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Abstrakt 

Bakgrund 

Djup sedering är associerat med förlängd vårdtid och ett flertal komplikationer för 

intensivvårdspatienten. Även för ytlig sedering medför komplikationer, stress och 

lidande. Studier visar på vikten av adekvat sedering, samt att skalor och protokoll 

används. Syftet med denna studie var att beskriva sederingsnivå, andel optimalt, över- 

och undersederade patienter, vårdtid i ventilator och vårdtid inom intensivvården för 

patienter på en svensk intensivvårdsavdelning. 

Metod 

Studien, med deskriptiv design, inkluderade konsekutivt sederade, ventilatorbehandlade 

patienter, 18 år och äldre, på en svensk intensivvårdsavdelning under nio månader. 

Primära utfallsvariabler var sederingsnivå, utifrån Motor Activity Assessment Scale och 

andel optimalt, över- och undersederade patienter. Sekundära variabler var vårdtid i 

ventilator och vårdtid på intensivvårdsavdelningen. 

Resultat 

Studien omfattade 34 patienter. Under vårdtid i ventilator med endotrackealtub hade 28  

patienterna optimal sedering mer än två tredjedelar av vårdtiden. Medianvärdet för 

sederingsnivå under vårdtid med endotrackealtub var MAAS 2 (kvartilavstånd 2-2,25) 

jämfört med medianvärdet för sederingsnivån med trackealkanyl som var MAAS 3 

(kvartilavstånd 2-3) (P < 0,001). Trettio patienter (88,2 %) var optimalt sederade med 

ett MAAS-värde på 2-3 (md) sett till hela vårdtiden. Fyra patienter (11.8 %) var 

översederade med ett MAAS-värde på 0-1,5 (md). Ingen patient var undersederad sett 

till hela vårdtiden.  

Konklusion 

Studien visar att majoriteten av intensivvårdspatienterna var optimalt sederade under 

större delen av vårdtiden i ventilator. Endast ett fåtal patienter var översederade och 

ingen patient var undersederad större delen av vårdtiden. Patienter vårdade med 

trackealkanyl var ytligare sederade än de med endotrackealtub. 



Sederingsnivå hos ventilatorbehandlade intensivvårdspatienter - Ulrika Thörn 

januari 2013 

3 

 

Inledning 

För att kritiskt sjuka intensivvårdspatienter ska tolerera ventilatorbehandling och övriga 

behandlingar inom intensivvården krävs sedering och smärtlindring (1,2,3). Som 

sedering används sedativa läkemedel, främst bensodiazepiner, propofol och α-agonister, 

tillsammans med smärtlindrande läkemedel, främst opioider. (3). Det har dock visats att 

kontinuerlig intravenös sedering är associerad med förlängd vårdtid i ventilator och 

ökad morbiditet (4). Ändå måste det betonas att sederingen har en viktig roll för 

patientens välbefinnande. Vården måste därför hitta en individuell balanserad sedering 

och smärtlindring och sätta större fokus på att minska överanvändning (4). 

Översedering kan leda till förlängd vårdtid, ventilatorvårdtid, fler trackeostomier, 

immobilisering och ökad frekvens av pneumoni. Det kan leda till onödiga neurologiska 

undersökningar, hypotension, nedsatt magtarmfunktion och nedsatt lungvolym (5), samt 

försvåra undersökning och diagnos av patientens neurologiska status (1). Översederade 

patienter har ökad risk för att utveckla delirium och har högre risk för att dö. De förlorar 

även förmågan att samverka med omgivning och familj. Översederade patienter har 

också högre risk att utveckla posttraumatiskt stress syndrom (PTSS) efter 

intensivvårdsvistelsen (6). 

Otillräcklig sedering, å andra sidan, leder till ångest, agitation och delirum. Agitering 

kan leda till avlägsnande av övervakning och andningstub (2,5). Det kan leda till 

adrenalinhyperaktivitet och ge högt blodtryck, takykardi, ventilatorasynkroni (5,7) samt 

ökad syrgaskonsumtion (2). Vanföreställningar, med eller utan paranoida inslag, är 

vanligare i gruppen agiterade. Patienter med riktigt besvärande eller extremt stressande 

minnen av mardrömmar har längre intensivvårdsvårdtid och ventilatorvårdtid, vilket 

förekommer oftare i gruppen ytligt sederade (8). 

Optimal sedering leder bl.a. till minskad ventilatorvårdtid och minskad vårdtid på 

intensivvården och på sjukhus (9,10). Där är också av godo att ha minnen och 

medvetande från intensivvårdstiden och det minskar risken för PTSS (1,9). 

Vårdpersonal rekommenderas att använda en validerad sederingsskala (4,11). Det 

önskade sederingsmålet bör definieras från början och reevalueras regelbundet (1,2). 

Ändå visar en studie att av 89 svenska intensivvårdsavdelningar använder endast 16 % 

någon form av sederingsskala (12). Kunskapsläget visar alltså på vikten av adekvat 
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sedering, samt att skalor och protokoll ska användas. På många svenska 

intensivvårdsavdelningar är det främst lokala traditioner, den ansvariga sjuksköterskans 

och läkarens attityder och erfarenheter, som avgör hur mycket patienten sederas (12). 

Det saknas kunskap om vad detta innebär för sederingsnivån av patienter som vårdas 

inom intensivvården i Sverige. Syftet med denna studie var därför att beskriva 

sederingsnivå, andel optimalt, över- och undersederade patienter, vårdtid i ventilator 

och vårdtid inom intensivvården för patienter på en svensk intensivvårdsavdelning. 

Metod 

Design och kontext 

En observationsstudie med deskriptiv design och kvantitativ ansats genomfördes under 

mars – november, 2012 (13). Studien genomfördes på en allmän intensivvårdsavdelning 

på ett svenskt universitetssjukhus. Patientmaterialet ingår även i en pågående svensk 

multicenterstudie som genomförs på två intensivvårdsavdelningar. På den aktuella 

avdelningen finns åtta vårdplatser. Där vårdas cirka 900 kirurgiska, medicinska, 

pediatriska och traumapatienter per år, varav ca 16 % vårdas i ventilator. Varje 

sjuksköterska vårdar en till två patienter och ansvarar, tillsammans med ansvarig läkare, 

för hela vården av patienten inklusive ventilatorbehandling, medicinering och reglering 

av sedering. Patienterna på avdelningen sederas vanligtvis kontinuerligt med Propofol 

och Ketobemidon, ofta med Klonidin som tillägg. Dexmedetomidin, vanligtvis i 

kombination med Propofol, används också. Midazolam förekommer endast 

undantagsvis. 

Urval 

Urvalet var konsekutivt och omfattade ventilatorbehandlade patienter, som vårdades på 

intensivvårdsavdelningen under de aktuella nio månader studien pågick. 

Inklusionskriterier var ventilatorbehandlade patienter, 18 år och äldre, med 

ventilatorbehandling mer än 24 timmar och behov av sederande läkemedel. 

Exklusionskriterier var kronisk ventilatorbehandling i hemmet, intensivvård efter 

hjärtstopp, intoxikation eller neurologiska skador. 
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Utfallsvariabler och instrument 

Primära utfallsvariabler var sederingsnivå, bedömd enligt Motor Activity Assessment 

Scale (MAAS) (14) och andel optimalt, över- och undersederade patienter. Sekundära 

variabler var vårdtid i ventilator och vårdtid på intensivvårdsavdelningen. 

Motor Activity Assessment Scale är en sjugradig sederingsskala där 0 är okontaktbar 

och 6 är farligt agiterad och sammarbetsovillig. Nivå 3 visar på en lugn och 

samarbetsvillig patient. Skalan visar hög grad av validitet och reliabilitet, (kappa 0,83) 

(14) och rekommenderas av Society of Critical Care Medicine (SCCM) (2). 

Översättning och modifiering av MAAS-skalan till svenska visar god interrater 

reliabilitet, viktad kappa 0,84 (opublicerade data, Hopf M.). MAAS infördes på 

avdelningen 2008, men skalan har inte använts för att ordinera och styra sederingsnivå. 

I studien definierades översederad patient som nivå 0-1, optimalt sederad som nivå 2-3 

och undersederad patient som nivå 4-6 på MAAS-skalan (7). 

Vårdtid i ventilator mättes i timmar från inklusion i studien till avslutad vård i 

ventilator. Vårdtid på intensivvårdsavdelningen mättes i timmar från inklusion i studien 

till utskrivning från intensivvårdsavdelningen. 

Baselinedata samlades in beträffande intagningsorsak, ålder, kön och Simplified Acute 

Physiology Score 3 (SAPS-3), som är en risk-scoring för att bedöma sjuklighetsgrad vid 

inläggning inom intensivvården (15). 

Datainsamling 

Patientansvarig sjuksköterska inkluderade patienten. Registrering av sederingsnivå 

skedde på studiespecifikt protokoll 3 ggr/dygn, klockan 13, 20 och 06, under hela 

patientens vårdtid i ventilator. Övriga utfallsvariabler och baslinedata samlades in ur 

patientens datajournal. 

Etik 

Studien, som är del av en multicenter studie, är godkänd av etikprövningsnämnden (Dnr 

2011-442-31M). Information gavs skriftligt och muntligt och informerat samtycke 

inhämtades från närmast anhörig, av ansvarig sjuksköterska eller intensivvårdsläkare. 

Information gavs till och samtycke inhämtades från patienten, av ansvarig sjuksköterska 

eller intensivvårdsläkare, så snart det var möjligt. Om patienten inte kunnat lämna 
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samtycke innan utskrivning från intensivvårdsavdelningen inhämtades samtycke per 

telefon av studieansvarig sjuksköterska. I de fall patienten avlidit innan möjlighet till 

samtycke funnits, inhämtades samtycke endast från anhörig. Studien bedömdes inte 

medföra någon risk för deltagarna, då studien inte hade i syfte att påverka eller förändra 

rådande klinisk praxis. Studien följer de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i 

Norden (16), Helsingforsdeklarationen (17) och etikprövningslagen (18). 

Data analys 

Analysen skedde främst med deskriptiv statistik. Kvalitativa data, t.ex. kön och 

sederingsnivå, presenteras med antal (n) och procent (%) eller median (md) och 

kvartilavstånd. Snedfördelade kvantitativa data, t.ex. vårdtid, presenteras med median 

och kvartilavstånd. Kvantitativa data, t.ex. ålder, presenteras med medelvärde (m) och 

standarddeviation (SD). Vid jämförande mellan två grupper, t.ex. optimalt och 

översederade patienter, analyserades kvalitativa och snedfördelade kvantitativa data 

med Mann-Whitney U-test och vid tre grupper användes Kruskal Wallis (13). Data 

analyserades med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17 

(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Signifikansnivå sattes till P < 0,05. 

Resultat 

I studien inkluderades 37 patienter, varav tre föll bort på grund av överflyttning till 

annat sjukhus. Studien kom därför att omfatta 34 patienter. Alla tillfrågade patienter 

alternativt, i förekommande fall, anhöriga samtyckte till deltagande i studien. 

Baselinedata presenteras i tabell 1.  

Tabell 1  

Bakgrundsdata för intensivvårdspatienter i studien 

n = 34 

Ålder, m (SD) 66 (11,8) 

Kön, kvinnor, n (%) 13 (38,2 ) 

SAPS 3*, md (IQR) 67 (59-76) 

*
SAPS 3 = Simplified Acute Physiology Score 3, IQR = kvartilavstånd
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Den vanligaste intagningsorsaken på intensivvårdsavdelningen var respiratorisk 

insufficiens följt av sepsis (Tabell 2). 

Tabell 2 

Inläggningsorsak på intensivvården 

 Antal patienter 
n = 34 

Andningssvikt 13 

Sepsis 6 

Pneumoni 3 

Tarmperforation el. tarmischemi 3 

Akut njursvikt 2 

Övrigt, enstaka diagnoser 7 

 

 

Totalt registrerades MAAS vid 933 tillfällen under patienternas vårdtid i ventilator. 

Medianen för antal mättillfällen per patient var 13,5 (kvartilavstånd 5,75-38,5). Av 

mättillfällena var 596 stycken (63,9 %) när patienterna vårdades med endotrakealtub 

och 337 stycken (36,1 %) när patienterna vårdades med trackealkanyl. Det var 25 

patienter (73,5 %) som enbart vårdades i ventilator med endotrackealtub och nio 

patienter (26,5%) som vårdades både med endotrackealtub och med trackealkanyl. 

Medianvärdet för sederingsnivån mätt på hela materialet var MAAS 2 (kvartilavstånd 2-

3). Medianvärdet för sederingsnivå mätt på hela materialet under vårdtid med 

endotrackealtub var MAAS 2 (kvartilavstånd 2-3) jämfört med medianvärdet för 

sederingsnivån under vårdtid med trackealkanyl som var MAAS 3 (kvartilavstånd 2-3) 

(P < 0,001). Vid inklusion i studien var medianvärdet MAAS 2 (kvartilavstånd 1-2). 

Patienterna som vårdades med både endotrackealtub och trackealkanyl var ytligare 

sederade under vårdtiden med trackealkanyl. Medianvärdet var MAAS 2 (kvartilavstånd 

2-3) under vårdtid med endotrackealtub och under vårdtid med trackealkanyl var 

medianvärdet MAAS 3 (kvartilavstånd 2-3) (P < 0,001) för dessa patienter. 

Under vårdtiden var 30 patienter (88,2 %) optimalt sederade med ett MAAS-värde på 2-

3 (md) sett till hela vårdtiden. Fyra patienter (11.8 %) var översederade med ett MAAS-

värde på 0-1,5 (md). Ingen patient var undersederad med ett MAAS-värde på 4-6 (md) 
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sett till hela vårdtiden. Under vårdtiden i ventilator med enbart endotrakelatub var 

resultatet det samma. Under vårdtiden i ventilator med trackealkanyl var åtta patienter 

(88,9 %) optimalt sederade (md 2-3) och 1 patient (11,1 %) var översederad (md 0-1) 

sett till hela vårdtiden. 

Under vårdtid i ventilator med endotrackealtub hade majoriteten av patienterna optimal 

sedering under mer än två tredjedelar av vårdtiden. MAAS-värde 2 förekom då oftare än 

MAAS-värde 3 (P = 0,006). MAAS 2 förekom hos 20 patienter och MAAS 3 hos sju 

patienter under mer än 50 % av vårdtiden. Även under vårdtid i ventilator med 

trackealkanyl hade majoriteten av patienterna optimal sedering vid mer än två 

tredjedelar av vårdtiden, men hos dem förekom MAAS 3 vid mer än 50 % av vårdtiden 

(tabell 3). 

Tabell 3 

Sederingsnivå under mer än två tredjedelar av vårdtiden 

 

Antal patienter med 

MAAS 2-3 > 66,6 

% av vårdtiden 

Antal patienter med 

MAAS 0-1 > 66,6 % 

av vårdtiden 

Patienter under vårdtid med 

Endotrackealtub (n =  34) 

28 3 

Patienter under vårdtid med 

trackealkanyl (n = 9) 

8 1 

 

Baserat på patienternas alla mättillfällen under vårdtiden förekom optimal sedering 

under någon del av vårdtiden för 32 patienter och översedering förekom någon gång hos 

27 patienter. Undersedering förekom endast vid enstaka tillfällen (Figur 1). 
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Fig 1. Patienternas andel av  olika sederingsgrad under vårdtid i 

n = 34

 

Baserat på till alla mättillfällen var MAAS 2 och 3 de vanligast förekommande 

mätvärdena. De värdena registrerades vid mer än 80 % av alla tillfällen (tabell 4). 

Tabell 4 

Fördelning av observerade MAAS-värden 

 
Frekvens 

n (%) 

MAAS 0 39 (4,2) 

MAAS 1 95 (10,2) 

MAAS 2 405 (43,4) 

MAAS 3 372 (39,9) 

MAAS 4 19 (2,0) 

MAAS 5 3 (0,3) 

MAAS 6 0 (0) 

Totalt 933 

 

Under vårdtiden med endotrackealtub var det var ingen skillnad i sederingsnivå utifrån 

tidpunkt på dygnet (tabell 5). 
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Tabell 5  

Sederingsnivå, fördelning över dygnet 

 
Klockan 13 

md (IQR 

Klockan 20 

md (IQR) 

Klockan 06 

md (IQR) P- värde 

MAAS 2 (2-3) 2 (2-3) 2 (2-2) 0,799 

IQR = kvartilavstånd 

 

Medianvärdet för vårdtid i ventilator var 116 timmar (kvartilavstånd 43-302,5). För de 

patienter som vårdades både med endotrakelatub samt trackealkanyl var vårdtiden i 

ventilator med endotrackealtub längre än vårdtiden med trackealkanyl (Tabell 6). 

Tabell 6 

Vårdtid i ventilator i timmar 

 

Patienter enbart med 

endotrakealtub 

md (IQR) 

n = 25 

Patienter med endotrakealtub 

och trackealkanyl 

md (IQR) 

n = 9 P-värde 

Vårdtid i ventilator - totalt 91 (42-143) 498 (327-725) 0,001 

Vårdtid i ventilator med 

endotrakealtub 
91 (42-143) 280 (151-372) 0,001 

Vårdtid i ventilator med 

trackealkanyl 
- 163 (47-565)  

IQR = kvartilavstånd.  

 

Det var ingen skillnad i total vårdtid i ventilator mellan de optimalt sederade (md 116, 

kvartilavstånd 45-302) och de översederade patienterna (md 114, kvartilavstånd 35-296) 

(P = 0,633). Sett till vårdtid i ventilator med enbart endotrakealtub var det inte heller 

någon skillnad i mellan de optimalt sederade patienterna (md 116, kvartilavstånd 45-

198) och de översederade (md 107, 35-182) (P = 0,632). 

Vårdtid inom intensivvården var 166,75 timmar (md, kvartilavstånd 90,5-495,5). Det 

var ingen skillnad i vårdtid inom intensivvården mellan optimalt sederade (md 166,75, 
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kvartilavstånd 90,5-500,63) och översederade patienter (md 151,25, kvartilavstånd 60,5-

424,25) (P = 0,661) 

Diskussion 

Den aktuella studien visar att majoriteten av intensivvårdspatienterna är optimalt 

sederade under mer än två tredjedelar av vårdtiden i ventilator. Den visar också att 

endast ett fåtal patienter är översederade och att ingen patient är undersederad större 

delen av vårdtiden. 

Tidigare studier visar på att djup sedering är associerat med förlängd vårdtid och ett 

flertal komplikationer för intensivvårdspatienten (1,5,7). Även för ytlig sedering medför 

komplikationer, stress och lidande för patienten (2,5,7). Ett flertal studier från USA 

visar att olika metoder för att minimera användandet av sedering, som daily interruption 

of sedative infusions (DIS), protokoll och skalor har lett till minskad vårdtid i ventilator, 

minskad vårdtid på intensivvården och på sjukhus (1,2,5,19). Det leder också till 

minskad frekvens av ventilatorassocierad pneumoni och PTSS (1,3), samt minskad 

andel trackeostomier och diagnostiska procedurer avseende neurologiskt tillstånd 

(10,17). Sederingen av patienten bör vara individuell och följa patientens behov (2). 

Trots denna kunskap används skalor och protokoll i begränsad omfattning i Sverige 

(12). En nyligen publicerad studie från Norge visar på liknande resultat där (20). På den 

undersökta avdelningen används i praktiken inga sederingsskalor eller protokoll. 

MAAS-skalan infördes 2008, men har inte använts för att ordinera eller följa upp 

sederingsnivån. Trots detta visar studien att majoriteten av patienterna är optimalt 

sederade (MAAS 2-3) mer än två tredjedelar av tiden i ventilator. Detta kan bero på att 

det finns en allmän diskussion kring sedering på avdelningen och att det är ett aktuellt 

och uppmärksammat område inom forskningen.  Det kan också bero på att många av de 

stora studier som påvisar förbättringar för patienterna med skalor och protokoll är från 

USA. Intensivvården i Sverige skiljer sig organisatoriskt från vården i USA. I Sverige 

finns en sjuksköterska som har ansvar för hela vården kring en eller två patienter. I 

Australien finns en liknande organisation. En studie (21) därifrån visar på en trend mot 

förlängd vårdtid i ventilator och förlängd vårdtid på intensivvårdsavdelningen efter 

införande av sederingskala och sederingsalgoritm. I diskussionen menar de att det kan 

bero på den organisatoriska skillnaden mellan dem och USA. I Australien har de en 
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högre sjuksköterskebemanning, med en sjuksköterska per patient, som ansvarar för hela 

vården. De hade också tillfredställande grundläggande vana kring sedering redan innan 

studien, trots att de då inte hade någon särskild sederingsskala eller algoritm (21). 

Kanske kan de orsakerna också vara en anledning till att övervägande delen av 

patienterna är optimalt sederade i denna studie. 

Optimal sederingsnivå är när patienten är lättväckt, lugn och samarbetsvillig (2,10,7,5). 

På den undersökta avdelningen tolkades det till att motsvara MAAS 2-3, som är 

reaktion vid beröring eller på tilltal (MAAS 2) och lugn och samarbetsvillig (MAAS 3). 

Det är ett stort steg mellan reaktion enbart vid smärtstimulering (MAAS 1) och lugn och 

samarbetsvillig (MAAS 3). Detta innebär att MAAS 2 innefattar allt från lättväckt vid 

tilltal, till behov av ganska mycket beröring för att vakna. Många sjuksköterskor i denna 

studie upplevde därför att det saknades en nivå i skalan. Kanske är inte alla patienter 

som stämmer med kriterierna för MAAS 2 lättväckta, även om flertalet troligen är det. I 

gruppen optimalt sederade patienter i ventilator med endotrackealtub hade fler patienter 

MAAS 2 än MAAS 3. Eftersom de optimalt sederade patienterna hade en övervikt mot 

MAAS 2 kan det diskuteras om en större andel av patienterna egentligen var 

översederade än vad som framgår utifrån utformningen av denna studie. Möjligen hade 

resultatet sett annorlunda ut om en annan sederingsskala använts, t.ex. Richmond 

Agitation Sedation Scale. Det är en 10-gradig skala med 5 nivåer under Alert och Lugn 

jämfört med 3 nivåer i MAAS-skalan och 4 nivåer över Alert och Lugn jämfört med 

MAAS-skalans 3 (22, 23). 

Patienter som var svåra att mäta sederingsnivå på, eller där sederingsnivå styrdes av 

annat än våra läkemedel, var exkluderade i vår studie. Detta för att undvika att andra 

faktorer än de vi ville mäta skulle påverka resultatet. Av de 4 patienter som var 

översederade under vårdtid i ventilator med endotrackealtub avled 3 inom 10 dygn, 2 av 

dem avled i ventilator utan att ha återfått medvetandet. Den patient som överlevde hade 

en vårdtid på IVA på ca 4 veckor och en vårdtid i ventilator på ca 3 veckor. Detta 

kanske kan säga något om sjukdomsgraden. Hypotetiskt kan det ha varit så att 

sjukdomsgraden påverkade medvetandegraden mer än sederingen. Denna studie var 

dock för liten för att avgöra sådant samband. Dagligt avbrytande av sedering (24) hade 

möjligtvis kunnat belysa saken, men det praktiseras inte regelbundet på avdelningen. 
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Under vårdtiden med trackealkanyl var patienterna ytligare sederade (md 3). Det var 8 

av 9 patienter som var optimalt sederade under den perioden. Studien visar att 

vårdtiderna i ventilator med endotrackealtub är relativt långa innan patienten blir 

trackeostomerad (md 280 timmar, kvartilavstånd 151-372). Detta motsvarar i 11,7 dygn 

(md). Den egentliga praxisen på avdelningen är att patienterna bör trackeostomeras efter 

en vecka i ventilator, något tidigare om man förväntar sig lång ventilatortid. Eftersom 

sederingsnivån är ytligare under vårdtid i ventilator med trackealkanyl skulle 

trackeostomier, enligt praxis, sannolikt bidra till optimal sedering under en större del av 

patienternas vårdtid i ventilator. 

Innan studien genomfördes fanns det på den undersökta avdelningen en uppfattning att 

patienterna översederas nattetid. Studien visar att det inte är någon skillnad i 

sederingsnivå utifrån tidpunkt på dygnet. MAAS klockan 06 borde rimligen vara 

påverkat om patienten sederats hårt under hela natten. För att med säkerhet dra 

slutsatsen att det inte är någon skillnad under dygnet behövs ett större patientunderlag 

och ytterligare mättillfällen. Detta visar ändå på vikten av att ordinera, mäta och 

utvärdera behandlingar och inte arbeta utifrån föreställningar och attityder. 

Aktuell studie visar ingen skillnad i vårdtid inom intensivvården mellan optimalt och 

översederade patienter (md ca 6-7 dygn). Studien visar heller ingen skillnad i vårdtid i 

ventilator mellan optimalt och översederade patienter (md ca 4,8 dygn). Materialet är 

dock för litet för att kunna dra några slutsatser mellan grupperna. I en väl citerad studie 

av Kress et. al från USA (24), där man kortat vårdtider genom att införa dagligt 

avbrytande av sedering och uppväckande av patienten, var vårdtiden i ventilator i 

interventionsgruppen 4,9 dygn och i kontrollgruppen 7,3 och vårdtiden inom 

intensivvården 6,4 i interventionsgrupen och 9,9 i kontrollgruppen. Artikeln är från år 

2000 och citeras fortfarande frekvent. Hypotetiskt kan den diskussion artikeln satt igång 

ha ökat medvetandet om sederingens betydelse och därmed haft samma effekt på 

sederingsdjup, vårdtid i ventilator och inom intensivvården, som införandet av protokoll 

och skalor, så här några år senare.  

Denna studie har flera begränsningar. Den är utförd enbart på ett litet antal patienter, 

men den speglar nog ändå relativt väl bilden på den undersökta avdelningen. Den 

innefattar de flesta patienter, som stämmer med inklusions- och exklusionskriterierna, 
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under en relativt lång tidsperiod (nio månader). Antalet mättillfällen är också relativt 

stort (n = 933). 

I studien fanns en risk att sederingsnivån hos patienten kan ha blivit påverkad, då 

intensivvårdssjuksköterskorna tänkte till lite extra kring sedering när studien påbörjas 

(Hawthorne-effekten) (25). Studien pågick dock under lång tid och det blev snart en 

vana att registrera sederingsnivå. Eftersom registreringen inte användes i det dagliga 

arbetet eller vid ordination och uppföljning av sedering, så är bedömningen att det inte 

ledde till någon egentlig påverkan av patienternas sederingsnivå. Resultatet bör därmed 

spegla aktuell praxis på avdelningen. 

En möjlig svaghet är att det inte förekom någon utbildning i att använda MAAS-skalan. 

Dock har den förekommit på avdelningen under ett flertal år. Både den amerikanska 

(14) och den svenska versionen är väl testade för interrater reliabilitet (opublicerade 

data, Hopf M.). Skalan finns upptryckt på framsidan av varje övervakningsblad och alla 

sjuksköterskor fick tillgång till skalan och definitioner av sederingsnivåerna i 

fickformat. Forskningsansvarig sjuksköterska gjorde stickprovskontroller vid olika 

tidpunkter vid ett flertal tillfällen och bedömde sederingsgraden på samma nivå som 

patientansvarig sjuksköterska. För att minska risken för att eventuella felaktiga 

bedömningar påverkar resultatet mättes sederingsnivån tre gånger per dygn av olika 

sjuksköterskor. 

Konklusion 

Studien visar att majoriteten av intensivvårdspatienterna är optimalt sederade under 

större delen av vårdtiden i ventilator. Dock finns en övervikt åt djupare sedering 

(MAAS 2) inom den optimalt sederade gruppen. Den visar att endast ett fåtal patienter 

är översederade och att ingen patient är undersederad större delen av vårdtiden. Studien 

visar också att vårdtiderna i ventilator innan trackeostomi är relativt långa. Tillsammans 

visar detta att sederingsnivån är bra, men att det skulle kunna finnas patienter inom 

MAAS 2 som är relativt djupt sederade. Framtida studier behövs för att visa om 

införande av en sederingskala med fler väldefinierade nivåer än dagens MAAS-skala, 

samt ordination och uppföljning av sederingsmål, skulle kunna leda till ytterligare 

förbättringar för patienten och förhindra komplikationer. Tidigare trackeostomier, enligt 

gällande praxis, skulle också kunna bidra till ytligare sedering. 
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Intensivvård 

Kontext 

Intensivvårdsavdelningen 

En intensivvårdsavdelning tar om hand de allra sjukaste och svårast skadade patienterna som 

sjukhusets övriga avdelningar inte har resurser att vårda. Avdelningen ger medicinsk 

behandling och omvårdnad till patienter från hela sjukhuset (Stubberud, 2009a). Allmänna 

intensivvårdsavdelningar på region och universitetssjukhus tillhandahåller de mest 

kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som finns tillgängliga vid olika typer av 

organsvikt (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI], 2009). 

Intensivvårdsavdelningen präglas av stor mängd medicinteknisk utrustning. Det första 

intrycket av avdelningen kan domineras av den stora mängden tekniken med blinkande larm, 

lampor och ljud från maskiner som är i kontinuerlig drift (Stubberud, 2009a). Intensivvårdens 

målsättning är att ge bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat med lägst möjliga 

personella och materiella resursåtgång (SFAI, 2009). 

I Sverige finns 84 intensivvårdsavdelningar. Det vårdas ca 50 000 patienter per år inom 

intensivvården och medelvårdtiden är ca 3 vårddygn.  Medelålder för kvinnor på 54.7 år och 

för män 55.6 år (Svenska intensivvårdsregistret [SIR], 2010).  

Intensivvårdsjuksköterskan 

Intensivvård är en av de mest tekniska av omvårdnadsspecialiteterna. Intensivvård balanserar 

mellan teknik och mänsklighet, där intensivvårdssjuksköterskan ska kunna kombinera ”high 

tech” och ”high touch” i sitt omvårdnadsarbete (Stubberud, 2009b). 

Intensivvårdssjuksköterskan ska erbjuda specifik omvårdnad till akut och/eller kritiskt sjuka 

människor i alla åldrar (Stubberud, 2009b, Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Intensivvårdssjuksköterskans vardag präglas av 

intensitet, krav på hög vakenhet, precision och förmåga att prioritera. Tempot är ofta högt och 

arbetet komplext och mångsidigt, med varierande situationer som förändras snabbt, och 

patientkategorin är bred. Situationen präglas ofta av snabba fysiologiska förändringar och 

episoder som kräver omedelbar intervention från intensivvårdssjuksköterskan (Stubberud, 

2009b). Ett viktigt arbetsområde för intensivvårdssjuksköterskan är forskning och utveckling 
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av specialistområdet intensivvård (Stubberud, 2009b, Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Intensivvårdspatienten 

En patient är i behov av intensivvård när det föreligger hotande eller manifest akut svikt i en 

eller flera vitala funktioner. Tillståndet ska vara reversibelt eller åtgärdbart och vårdbehovet 

ska inte kunna tillgodoses på en lägre vårdnivå (SFAI, 2009). Patienterna inom intensivvården 

har olika diagnoser men har gemensamt att de befinner sig i ett fysiskt, psykiskt, socialt och 

andligt stress- och kristillstånd. Detta tillstånd påverkar deras möjligheter att anpassa sig till 

situationen och de har varierade möjlighet att ge uttryck för och ta ansvar för sin situation 

(Stubberud, 2009a). Vanligaste diagnoserna patienterna har vid inläggning på 

intensivvårdsavdelningen är septikemi, respiratorisk insufficiens, gastrointestinal blödning, 

multipela skador, hjärtstillestånd och bakteriell pneumoni (SIR, 2010).  Patienten är inlagd på 

intensivvårdsavdelningen på grund av sjukdomens eller skadans svårighetsgrad, inte på grund 

vilken typ av skada. Gränsen mellan liv och död är ofta tunn (Stubberud, 2009a). Av 

intensivvårdspatienterna avlider ca 7 % på intensivvårdsavdelningen och ca 15 % inom 3 

månader (SIR, 2010). Intensivvårdspatienten är beroende av kontinuerlig medicinsk 

behandling och avancerad omvårdnad från några timmar till flera veckor (Stubberud, 2009a). 

Omvårdnad 
Kirkevold (1996) skiljer mellan fyra kategorier av omvårdnadssituationer: akuta situationer, 

problematiska situationer, icke-problematiska situationer och problemidentifierande 

situationer. I sin vardag möter intensivvårdssjuksköterskan i stor utsträckning akuta 

situationer, problematiska situationer och problemidentifierande situationer (Stubberud, 

2009a). Sedering av intensivvårdpatienten är en viktig del som ingår på olika sätt i alla dess 

situationer. 

Akuta situationer 
Akuta situationer ses vanligtvis inte som omvårdnadssituationer då de ofta är av medicinsk 

karaktär. Patienterna måste ha snabb medicinsk behandling. Ändå är det oftast sjuksköterskan 

som är närvarande när den akuta situationen uppstår och måste därför kunna hantera 

situationen. De karakteriseras av starta snabbt, vara dramatiska men når relativt snabbt sitt 

maximum och sin avslutning. För patientens del krävs det att sjuksköterskan kan tyda 

situationen, identifiera orsak och handla snabbt då det möjliga utfallet för patienten är död, 
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överlevnad med komplikationer eller överlevnad utan men (Kirkevold, 1996). De akuta 

situationerna är ofta oöverskådliga och komplexa. Det som utmärker 

intensivvårdsjuksköterskans kompetens i sådana situationer är att den är av medicinsk 

karaktär. Agerandet baseras på intensivvårdsjuksköterskans egen tolkning av situationen, 

målet att rädda liv och förebygga komplikationer (Stubberud, 2009a). Denna del av 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete är ofta förbisedd och undervärderad eftersom den i hög 

grad sammanfaller med medicinsk praxis (Benner, 1984). Sjuksköterskan måste t.ex. utifrån 

patientens situation och behov identifiera, bedöma, åtgärda och utvärdera sedering 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) 

Sjuksköterskan måste bedöma patientens behov av sedering i balans med de komplikationer 

sederingen kan ge t.ex. i den akuta situationen ytterligare sänkning av ett redan kritiskt lågt 

blodtryck.   

Problematiska situationer 
Problematiska situationer karaktäriseras av att de är oklara eller inte definierade, men inte 

akuta. Det är de problematiska situationerna som får mest uppmärksamhet i 

sjuksköterskelitteratur. Problematiska situationer kan vara där problemet är avklarat men 

däremot inte vad som är bästa omvårdnaden i situationen eller när patientens tillstånd är 

instabilt och utgången är osäker. Problematiska situationer kan också handla om att patienten 

får intensivvårdssyndrom på grund av sjukdom och behandling. Intensivvårdsjuksköterskan 

måste då bestämma vilken terapeutisk metod och vilken avancerad omvårdnad som är bäst för 

just den aktuella patienten (Stubberud, 2009a). En annan problematisk situation är när det inte 

går att kommunicera och ta reda på patientens mål och vad denne önskar (Kirkevold, 1996) 

till exempel på grund av sedering. Sjuksköterskan måste interagera och arbeta stödjande för 

att kunna kommunicera med svårt sjuka och sederade patienter (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) För att tolerera 

ventilatorbehandlingen och övriga behandlingar på intensivvården är sedering och 

smärtlindring nödvändig (Brusch & Kress, 2009; Jacobi, et al., 2002; Schweickert & Kress, 

2008). Många ventilatorbehandlade patienter lider av hjärt-lung instabilitet med försämrat 

gasutbyte. Stress ökar syrgasförbrukning vilket inverkar negativt på patienten (Kress & Hall, 

2006). Intensivvårdsjuksköterskan måste bedöma och balansera patientens behov av sedering 

för att klara av t.ex. ventilatorbehandlingen med att kunna kommunicera utan att för den skull 

låta patienten vara så ytligt sederad att negativ stress uppstår. 
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Problemidentifierande situationer 
Detta är omvårdnadssituationer när sjuksköterskan försöker identifiera möjliga problem innan 

de uppstår och på sätt förebygga allvarliga problemsituationer (Kirkevold, 1996). Den 

förbyggande funktionen i omvårdnadsarbetet delas in i primär, sekundär och 

tertiärförebyggande handlingar. Intensivvårdssjuksköterskans förebyggande omvårdnad är av 

stor betydelse för behandlingsresultatet och har en sekundär och tertiärförebyggande aspekt 

(Stubberud, 2009b). 

Sekundärförebyggande 

Inom den sekundärförebyggande omvårdnaden är det intensivvårdssjuksköterskans ansvar att 

kontinuerligt observera och bedöma patientens upplevelser, resurser och behov och att snabbt 

identifiera förändringar och därefter sätta in adekvata åtgärder. Vidare att kliniskt bedöma, 

planera och prioritera handlingar samt att handla kompetent i akuta situationer och därefter 

utvärdera samt säkerställa kontinuitet i patientens behandling (Stubberud, 2009b). 

Tertiärförebyggande 

Inom den tertiärförebyggande omvårdnaden är det intensivvårdsjuksköterskans ansvar att 

förebygga komplikationer som kan uppstå på grund av behandlingsåtgärder patienten blir 

föremål för. Den avancerade behandlingen patienten får är livsviktig, men kan också få 

negativa konsekvenser om den inte används på rätt sätt. Det är intensivvårdsjuksköterskan 

som är hos patienten 24 timmar om dygnet, och det intensivvårdsjuksköterskans överblick 

över patientsituationen som gör att han/hon kan ha det kontinuerliga ansvaret dygnet runt att 

samordna vården av patienten. Det är i hög grad mot bakgrund av dessa observationer som 

den medicinska behandlingen bestäms och sätts in. Intensivvårdsjuksköterskan har till 

exempel ansvar att balansera sederingsnivå utifrån patientens behov men också utifrån att 

undvika komplikationer till följd av sederingen. Vanligtvis fastställer läkaren daglig förväntad 

sederingsnivå och intensivvårdsjuksköterskan håller kontroll över situationen genom 

observationer, bedömningar och titrering av mediciner (Stubberud, 2009a). Sjuksköterskan 

måste kritiskt granska och utvärdera dessa ordinationer och omvårdnadsinterventioner 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) 

Uppgiften att värna om den sederade patientens autonomi, integritet och värdighet ställer stora 

krav på intensivvårdsjuksköterskans etisk-moraliska kompetens. Patienten befinner sig i ett 

tillstånd där andra fattar beslut åt honom eller henne, om hon/han ska få vara medveten eller 

inte under tiden på intensivvårdsavdelningen (Stubberud, 2009a). 
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