde kunna fördjupas vidare med hjälp av uppföljande mottagningar 

efter intensivvårdstiden. Att även biverknigar var signifikant färre i patientengruppen som 

behandlades med dagligt avbrott i sederingen visade  Schweickert et al. (2004), vilket 

stödjer Woodrow (2000) när han påpekar att översedering påverkar olika organsystem 

negativt. Att det dock finns motsägelsefulla resultat visar en funnen  studie gjord av 

Weisbrodt et al. (2011). I denna studie skulle det skapas ett protokoll för att dokumentera 

effekterna av dagligt avbrott i sederingen. De kunde dock inte hitta några statistiskt 

säkerställda skillander mellan interventions- och kontrollgrupp. De övervägande  resultaten 

visar ändå att dagligt avbrott förbättrar patientens tillvaro på intensivvårdavdelningen och 

borde därmed implementeras i intensivvårdsprocessen.  

 

Användning av sederingsprotokoll skulle kunna förbättra styrning av sederingen och 

därmed öka patientens överlevnad genom minskning av biverkningar och andra oönskade 

effekter (Balas et al., 2012; Larsson & Rubertsson, 2012; Wøien et al., 2012). Ett flertal 

studier tar just upp sederingsprotokoll som en möjligt form i styrnning av sederingen. 

Olika upplägg i studiedesign gjordes. Så jämfördes exempelvis användning av 

sederingsprotokoll kontra beslut av intensivvårdsteamet, dagligt avbrott i sedering kontra 

sederingsprotokoll, sederingsprotokoll kontra ej använd sederingsprotokoll, dagligt avbrott 

i sederingen och sederingsprotokoll kontra bara dagligt avbrott i sederingen. Sammanlagt 

kan sägas att användning av sederingsprotokoll fungerar jämförelsevis bra. I ett flertal 

studier visades det i stort inga skillander i patientgrupperna mellan använding av dagligt 

avbrott i sedering och användning av sederingsprotokoll  (Ethier et al., 2011; Kher et al. 

2012; Mehta et al. 2008; Yilmaz et al., 2010;  Egerod et al., 2010). Viss skillnad fanns i en 

ökning av genomfört spotanandningstest i patientgruppen som behandlades med 

sederingsprotokoll  (Kher et al., 2012).  De Wit et al. (2008) fann till och med att patienter 

som behandlades med dagligt avbrott i sederingen kontra ett av sjuksköterskan 

implementerat sederingsprotokoll vårdades längre i respirator och hade sämmre 

överlevnad. Anifantaki et al. (2009) kunde inte ser några skillander oavsett om patienten 

behandlades i samråd med hela intensivvårdsteamet eller med hjälp av ett 

sederingsprotokoll. Med dessa resultat i åtanke verkar användning av sederingsprotokoll 

mer lovande än bara användning av dagligt avbrott i sedering som enda rutin i 

sederingsstyrning. Med hjälp av protokoll kan även sjuksköterskan på ett bättre sätt 

synliggöra ett av sina arbetsområden. 

 

Sömn är viktigt för patienterna på intensivvårdsavdelningar för att återhämta sig (Larsson 

& Rubertsson, 2012). Studien av Ethier et al. (2011) handlade egentligen om vad patienter 

kom ihåg efter intensivvårdsvistelsen när de behandlades med dagligt avbrott i sedering 

inklusiv användning av sederingsprotokoll kontra bara sederingsprotokoll. Dock visar de 

även att merparten av de tillfrågade patienter uppgav att de inte fick tillräckligt med sömn 

när de vårdades på IVA. Att sömnkvaliten påverkas av dagligt avbrott i sederingen har Oto 

et al. (2011) visat. Att patienterna upplever störningar i sömnen som problematisk och att 
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det är REM-sömnen som är avgörande var beskriven. Här visar forskarna att genom dagligt 

avbrott i sederingen kan en ökning av REM-sömnen åtstakommas vilket bör leda till 

positiva effekter för patienterna.  

 

Sjuksköterskan har en stor roll i utformning av det dagliga arbetet på en 

intensivvårdsavdelning (Bridey et al., 2012). Detta framkommer tydligt i studien gjord av  

Roberts et al. (2010). Där beskrivs att det är sjuksköterskan som har inflytande om dagligt 

avbrott i sederingen utförs eller inte. Likaså är utbildningsnivå och sjuksköterskans 

vana/erfarenhet av avgörande betydelse. Studien styrker därmed även det som Tanios et al. 

(2009) betonar att saknas det acceptans hos sjuksköterskan för att utföra dagligt avbrott i 

sederingen, så utförs avbrottet inte. 

 

Att miljön på intensivvårdsavdelningen bidrar till en lugn patient beskriver Marino (2007). 

Att även organisatoriska faktorer spelar en avgörande roll hur dagligt avbrott i sederingen 

användas visade Miller et al. (2012). Lednigsdriven patientsäkerhetskultur får bland andra 

en framstående roll hur rutinen om dagligt avbrott i sederingen efterlevs. Detta är ett 

mycket viktigt resultat för att komma vidare i problematiken, varför vissa uppsatta rutiner 

inte efterlevs på avdelningarna. Genom förebildfunktion av ledningen och fokusering på 

patientsäkerhetskulturen kan inte enbart sederingsdelen i patientvården förbättras utan 

borde även främja andra delar av patientvården. 

 

Att sederingen ska ske efter ett visst koncept är bekant (McGrane & Pandharipande, 2012; 

Vincent et al., 2011). Så ska analgosederingen ges företräde framför enbart sedering utan 

smärtstillande komponenter och sederingsskalor ska användas för att kunna styra 

sederingens djup. Trots vetskapen om detta används kända rön inte alltid i den omfattning 

som intensivvårdsteamet uppfattar sitt arbete själva. Det observerades att användningen av 

sederingsprotokoll var låg, dock användes sederingsskalor i mycket hög omfattning. Även 

gällande dagligt avbrott i sederingen trodde intensivvårdsteamet att dessa använde sig av 

avbrottet, dock bara i drygt en tredjedel av de observerade fallen, användes denna 

instrument verkligen. Att det finns brister i sederingsregimet handlar oftast om 

utbildningsbrister, kommunikationsproblem och frekvent personalbyte (korta arbetspass). 

Dessa resultat visar att det behöver synliggöras hur arbetet utförs, då teamet själv har en 

uppfattning att de gör ett mer strukturerat jobb än forskningen har visat (Varney Gill et al., 

2012). 

Slutsats 

Dagligt avbrott i sedering gagnar patienterna bland annat genom kortare vårdtider och ökad 

överlevnad. Fynden visar dock att inte alla patienter profiterar av dagligt avbrott. 

Sederingsprotokoll kan vara en hjälp för sjuksköterskan att på ett strukturerat sätt att styra 

patienternas sederingsbehov.  

Fortsatt forskning 

Då en del av de funna studierna var pilotstudier krävs nu studier med större patientmaterial 

för att undersöka om fynden fortfarande håller. Även studier som undersöker hur 

användning av sederingsprotokoll påverkas när patientsäkerhetskulturen ändras är ett 

intressant område för fortsatt forskning. Det har visats att sjuksköterskan föredrar en mer 

sederad patient, det borde studeras mer om hur sjuksköterskan upplever mer vakna 

patienter. Likaså är patientens sömkvalitet i intensivvårdsmiljö viktigt att studera framöver. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Anifantaki, S., 

Prinianakis, G., 

Vitsaksaki, E., 

Katsouli, V., 

Mari S., 

Symianakis, A., 

Tassouli, G., 

Tsaka, E., 

Georgopoulos, 

D. 

2009 

Grekland 

Daily 

interruption of 

sedative 

infusions in an 

adult medical-

surgical 

intensive care 

unit: 

randomized 

controlled trial 

Att undersöka om ett av 

sjuksköterskan 

regelbundet använt 

protokoll för dagligt 

avbrott i sederingen vs. 

sederingen ordinerad av 

intensivvårdsteamet kan 

minska tiden i 

respiratorn 

 

Randomized 

controlled trial, 97 

patienter som 

vårdades i respirator 

och fick kontinuerliga 

sederingsinfusioner  

n=97 

(0) 

Resultaten visade att 

medelvårdtid i respirator för 

patienter som behandlades 

med ett sederingsprotokoll var 

8,7 dagar vs. 7,7 dagar 

(p=0,7); längden på 

intensivvårdsavdelning 14 

vs.12 (p=0,5), på sjuhuset 31 

vs. 21 (p=0,1) 

II 

RCT 

de Wit, M., 

Gennings, C., 

Jenvey, W. I., 

Epstein, S. K. 

2008 

USA 

Randomized 

trial comparing 

daily 

interruption of 

sedation and 

nursing-

implemented 

sedation 

algorithm in 

medical 

intensive care 

unit patients 

Att undersöka om 

dagligt avbrott i 

sederingen (DIS) eller 

användning av 

sederingsalgoritm (SA) 

minskar tiden i 

respiratorn 

Randomized trial, 

patienter delades in i 

två grupper där en ena 

gruppen behandlades 

med DIS och den 

andra med SA 

n=75 

(1) 

Daglig avbrottsgruppen hade 

längre tid i respirator (6,7 vs. 

3,9 dagar, p=0,0003), längre 

vårdtid på 

intensivvårdsavdelningen (15 

va. 8 dagar, p=0,025), längre 

vårdtid på sjuhuset (23 vs. 12 

dagar, p=0,01) samt 

långsammare förbättring av 

organsvikt (0,7 vs. 0,23 

enheter/dag, p=0,025) 

II 

P 

Egerod, I., 

Brorsen Jensen, 

M., Forsyth 

Herling, S., 

Welling K.-L. 

Effect of an 

analgo-sedation 

protocol for 

neurointensive 

patients: a two-

Att beskriva den aktuella 

praktiken i sedering på 

en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning 

och testa ett nytt 

Two-phase (före-

efter), prospective 

controlled trial, 

patienterna sederades 

som vanligt före 

n=223 

(8) 

Resultat visade att före 

användning av 

sederingsprotokoll var 

sjukhusvistelsetiden 12 ± 7,9 

dagar mot 12 ± 8,8 dagar 

I 

CCT 
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2011 

Danmark 

phase 

interventional 

non-randimized 

pilot study 

sederingsprotokoll 

relaterade till 

användbarhet och 

effektivitet 

interventionen och 

under 

interventionsfasen 

med hjälp av ett 

sederingsprotokoll 

(p=0,861); 

intensivvårdsvistelse 9 ± 6,6 

dagar vs. 9 ± 7,1 dagar 

(p=0,526); vårdtid i respirator 

6 ± 5,3 dagar vs. 7 ± 6,2 dagar 

(p=0,346); dagar patienterna 

var sederade 5 ± 3,9 vs. 5 ± 

4,0 (p=0,575) 

Ethier, C., 

Burry, L., 

Martinez-

Motta, C., 

Tirgari, S., 

Jiang, D., 

McDonald, E., 

Granton, J., 

Cook, D., 

Mehta, S. 

2011 

Kanada 

Recall of 

intensive care 

unit stay in 

patients 

managed with a 

sedation 

protocol or a 

sedation 

protocol with 

daily sedative 

interruption: A 

pilot study 

Att undersöka 

ihågkommande av 

intensivvårdsvistelse hos 

patienter som får 

behandling med hjälp av 

ett sederingsprotokoll 

versus patienter som får 

med behandling med 

hjälp av ett 

sederingsprotokoll och 

dagligt avbrott i sedering 

och smärtstillande 

läkemedel 

Enkät som delades ut 

tredje dagen efter 

utskrivning från 

intensivvårdsavdelnin

gen till patienter som 

tidigare har varit med 

i en randomized 

controlled trial 

n=26 

(5) 

Mer än 50 procent av 

patienterna minns moderat till 

extrem smärta, oro och 

ångest; 57 procent rapporterar 

inadekvat sömn. 48 procent, 

33 procent, 29 procent hade 

inga minnen gällande 

endotrakealtubssugning, vård 

i respirator eller kroppsvård 

(being bathed).  

III 

RCT + 

P 

Gupta, K., 

Gupta V. K., 

Muralindharan, 

J., Singhi, S. 

2012 

Indien 

Randomized 

controlled trial 

of interrupted 

versus 

continuous 

sedative 

infusions in 

ventilated 

children 

Att undersöka om 

kontinuerlig sedering 

versus dagligt avbrott i 

sederingen har inverkan 

på längden av tiden 

barnen vårdas i 

respirator. 

Prospective 

randomized 

controlled trial, 

patienterna 

randomiserdes i två 

grupper som antingen 

fick kontinuerlig eller 

diskontinuerligt 

infusion av sederande 

läkemedel  

n=102 

(0) 

Medeltiden i respirator var i 

DIS gruppen 7,0 ± 4,8 dagar 

vs. 10,3 ± 8,4 dagar, p=0,021; 

vårdtid på 

barnintensivvårdsavdelning 

var i DIS gruppen 10,7 dagar 

vs. 14,0 dagar, p=0,048; 

medelvärde av totala 

midazolamdosen är i DIS 

gruppen 7,1 ± 4,7 ml vs. 10,9 

± 6,9ml, p=0,002; 

II 

RCT 
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totalkostnaderna för 

midazolam DIS: 4827 ± 5445 

INR (indisk rupee) vs. 13865 

± 25338 INR, p=0,02 

Kher, S., 

Roberts, R. J., 

Garpestad, E., 

Kunkel, C., 

Howard, W., 

Didominico, D., 

Fergusson, A., 

Devlin, J. W. 

2012 

USA 

Development, 

implementation, 

and evaluation 

of an 

institutional 

daily awakening 

and spontaneous 

breathing trial 

protocol: A 

quality 

improvement 

project 

Beskrivning av den 

multidisciplinära 

processen av utveckling, 

implementering och 

evaluering av ett dagligt 

avbrott-spontanandnings 

protokoll 

Protokollet 

utvecklades genom 

litteraturstudie, 

implementerades efter 

extensiv klinisk 

utbildning, 

använsning av 

sedering, DIS och 

spontanandningstest 

och klinisk outcome 

jämfördes mellan före 

och efter protokoll-

tiden 

n=65 

(0) 

Efter gruppen hade 44 procent 

DIS och 84 procent 

spontanandningstest, 

kontinuerligt sedering fick 

efter gruppen under mindre 

antal dagar 67 procent vs. 100 

procent, p=0,003; samt hade 

fler nedtitreringar av 

sederingen 40 procent vs. 71 

procent, p=0,006; varken den 

totala dosen 

sederingsläkemedel (p=0,49), 

det totala antalet dagar i 

respirator (p=0,75), dagarna 

där spontanandningstestet 

genomfördes (p=0,38) eller 

självextubationshändelser 

(p=0,43) differerade mellan 

grupperna   

II 

R + P 

Kress, J. P., 

Gehlbach, B., 

Lacy, M., 

Pliskin, N., 

Pohlman, A. S., 

Hall, J. B. 

2003 

USA 

The Long-term 

Psychological 

Effects of Daily 

Sedative 

Interruption on 

Criticallu Ill 

Patients 

Att undersöka vilka 

långtidseffekter har 

bland patienter som fick 

dagligt avbrott i 

sederingen under 

intensivvårdsvistelsen 

Prospective 

randomized trial, 

patienterna 

randomiserades i 

grupper för att väckas 

en gång om dagen till 

de var vakna (daily 

interruption) eller 

väcktes bara i samråd 

n=35 

(3) 

Medeltiden i respirator var 4,9 

dagar i interventionsgruppen 

(DIS) jämförd med 7,3 dagar i 

kontrollgruppen (p=0,004); 

medeltiden på IVA var 6,4 

dagar vs. 9,9 dagar (p=0,02); 

6 patienter i 

interventionsgruppen fick 

neurologisk diagnostik vs. 16 

II 

RCT 
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med 

intensivvårdsteamet 

patienter i kontrollgruppen 

(p=0,02), komplikationer 

uppkom med 4 procent i 

interventionsgruppen vs. 7 

procent (p=0,88) 

Kress, J. P., 

Pohlman, A. S., 

O’Connor, M. 

F., Hall, J. B. 

2000 

USA 

Daily 

interruption of 

sedative 

infusions in 

critically ill 

patients 

undergoing 

mechanical 

ventilation 

Att undersöka vilka 

effekter dagligt avbrott i 

sederingen har på 

patienter som har lång 

respiratorvårdtid 

Randomized, 

controlled trial, 

patienter som fick 

respiratirvård och 

kontinuerlig 

sederingsinfusion, i 

interventionsgruppen 

stängdes sederingen 

av tills patienterna 

vaknade 

n=150 

(22) 

Fler patienter i 

kontrollgruppen (patienter 

utan dagligt avbrott) mindes 

tiden de väcktes (26,3 

procent) än i DIS gruppen (0 

procent), p=0,06; patienter i 

DIS gruppen hade bättre 

resultat i Total Impact of 

events score än 

kontrollgruppen (p=0,02); 

bättre resultat i Avoidance 

Subscale scores (p=0,055); 

ingen patient fick 

posttraumatisk stress vs. 6 

patienter (31,6 procent) i 

kontrollgruppen (p=0,06); 

ingen skillnad kunde ses i SF-

36 score; ångestnivåer var 

högre i kontrollgruppen än i 

DIS gruppen, dock ingen 

signifikans kunde påvisas; i 

båda grupper registrerades 

mild depression (p=0,68) utan 

statistisk signifikans 

I 

RCT 

Mehta, S., 

Burry, L., 

Martinez-

A randomized 

trial of daily 

awakening in 

Att undersöka om 

patienter som behandlas 

med både dagligt avbrott 

Prospective, 

randomized, 

concealed, unblinded, 

n=65 

(0) 

Medeltid i respirator grupp 

SA 8,0 vs. SA + DIS 10,5 

dagar (p=0,7932); 

II 

RCT 
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Motta, C., 

Steward, T. E., 

Hallet, D., 

McDonald, E., 

Clarke, F., 

MacDonald, R., 

Granton, J., 

Matte, A., 

Wong, C., Suri, 

A., Cook, D. J. 

2008 

Kanada 

critically ill 

patients 

managed with a 

sedation 

protocol: A pilot 

trial 

i sederingen och 

använding av 

sederingsprotokoll (SA 

+ DIS) har lägre tid i 

respirator än patienter 

som bara vårdas med 

hjälp av 

sederingsprotokoll (SA) 

multicenter, pilot 

trial, patienterna 

randomiserades i 

grupper som antingen 

behandlades med SA 

eller med SA + DIS 

intensivvårdstid var 10,0 vs. 

13,0 dagar (p=0,6328); 

sjukhusvårdtid 14,0 vs. 20,0 

dagar (p=0,3445); död på 

intensivvårdsavdelning 13 vs. 

13 (p=1,000); död på 

sjukhuset 18 vs. 16 

(p=0,8057) 

Miller, M. A., 

Krein, S. L., 

Saint, S., Kahn, 

J. M., 

Iwashyna, T. J. 

2012 

USA 

Organisational 

characteristics 

associated with 

the use of daily 

interruption of 

sedation in US 

hospitals: a 

national study 

Att undersöka om 

sjukhusets organisation 

har inflytande på 

användningen av dagligt 

avbrott i sederingen 

Enkät om användning 

av dagligt avbrott i 

sedering, institutions- 

och 

organisationsstruktur  

n=406 svar 

kom in = 

svarsfrekve

ns 69,4 

procent  

(20) 

Sjukhusets storlek varierade 

från 25 till 1359 sängplatser; 

26 procent var sjukhus med 

undervisning; 80 procent 

rapporterade att dem använde 

DIS; 75,4 procent anger att 

dem har fokus på 

patientsäkerhetskulturen; 42,7 

procent rapporterade att 

anställda var mottagliga för 

förändringar i praktiken; med 

reguljär användning av DIS 

var förknippad: ledarskap med 

fokus på 

patientsäkerhetskultur 

(p=0,04), involvering av 

infektionsprevention (p=0,04), 

anställdas beredskap för 

förändringar (p=0,02) 

I 

P 

Oto, J., Effect of daily Att undersöka Randomized, blindet n=22 I DIS gruppen var non-rapid III 
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Yamamoto, K., 

Koike, S., 

Imanaka, A., 

Nishimura, M. 

2011 

Japan 

sedative 

interruption on 

sleep stages of 

mechanically 

ventilated 

patients 

receiving 

midazolam by 

infusion 

sömnkvalitén hos 

patienter som behandlas 

med dagligt avbrott i 

sederingen versus 

patienter som behandlas 

med kontinuerlig 

infusion av sederande 

läkemedel 

trial, patienterna 

randomiserades i två 

grupper som antingen 

fick dagligt avbrott i 

sederingen eller 

kontinuerlig sedering 

(0) eye movement sömn längre (6 

vs. 0 minuter, p=0,04), rapid 

eye movement sömn var 

längre (54 vs. 0 minuter, 

p=0,02); totala sömntiden var 

kortare i DIS gruppen (7,3 vs. 

8,7 timmar, p=0,047), 

frekvensen av uppvakande var 

högre i DIS gruppen (4,4 

gånger/timme vs. 2,2 

gånger/timme, p=0,03) 

RCT 

Roberts, R. J., 

de Wit, M., 

Epstein, S. K., 

Didomenico, 

D., Devlin, J. 

W. 

2010 

USA 

Predictors for 

daily 

interruption of 

sedation therapy 

by nurses: A 

prospective, 

multicenter 

study 

Att identifiera 

sjuksköterska och 

patientrelaterade 

faktorer för att kunna 

fortutse om dagligt 

avbrott i sedering 

genomförs av 

sjuksköterskorna på 

intensivvårdsavdelningar 

Intervjustudie, 

sjuksköterskor som 

vårdade patienter 

(som fick 

respiratorvård i minst 

24 timmar) 

intervjuades för att 

bedöma deras 

beredskap till att 

utföra dagligt avbrott 

i sedering hos dessa 

patienter 

n=189 

(59) 

Av 130 sjuksköterskor som 

intervjuades var 57 beredda 

att genomföra DIS; 

sjuksköterskor som vill 

genomföra DIS har gjort detta 

tidigare (p<0,001) eller gör 

detta ≥ 1/vecka (p=0,003), har 

en stabil patient (p=0,03) och 

inte målet att ha patient djupt 

sövd (p=0,03), är yngre 

(p=0,09) och har genomgått 

en utbildning relaterad till 

sedering av 

intensivvårdspatienter under 

det senaste året (p=0,09) samt 

att patienten upplevs att 

känner en låg nivå av obehag 

(p=0,1) 

II 

P 

Schweickert, 

W. D., 

Gehlbach, B. 

Daily 

interruption of 

sedative 

Att undersöka om 

dagligt avbrott i 

sederingen minskar även 

Blinded, retrospective 

chart review 

n=128 

(2) 

Hos patienter som användes 

DIS fick 13 komplikationer 

vs. 26 som fick konventionell 

I 

R 
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K., Pohlman, A. 

S., Hall, J. B., 

Kress, J. P. 

2004 

USA 

infusions and 

complications of 

critical illness in 

mechanically 

ventilated 

patients 

vanliga komplikationer 

som uppstår i samband 

med den kritiska 

sjukdomsbilden. 

sedering (p=0,04); dödlighet 

36,3 procent vs. 46,7 procent 

(p=0,16); tid i respirator 4,8 

vs. 7,3 dagar (p=0,003); 

intensivvårdsvistelse 6,2 vs. 

9,9 dagar (p=0,01); 

sjukhusvistelse 13,3 vs. 16,9 

dagar (p=0,15) 

Varney Gill, K., 

Voils, S. A., 

Chenault, G. 

A., Brophy, G. 

M. 

2012 

USA 

Perceived versus 

actual sedation 

practices in 

adult intensive 

care unit 

patients 

receiving 

mechanical 

ventilation 

Att jämföra planerad och 

verklig sederingspraktik 

hos vuxna patienter som 

vårdas i respirator  

Multicenter, 2-delad 

studie (enkät om 

sederingspraktik som 

fylldes i av 

intenivvårdsfarma-

ceuterna och en 24 

timmars observation 

hur 

sederingspraktiken ser 

ut i verkligen)  

del 1: 

n=149 (96) 

del 2: 

n=496 (0) 

Bredvid resultat vilka 

läkemedel som användes är 

data för DIS att 66 procent 

anger att de utför detta dock 

bara i 36 procent av 

observationerna gjordes DIS, 

SA används bara i 50 procent 

av de observerade fallen 

II 

P 

Weisbrodt, L., 

McKinley, S., 

Marshall, A. P., 

Cole, L., 

Seppelt, I. M., 

Delaney, A. 

2011 

Australien 

Daily 

interruption of 

sedation in 

patients 

receiving 

mechanical 

ventilation 

Att undersöka om ett 

sederingsprotokoll är 

användbar för en 

framtida studie som 

inkluderar rutinmässigt 

dagligt avbrott i 

sederingen 

Double-blind, 

randomized, 

controlled trial, 

patienterna 

randomiserades till 

grupper som antigen 

fick dagligt avbrott i 

sederingen i maximalt 

sex timmar eller 

behandlades med den 

vanliga 

sederingsregimen 

n=122 

(62) 

Propofol användes utanför 

protokollet i 27 procent av 

patienterna i DIS gruppen och 

i 17 procent i kontrollgruppen 

(p=0,10); vid 15 procent i DIS 

gruppen och 12 procent i 

kontrollgruppen startades 

aldrig ersättningsinfusionerna 

(p=0,77) 

II 

RCT 

Ylimaz, C., 

Kelebek Girgin, 

The effect of 

nursing-

Att undersöka effekterna 

av att använda 

Prospective, 

randomized trial, 

n=50 

(0) 

Tid i respirator (dagar) DIS 

6,66 ± 5,22 vs. SA 9,52 ± 6,07 

II 

RCT 
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N., Özdemir, 

N., Kutlay, O. 

2010 

Turkiet 

implemented 

sedation on the 

duration of 

mechanical 

ventilation in 

the ICU 

sederingsprotokoll (SA) 

eller dagligt avbrott i 

sederingen (DIS) under 

tiden av respiratorvården 

patienterna 

randomiserades 

antingen till gruppen 

som fick dagligt 

avbrott i sederingen 

eller behandlades med 

ett sederingsprotokoll 

som implementerades 

av sjuksköterskan 

(p<0,05); tid patienter var 

sederade (dagar) DIS 4,56 ± 

3,09 vs. SA 7,82 ± 5,6 

(p<0,05); intensivvårdstid 

11,12 ± 7,15 vs. 12,18 ± 6,95 

(p=ej signifikant); dödsrate 20 

procent vs. 32 procent (p=ej 

signifikant)  

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


