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SAMMANFATTNING 

Bakrund: Fast track-kirurgi är ett alltmer vanligt förekommande arbetssätt inom hjärtkirurgi. 

Tidigare studier har påvisat att en tidig extubation har medfört en vinst i patientens rehabili-

teringsprocess samt bidragit till kortare vårdtider och sänkta sjukvårdskostnader. Syfte: Syftet 

med studien är att kartlägga och redovisa graden av smärta och konfusion efter extubation hos 

patienter som genomgått hjärtkirurgi. Metod: Material inhämtades genom en fortlöpande 

journalgranskning. Pilotstudien granskade patientjournaler samt övervakningsjournaler i realtid. 

Detta utfördes i kombination med ett observationsformulär som utformats till studien 

innehållande mätinstrumenten VAS [Visuell Analog Skala, för smärtskattning] och RASS [The 

Richmond Agitation-Sedation Scale, för konfusionsbedömning]. Resultat: Patienterna upplevde 

smärta både efter tidig och sen extubering vid hjärtkirurgi. Efter tidig extubation 

dokumenterades fyra av tio patienter vara lugna och alerta samt sex av tio som slöa. Efter sen 

extubation dokumenterades en patient vara lätt sederad, åtta patienter slöa, en patient alert och 

lugn samt en patient var rastlös. Konklusion: Datamaterialet är anpassat till en pilotstudie. 

Således är det inte möjligt att dra några vetenskapliga slutsatser gällande korrelationen mellan 

extubationstid, smärta och konfusion. För att kunna uppnå en vetenskaplig signifikans krävs en 

studie av större kvantitet. 

 

Nyckelord: Fast track, hjärtkirurgi, ventilatorvård, smärta och konfusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Fast-track surgery is an increasingly common work procedure in cardiac surgery. 

Previous studies have shown that an early extubation has a positive effect on the patients’ reha-

bilitation process and contributes to a shorter hospitalization and lowered medical costs. 

Purpose: The purpose of this study is to identify and recognize the degree of pain and confusion 

after extubation in patients’ undergone cardiac surgery. Method: Material was collected through 

an ongoing record review. The pilot study examined the medical records and monitoring records 

in real time. This was carried out in combination with an observation form designed for the 

study containing the instruments VAS [Visual Analogue Scale for pain measurement] and RASS 

[The Richmond Agitation-Sedation Scale, for the assessment of the degree of confusion]. 

Results: Patients experienced pain after both early and late extubation in heart surgery. After 

early extubation four of ten patients were documented as calm and alert, and six of ten as dull. 

After late extubation one patient was documented/revised to be slightly sedated, eight patients as 

lethargic, one patient as alert and calm, and one patient as restless. Conclusion: The data set is 

appropriate for a pilot study. Thus, it is not possible to draw any scientific conclusions 

concerning the correlation between the time of extubation, pain and confusion. In order to 

achieve a scientific significance, a study of greater amplitude is required.  

 

Keywords: Fast track, cardiac surgery, respiratory care, pain and confusion. 
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1 INLEDNING 

 

Allt fler patienter genomgår någon form att hjärtkirurgi. Denna växande patientgrupp 

ställer sjukvården inför ökade krav på produktion samt kostnadseffektivitet. På den 

aktuella thoraxintensivvårdsavdelningen har det under våren 2009 genomförts ett 

förbättringsprojekt som ämnade effektivisera patientflödet på avdelningen. Efter att 

studien avslutats infördes nya rutiner som innebar att vårdtiden effektiviserades med en 

tidigare extubation av patienter som genomgått hjärtkirurgi. Resultaten indikerade på 

möjligheten att extubera patienterna inom 90 minuter efter ankomst till thoraxintensiv-

vårdsavdelningen. Detta skulle förkorta vårdtiden på avdelningen och därmed öka 

patientflödet och minska sjukvårdskostnaderna. Förbättringsarbetet effektiviserade 

patientflödet, dock framkom det inte från studien hur patienten påverkades av denna 

Fast track-kirurgi. Följdfrågan som ställdes efter det genomförda förbättringsprojektet 

med implementerade förbättringsrutiner var huruvida patientens grad av smärta och 

konfusion influerades av dessa nya rutiner då tidigare forskning påvisat att det 

förekommer en problematik gällande postoperativ smärta och postoperativ konfusion 

både efter kirurgi samt på intensivvårdsavdelningar. Patienter som genomgått 

hjärtkirurgi har i det initiala postoperativa skedet efter extubation en känd smärt- och 

konfusionsproblematik. 
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2 BAKGRUND 

 

De patienter som är aktuella för hjärtkirurgi har ofta riskfaktorer i sjukdomsanamnesen 

som bidrar till deras hjärtsjukdom. Riskfaktorerna utgörs bland annat av kön, ålder, 

graden av arteroskleros och stenos samt förekomsten av tidigare sjukdom. Vården av 

dessa patienter konstituerar en stor utmaning för intensivvårdssjuksköterskan. Intensiv-

vårdssjuksköterskan bör integrera sin problemlösningsförmåga samt teoretiska kunskap 

för att åstadkomma en högkvalitativ vård. Trots en hög arbetsbelastning är det av 

största vikt att intensivvårdssjuksköterskan bibehåller ett patientfokuserat arbetssätt 

(Morton, Fontaine, Hudak & Gallo, 2005).  

 

Behandling med mekanisk cirkulation [ECC- Extra Corporeal Cirkulation] under 

hjärtkirurgi medför stora risker så som blodtrauma samt viss hemolys. Blödnings-

benägenheten ökar på grund av trombocytpåverkan, vilket kan förstärkas av eventuell 

preoperativ trombocythämmande behandling (Halldin & Lindahl, 2005). Groeneveld, 

Jansen och Verheij (2007) beskriver att den pulmonella dysfunktion som uppstår efter 

hjärtkirurgi tros vara orsakad av en lungmembranskada och/eller atelektaser efter-

följande ECC och kollaps av de oventilerade lungorna. Vanligare är dock att atelektaser 

än lungmembranskada påverkar lungfunktioner postoperativt efter hjärtkirurgi.  

 

2.1 Ventilatorvård 

Hjärtkirurgi är associerat med en påverkan på diafragmafunktionen samt en 

lungfunktionsnedsättning vilket leder till en ökad risk för atelektasutveckling, intra-

pulmonell shuntning samt hypoxemi. Lungfunktionsnedsättningen är mest uttalad det 

första och andra postoperativa dygnet och brukar vara övergående under den första 

postoperativa veckan (Rawal, 1999). Frazier et al. (2006) redovisar att behandling med 

mekanisk ventilation samt återkomsten av spontanandning inducerar förändringar i det 

intrathorakala trycket som påverkar den kardiovaskulära funktionen. En transformation 

från mekanisk till spontan ventilation associeras med signifikanta hemodynamiska 

förändringar hos de patienter som upprätthåller spontanandning med hjälp av tryck-

understöd via ventilatorn. Således genererar troligtvis återinförandet av egenandning i 
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ett minskat intrathorakalt tryck och ett ökat venöst återflöde samt en förbättrad 

kardiovaskulär funktion. 

 

Under en mekanisk ventilatorbehandling har patienterna en ökad risk för sekret-

ansamlingar i de övre luftvägarna på grund av en nedsatt hostreflex samt sänkt 

medvetandegrad orsakad av sedering. Microaspirationer av sekret är en stor riskfaktor 

för utvecklandet av VAP [Ventilatorassocierad pneumoni]. För att förhindra upp-

komsten av VAP bör intensivvårdsjuksköterskorna inneha en god kunskap hur detta 

arbete uträttas. Huvudänden på sängen skall vara upphöjd till mellan 30
o
 och 45

o
. Det 

är avgörande att intensivvårdssjuksköterskan utövar en god hygienregim i form av god 

handhygien samt bruk av handskar vid patientkontakt. Även rensugning av övre 

luftvägar [subglottisaspiration] bör vara en central del i arbetsrutinerna. Rensugning av 

sekret i munhåla samt oral vård i form av antibakteriell rengöring förebygger före-

komsten av organismer som riskerar kontaminera luftvägarna (Cason, Tyner, Saunders 

& Broome, 2007; Tolentino-DelosReyes, Ruppert & Shiao, 2007). 

 

VAP är en vanlig orsak till intensivvårdsrelaterad infektion som leder till ökad 

morbiditet, mortalitet samt ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Riskfaktorer för 

utvecklandet av VAP är mekanisk ventilation, tubplacering, undermålig oralhygien 

under ventilatorbehandling samt förekomst av tidigare sjukdomar som KOL. VAP 

svarar för ca 90 % av infektionssjukdomar hos en intuberad patient. Det förebyggande 

arbetet att förhindra VAP ger en minskad respiratortid, intensivvårdstid samt mortalitet 

(Craven, 2006; O´Keefe-McCarthy, Santiago & Lau, 2008). 

 

Cohen et al. (2000) rekommenderar en fördröjd extubation hos äldre patienter med 

KOL, njursvikt eller instabil Angina Pectoris då en reintubation hos dessa patienter 

medför större morbiditet eller ökad mortalitet. Även hos patienter som haft ett 

komplicerat operationsförlopp med en förlängd ECC-tid bör extubation avvaktas (a.a.). 

Ett av skälen för att behålla långvarig postoperativ sedering och ventilation är att 

minska incidensen av postoperativ myokardischemi som har förknippats med 

hjärtskada (Reyes et al., 1997). Förlängd intubationstid och/eller reintubation efter 

hjärtkirurgi är faktorer som förutsäger ökade risker i det postoperativa skedet (Cohen et 

al., 2000). Flynn et al. (2004) och Cohen et al. (2000) menar att det inte finns några 

fördelar med en förlängd ventilationstid efter hjärtkirurgi hos lågriskpatienter, ett sådant 
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förfaringssätt kan vara ogynnsamt för patienten (a.a.). Dock har det redovisats att 

extubation på operationssalen är ofördelaktigt, en kort tidsperiod på intensivvårds-

avdelningen med mekanisk ventilation efter hjärtkirurgi är att rekommendera för 

patientens utgång (Montes et al., 2000; Calafiore et al., 2002). Dowd et al. (2001) 

menar att tidig extubation bör övervägas för alla patienter oavsett ålder, för att 

möjliggöra detta måste patienten ha möjligheten återhämta sig från anestesin som 

används perioperativt. 

 

Efter hjärtkirurgin transporteras patienten sederad till thoraxintensivvårdsavdelningen 

med mekaniskt ventilatorstöd för delayed extubation. Omvårdnaden på intensivvårds-

avdelningen innefattar en hög personaltäthet med en intensivvårdssjuksköterska per 

patient. Monitorering av hemodynamiska samt respiratoriska parametrar sker parallellt 

med kontroll av kroppstemperatur och timdiures. Dessa är parametrar som intensiv-

vårdssjuksköterskan observerar (Flynn et al. 2004; Halldin & Lindahl, 2005).  

 

Nedtrappning eller avslut av mekanisk ventilation benämns som weaning. Intensiv-

vårdssjuksköterskorna har en hög grad av ansvar för hanteringen av mekanisk 

ventilation samt weaning. Intensivvårdssjuksköterskorna är ansvariga för majoriteten 

av de beslut som tas gällande förändringar i ventilatorinställningar, från titrering av 

FiO2 till initiering till weaning. Detta inkluderar förändringar i ventilationstyp, 

andningsfrekvens, tidalvolym, tryckunderstöd, PEEP [positive end-expiratory pressure] 

samt mängden O2 som administreras [FiO2]. Vid kortidsbehandling i ventilator 

initierade intensivvårdssjuksköterskan majoriteten av alla inställningsförändringar samt 

weaningprocesser (Frazier et al. 2006; Rose, Nelson, Johnston & Presneill, 2007).  

 

Det kriterium som visat sig vara avgörande för en tidig extubation är användandet av 

lättnarkos med läkemedel som har kort halveringstid. Med hjälp av lättnarkos i 

adekvata doser och postoperativ vård kan tidig extubation uppnås efter hjärtkirurgi utan 

komplikationer (London, et al. 1998; Silbert et al. 1998). Stora doser opioider 

perioperativt har identifierats som en stor riskfaktor till uppskjuten weaning från den 

mekaniska ventilationen efter hjärtkirurgi. Således bör bruket av opioider begränsas 

under operationstiden för att möjliggöra en tidig extubation på intensivvårds-

avdelningen (Cheng, Karski, Peniston, Asokumar et al. 1996; Philbin, Rosow, 

Schneider, Koski & Ambra, 1990). Dock redovisar Cheng (1998) motstridiga resultat. 
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De patienter som extuberads tidigt, inom en timme efter ankomst till intensivvårds-

avdelningen, kvarstannar över natten under det första operationsdygnet, denna tid 

påverkas inte av opioidvalet. Således är anestesihandhavandet en avgörande faktor för 

en framgångsrik Fast track-process. Det är möjligt att extubera patienter tidigt efter 

hjärtkirurgi, dock är det förståndigt med en minimalt uppskjuten weaning för att 

undvika risken för mediastinumblödning, hypotermi, shivering, hemodynamisk 

instabilitet och hypoxemi (a.a.). 

 

Patienter som kan extuberas tidigt uppfyller kriterier som adekvat mentalt status, en 

god muskelkraft, en normal kroppstemperatur och en avtagande mediastinumblödning. 

Respiratoriskt skall patienten ha en spontanandning med lågt tryckunderstöd och 

tillfredsställande artärblodgaser innan extubering (London, et al. 1998; Silbert et al. 

1998). 

 

Enligt extubationskriterierna på den aktuella thoraxintensivvårdsavdelningen skall 

patienten vara vaken och ej uppvisa tecken på neurologisk skada. Muskelkraften skall 

vara god och patienten skall kunna följa uppmaningar så som att lyfta på huvudet samt 

på extremiteter. Kroppstemperaturen skall vara 36 
o
C eller högre och ingen shivering 

skall förekomma. Blödning ur thoraxdränage skall vara under avtagande samt under 

100 ml/ timme. Patienten skall vara cirkulatoriskt stabil med parametrar inom, av 

läkaren, ordinerade gränser specifikt för patienten. Respiratoriskt skall patienten 

upprätthålla en normofrekvent spontanandning med adekvata artärblodgaser med 

ventilatorinställningarna: FiO
2
 under 0,40 och PEEP 5 cm H2O eller lägre 

(Thoraxintensiven, Lokala riktlinjer. 2010-02-15).  

 

Desbiens och Wu (2000) beskriver att kritiskt sjuka patienter som behandlas med 

mekanisk ventilation upplever ofta smärta, oro och andra former av stress.  

 

2.2 Postoperativ smärta 

Smärtupplevelsen är subjektiv och innebär att det finns stora individuella skillnader och 

stora variationer av smärtlindringsbehov i den postoperativa vården (Rawal, 1999).  

Milgrom et al. (2004) menar att akut smärta är vanligt förekommande efter hjärtkirurgi, 

detta kan förhindra patienters deltagande i aktiviteter som förhindrar postoperativa 
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komplikationer (a.a.). En adekvat smärtlindring kan förmildra lungkomplikationer i det 

initiala postoperativa förloppet då analgesin möjliggör en god andningsdynamik. Dock 

kan ett större analgesibehov vara en bidragande faktor till en försämrad andnings-

dynamik då opioideffekten i analgesin kan ge upphov till en andningsdepression. Då 

lungkomplikationer postoperativt är multifaktoriella, kan enbart en adekvat smärt-

lindring ej förhindra detta. Emellertid utgör analgesin en grund för patientens 

återhämtningsprocess (Rawal, 1999). Enligt Hall et al. (1997)  är en adekvat 

smärtlindring efter hjärtkirurgi associerad med en reducerad grad av ischemi och 

därmed en lägre grad av smärtpåverkan hos patienterna.  

 

De patienter som genomgår en tidig extubation efter hjärtkirurgi drabbas av få 

komplikationer, dock klagar de på kraftig postoperativ smärta direkt efter extubation 

(Quasha, Lober, Feeley, Ullyot & Roizen, 1980). Pettersson, Settergren & Öwall 

(2004) redovisar ett motsägande resultat där en tidig extubation efter hjärtkirurgi inte 

resulterar i en ökad smärtupplevelse hos patienten. Den tidiga extubationen har inga 

negativa effekter eller konsekvenser för den postoperativa smärtkontrollen.  Patienterna 

uppger liknande nivåer av VAS oberoende på om de extuberades tidigt eller sent efter 

hjärtkirurgi. Mueller et al. (2000) redovisar att åldern är en påverkande faktor för 

upplevelsen av smärta. Yngre patienter anger mer postoperativ smärta efter hjärtkirurgi 

än äldre patienter (a.a.). Äldre upplever däremot en större oro för smärta preoperativt. 

Dessa patienter är oroligare inför operation och de har farhågor om kommande smärta. 

Patienter som väntar på hjärtkirurgi bör rutinmässigt utvärderas för ångest och oro före 

ingreppet. Intervention bör inriktas på äldre patienter i förebyggande syftet för att 

minska den postoperativa smärtan (Gallagher & McKinley, 2007). 

 

En exakt bedömning och förståelse av smärta är avgörande för att ge tillfredsställande 

smärtkontroll och optimera återhämtningen. En omfattande, individuell bedömning av 

smärta är nödvändigt för att främja en tillfredsställande smärtlindring (Milgrom et al., 

2004). För en adekvat bedömning av patientens smärta är det vanligt att bruka olika 

smärtskattningsintrument. Det vanligaste instrumentet som används i praktiken är VAS 

(Rawal, 1999). 
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Enligt Rundshagen, Schnabel, Standl och Schulte am Esch (1999) så skattar sjuk-

sköterskor och patienter smärta olika vid mätning av VAS postoperativt. Patienterna 

skattar sin smärta högre än sjuksköterskornas bedömning (a.a). En likhetsgranskning av 

patienters och sjuksköterskors uppfattning gällande patientens smärta visar att 

patienterna uppger en högre poäng vid smärtskattning än sjuk-sköterskorna. Av detta 

dras slutsatsen att patienterna upplever smärtan kraftigare än vad sjuksköterskorna 

bedömer (Idvall, Hamrin, Sjöström & Unosson, 2002; Lahtinen, Kokki & Hynynen, 

2006). Watt-Watson, Garfinkel, Gallop, Stevens och Streiner (2000) beskriver att 

sjuksköterskor har huvudansvaret för patientens smärtlindring. De beskriver vidare att 

knappt hälften av patienternas smärtgenombrott behandlas adekvat samt att patienterna 

upplever att sjuksköterskan på ett icke tillfredsställande sätt hanterar deras smärta.  

 

Smärtskattning bör ske frekvent, speciellt i samband med administrering av analgesi 

eller vid temporärt avbrott av tillförseln (Gelinas, Fillion, Puntillo, Viens & Fortier, 

2006). Bedömning av smärta är relativt lätt hos de patienter som är alerta nog att prata, 

nicka eller peka på smärtområde vid tillfråga om smärta. Bedömningen sker med hjälp 

av VAS där patienten kan indikera graden av smärta (Sanders, McArdle & Lang, 

2001).  Rawal (1999) beskriver VAS som en 10 cm lång linje där ena änden är märkt 

”ingen smärta” och den andra änden är märkt ”värsta tänkbara smärta”. Även baksidan 

av instrumentet har en linje med en numerisk gradering från 0 till 10.  Linjalen har en 

rörlig markör som används till skattningen. Patienten flyttar markören längs den 

onumrerade linjen, smärtan som skattas motsvarar den siffra som visas på den 

numrerade skalan. 

 

2.3 Postoperativ konfusion 

Konfusion definieras som en akut inträdande och fluktuerande medvetanderubbning 

med ouppmärksamhet åtföljt av kognitiva och perceptuella störningar. Konfusion är 

inte en sjukdom i sig, utan ett multifaktoriellt syndrom där alla faktorer resulterar i 

liknande konstellationer av symtom (Chang, Tsai, Lin, Chen & Liu, 2008; Saniova, 

Drobny & Sulaj, 2009). Winawer (2001) påvisar att det är vanligast att konfusion 

uppstår i det tidiga postoperativa skedet. Patienten uppvisar symtom som agitation, 

oförmåga att samarbeta och förvirring. De är oförmögna att fokusera och har en 

medvetandesänkning. Patienten kan uppvisa ett vitt spektrum av symtom på kognitiv 
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dysfunktion inklusive desorientering, minnesförlust samt språk- och talsvårigheter 

(a.a.). Den hypoaktiva formen av konfusion är mer svårdiagnostiserad än den 

hyperaktiva. Dock är den tidigare mer förekommande inom intensivvården (Peterson, 

et al. 2006).  

 

Det finns allt mer bevis för att hypoaktiv eller blandad konfusion [hypoaktivitet och 

intermittent agitation] är relaterad till de sedativa effekterna av analgesi och anestesi. 

Därför bör lägsta möjliga dos av analgesi samt sedativa läkemedel brukas för att 

förebygga uppkomsten av konfusion (Pandharipande et al. 2006). Dupius et al. (2006) 

och Winawer ( 2001) menar dock att orsaken till kognitiva svårigheter efter hjärtkirurgi 

är multifaktoriell och har troligtvis sitt ursprung i störningar av cerebral mikrocirk-

ulation och makrocirculation. Hjärtkirurgi kan resultera i hypoperfusion och bildning 

av mikroembolier vilket kan orsaka cerebral ischemi. Dowd et al. (2001) och Saniova 

et al. (2009) påvisar att anestesi och kirurgi påverkar den mentala funktionen samt att 

riskerna ökar i relation med ålder. Det är viktigt att patienterna väcks och är orienterade 

tidigt efter hjärtkirurgi. En patient med adekvat mentalstatus kan förmedla sina behov 

och samarbeta med sjukvårdspersonalen under den postoperativa vården. Möjligheten 

att koncentrera sig och följa instruktioner kan främja en tidig extubation. Chang et al. 

(2008) specificerar riskfaktorerna vidare då de beskriver att de faktorer som påverkar 

uppkomsten av postoperativ konfusion återfinns i det preoperativa, perioperativa och 

postoperativa skedet. Hög ålder, tidigare psykologiska besvär eller en svår sjukdoms-

historik är preoperativa riskfaktorer. Perioperativa samt postoperativa riskfaktorer är 

lång och komplicerad operationstid, låg kroppstemperatur, arytmier, blödning med 

upprepade blodtransfusioner samt hemodynamisk instabilitet. 

 

Enligt Degirmenci et al. (1998) är det känt att efter ECC kan neurologiska och 

neuropsykologiska komplikationer förekomma. Dock fann Degirmenci et al. (1998) 

samt Stroobant,Van Nooten,  Belleghem och Vingerhoets (2002) inga svåra neurolog-

iska komplikationer hos patienter som genomgått hjärtkirurgi då ingen kognitiv 

funktionsnedsättning kunde påvisas. Neuropsykologiska förändringar fanns dock hos 

patienterna i det direkta postoperativa förloppet i form av agitation, depressiv 

sinnestämning samt desorientering. 
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Chang et al. (2008) visar på en hög förekomst av konfusion i det initiala postoperativa 

skedet hos patienter som genomgår hjärtkirurgi [41.7%], även Rolfson et al. (1999) 

redovisar resultat att 32 % av patienterna som genomgår hjärtkirurgi drabbas av 

postoperativ konfusion (a.a.). Misslyckandet att förebygga och identifiera postoperativ 

konfusion har visat sig ha signifikant medicinsk innebörd, då denna är associerad med 

ökade komplikationer och försämrad återhämtning samt med en förlängd sjukhus-

vistelse och ökad mortalitet (Saniova et al., 2009; Winawer, 2001). Dock skriver 

Rolfson et al. (1999) att det inte finns någon korrelation mellan postoperativ konfusion 

efter hjärtkirurgi samt ett ogynnsamt utfall för patienterna. De menar vidare att 

konfusion i det tidiga postoperativa skedet inte gav längre sjukhusvistelser. 

 

Mental påverkan efter hjärtkirurgi har inverkan på patientens förmåga att kommunicera 

och samarbeta med sjukvårdspersonal, detta kan förhindra möjligheten till en snabb 

återhämtning (Dowd et al., 2001). En generell förbättring av patienternas status efter 

hjärtkirurgi beskrivs av Dupius et al. (2006). De fann inga signifikanta skillnader av 

risk för att utveckla postoperativ konfusion mellan åldrar eller kön (a.a.). Dock menar 

Dowd et al. (2001) att hjärtkirurgi utförs allt mer frekvent bland äldre (65-79 år). 

Många thoraxkliniker anser att äldre är passande för Fast track-kirurgi, men äldre 

patienter har generellt en långsammare återhämtningsprocess. De kan utveckla 

konfusion samt agitation i det initiala postoperativa skedet, detta troligen med ursprung 

från försämrad drogelimination samt metabolism.  

 

För att mäta sederings- och aggressionsgrad hos patienter som vårdas på intensiv-

vårdsavdelningar används idag RASS. Instrumentet är lättanvändligt och har 

finkänsliga kriterier i tillräckliga nivåer för adekvata bedömningar av sederingsgrad och 

agitation (Sessler et al., 2002). RASS innehåller en 10-poängsskala där graderingen 

sker via tre väldefinierade steg [se bilaga 2]. RASS uppvisar validitet under hela den 

intensivvårdskrävande perioden, både för patienter som behandlas med mekanisk 

ventilation och vakna patienter med spontan-andning. Bedömningsinstrumentet 

använder sig av verbal och fysisk stimulering vilket möjliggör en precis gradering av 

patientens tillstånd. Bruket av denna skala ger förutsättningen för en valid 

dokumentation av eventuellt fluktuerande mentaltillstånd hos patienten över tid, samt 

garanterar en adekvat tillförsel av analgetika och anestesi (Ely et al., 2003). 
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2.4 Fast track-kirurgi 

En tidig extubation efter avslutad hjärtkirurgi erbjuder ett försprång i återhämtningen. 

Den första timmen efter extubation är den mest kritiska för den respiratoriska vården. 

(Cheng, Karski, Peniston, Raveendran et al., 1996; London et al., 1998). Rashid, Sattar, 

Dar och Khan (2008) redovisar att det finns flera potentiella fördelar med tidig extu-

bation så som återhämtningen av den respiratoriska dynamiken samt återställning av 

ciliefunktionen. Preoperativa medicinska problem utövar inget hinder för Fast track-

återhämtningsprocessen (a.a.). Fast track-kirurgi introduceras i ett försök att förkorta 

ventilatortiden till extubation efter hjärtkirurgi och därmed sänka sjukvårdskostnaderna 

och vårdtiden på intensivvårdsavdelning (Cheng, 1998; Cheng, Karski, Peniston, 

Raveendran et al. 1996). Fast track-processen möjliggör en mycket kortvarig vård-

period på intensivvårdsavdelningen. Detta ger ett ökat patientflöde samt bättre 

utnyttjande av resurser. Tidigare konventionell postoperativ vård efter hjärtkirurgi 

innebär en förlängd mekanisk ventilationstid. Hos de flesta patienter medför detta en 

fördröjd förflyttning till vårdavdelning och en eventuellt förlängd återhämtningsperiod 

(Cohen et al., 2000; Flynn et al., 2004). Silbert et al. (1998) beskriver att faktorer som 

är förknippade med en tidig extubation är hitintills okända, trots detta blir Fast track-

hjärtkirurgi allt mer förekommande runt om i världen. 

 

Vid Fast track-kirurgi ställs det höga krav på sjukvården och nya arbetssätt framarbetas 

för ett optimalt resursutnyttjande, detta utan att inverka på den postoperativa vård-

kvaliteten. Förkortade vårdtider på intensivvårdsavdelningen minskar kostnaderna och 

förkortar tiden för den totala sjukhusvistelsen (Price et al., 1999). Thorens, Kaelin, 

Jolliet och Chevrolet (1995) konstaterar att det är intensivvårdssjuksköterskor som 

möjliggör tidig weaning samt förkortar ventilatorvårdtiden då de uppmärksammar och 

korrigerar syra-basrubbningar, elektrolytrubbningar, hypoxi, takypné, smärta och 

obehag snabbt efter uppkomsten. Rose et al. (2007) betonar även vikten av att 

arbetsmiljön bör uppmuntra intensivvårdssjuksköterskorna till autonomi och att ta 

snabba beslut, detta med hjälp av kompetensbreddande utbildning och tydliga riktlinjer 

på kliniken. 
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Det har uppstått ett ökande intresse av att förutsäga graden av morbiditet, mortalitet och 

resursbehov postoperativt efter hjärtkirurgi på vuxna. Målet har varit att skapa riktlinjer 

eller modeller för att identifiera karaktäristiska skeenden som är associerade med 

eventuellt ogynnsamma utgångar. Genom att förutse risker förutses vårdtiden, därmed 

förutses kostnader för den enskilda patienten (Pitkänen, Niskanen, Rehnberg, 

Hippeläinen & Hynynen, 2000; Geissler et al. 2000).  

 

2.5 EuroSCORE 

EuroSCORE är ett tillförlitligt och validerat mätinstrument som förutsäger mortalitet 

och morbiditet efter hjärtkirurgi. Komplikationer som kan förutsägas med hjälp av 

EuroSCORE är postoperativ njursvikt, sepsis, endokardit, respiratorisk svikt, förlängd 

vårdtid samt 3-månadersmortalitet (Toumpoulis, Anagnostopoulos, Swistel & DeRose, 

2005; Nashef et al. 1999). Bruket av EuroSCORE ämnar förutse mortalitet vid 

hjärtkirurgi baserat på de riskfaktorer som uppvisas i EuroSCORE-instrumentet. 

Kategoriseringen sker via tre riskgraderingar, lågrisk [0-2 poäng], medel [3-5 poäng] 

och högrisk [över 6 poäng] (Pitkänen et al, 2000). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

 

Efter det förbättringsprojekt som genomförts på den aktuella thoraxintensivvårds-

avdelningen med implementerade Fast track-rutiner väcktes ett intresse kring hur 

tidpunkten för extubation påverkar patienterna. Som tidigare forskning påvisat har 

patienterna en vinst i rehabiliteringsprocessen av en förkortad ventilatorvårdtid, det 

finns även fördelar då vårdtiden minskar och patientflödet ökar.  Eventuellt skulle 

denna pilotstudie kunna bidraga till en ökad kunskap gällande patienters postoperativa 

smärta och konfusion efter hjärtkirurgi. 

 

4 SYFTE 

 

Syftet med studien är att kartlägga och redovisa graden av smärta och konfusion efter 

extubation hos patienter som genomgått hjärtkirurgi. 

4.1 Forskningsfrågor 

Hur påverkar tidpunkten för extubation graden av smärta och konfusion i det 

postoperativa efterförloppet? 

 

5 MATERIAL OCH METOD 

 

Studiens design är en kvantitativ pilotstudie med en empirisk ansats. Enligt Thurén 

(2007) är en empirisk ansats en vetenskaplig undersökning av hur verkligheten ser ut. 

Enligt Polit och Beck (2008) är en pilotstudie en studie i mindre omfattning än en 

fullskalig studie. Pilotstudier spelar en betydande roll i forskningssammanhang 

gällande nya interventioner (a.a.). Forskningsmaterialet utgörs av patient- och 

övervakningsjournaler samt ett formulär utformat för studien [se bilaga 2]. Material 

inhämtades genom en fortlöpande journalgranskning. 
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5.1 Urval 

Inklutionskriterier: Patienter som inkluderades i studien var från och med 18 år, ingen 

övre åldersgräns sattes. Patienterna opererades från måndag till fredag och erhöll 

postoperativ vård på thoraxintensivvårdsavdelningen. Extubationen skedde mellan kl. 

07.00 – 19.00  på respektive operationsdag. Extubationen skall även ha skett inom 180 

minuter från ankomst till intensivvårdsavdelningen. De patienter som ingick i studien 

hade genomgått klaff och/eller Coronary Artery Bypass Surgery [CABG]. 

 

Exklutionskriterier: Patienter med en bristande kunskap i det svenska språket 

exkluderades då validiteten ej kunde säkerställas gällande förståelse av VAS, denna 

information inhämtades från respektive patientjournals inskrivningsanteckning [om 

dokumentation gällande behov av tolk fanns]. För att erhålla en homogen patientgrupp 

exkluderades patienter med EuroSCORE över 5 enligt EuroSCOREs poängsystem. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Information inhämtades dagligen på morgonen angående vilka patienter som var 

planerade för kirurgi i operationsplaneringsprogrammet [Orbit]. Data som inhämtades 

från journal och datasystem angående patienterna var RASS, VAS och EuroSCORE.  

EuroSCORE inhämtades från datasystemet [Birger] där patientansvarig anestesiläkare 

dokumenterat EuroSCORE preoperativt. VAS- och RASS-data samlades in via ett 

formulär framtaget för studien [se bilaga 1] samt från datasystem [Clinisoft]. Från 

patientjournal [Take Care] inhämtades information gällande patientens kunskaper i 

svenska språket.  

 

Formuläret lämnades till patientansvarig sjuksköterska då patienten anlände till thorax-

intensivvårdsavdelningen från operation, sjuksköterskan informerades om förfarings-

sättet personligen. Exklutionskriteriet som avsåg en utdragen extubation efter 180 

minuter kontrollerades utifrån ankomsttid till thoraxintensivvårdsavdelningen. Om 

inklutionskriterier ej uppnåddes dokumenterades orsak i formuläret av patientansvarig 

sjuksköterska.  I formuläret dokumenterades klockslag för ankomst till thoraxintensiv-

vårdsavdelningen, extubationstid, RASS och VAS. Dessa dokumenterades var 30 

minut under tre timmar efter extubation vid totalt åtta mättillfällen. De första timmarna 

är enligt erfarenhet de mest föränderliga timmarna under den vakna tiden, således 
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valdes denna tidgräns för studien. Den första postoperativa dagen samlades VAS och 

RASS in vid ett mättillfälle för att kartlägga graden av smärta och konfusion. Detta 

dokumenterades i övervakningsjournalen av patientansvarig sjuksköterska på 

morgonen före patientens avfärd till vårdavdelning. 

 

 

5.3 Analys 

Alla patienter extuberades inom 180 minuter efter ankomst till thoraxintensiv- 

vårdsavdelningen. Patienterna dikotomerades, det vill säga att patienterna delades in i 

två grupper,  beroende på extubationstid. En grupp utgjordes av tidig extubation, det 

vill säga inom 90 minuter från ankomst till thoraxintensivvårdsavdelningen samt en 

grupp som utgjordes av sen extubation, det vill säga 91minuter till 180 minuter från 

ankomst. Insamlad data strukturerades enligt de två grupperna i tabeller för en tydlig 

sammanställning. Under sammanställningen avidentifierades patientjournalerna samt 

att kön, ålder, operationstyp, EuroSCORE och extubationstid dokumenterades. Varje 

patientjournaldata [VAS och RASS] strukturerades i tabeller för att få ett överskådligt 

resultat som redovisas i resultatet.  
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6 ETISKA ASPEKTER 

 

Ansökan om etiskt tillstånd skickades till Röda Korsets Högskolas etiska gransknings-

nämnd. Där efter ansöktes tillstånd om att genomföra studie på aktuell klinik, hos 

klinikens verksamhetschef. Beviljat etiskt godkännande har diarienummer: 06/2010. 

 

Studien utgjordes av journalgranskning samt journaldokumentation i realtid. 

Patienterna informerades ej om den pågående studien då de observerades enligt 

sedvanlig övervakningsrutin av patientansvarig anestesisjuksköterska. Formuläret 

utformades efter befintliga mätinstrument och ansågs därför vara en del i den redan 

vedertagna journalföringen och postoperativa övervakningen av den nyopererade 

patienten. De intensivvårdssjuksköterskor som observerade och utförde journal-

dokumentationen tillfrågades inför varje patients ankomst till thoraxintensivvårds-

avdelningen om frivilligt deltagande och formulärdokumentation. Polit och Beck 

(2008) beskriver att forskare har förpliktelser att undvika, förebygga eller minimalisera 

skada i studier som involverar människor. Deltagare får inte utsättas för onödiga risker, 

skada eller obekvämligheter. Det är avgörande för deltagande patienters integritet att 

data som inhämtats behandlas konfidentiellt under sekretess (a.a.). Journalmaterialet 

som inhämtades hanterades konfidentiellt samt förvarades i ett låst utrymme på den 

aktuella intensivvårdsavdelningen. 
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7 RESULTAT 

 

Under datainsamlingen inhämtades 33 patientjournaler. Av dessa 33 patientjournaler 

föll 12 journaler bort enligt tidigare nämnda exklusionskriterier. Orsakerna till detta var 

olika, 3 patienter kunde ej extuberas på grund av blödning. 2 patienter kunde inte 

extuberas på grund av weaningproblematik. 1 patient vaknade ej inom 180 minuter 

efter avstängd sedering och 2 patienter uppnådde ej önskad kroppstemperatur. 1 patient 

exkluderades på grund av att observationsformuläret ifylldes inkorrekt och 3 patienter 

föll bort då de ej extuberades inom uppgiven tidsram.  

Patient Extubationstid 

i minuter 
Operationstyp EuroSCORE Ålder Kön 

1 45 CABG 1,0 60  Man 

2 45 CABG 2,7 71 Kvinna 

3 50 CABG 1,1 63 Man 

4 55 Klaff 5,5 25 Kvinna 

5 75 CABG 1,4 66 Man 

6 85 CABG 1,2 64 Man 

7 90 Klaff 1,6 60 Man 

8 90 CABG 2,5 65 Man 

9 90 Klaff 2,7 68 Man 

10 90  CABG 2,7  76 Man 

11 105 Klaff 2,4 66 Man 

12 110 CABG 1,5 67 Man 

13 110 CABG 2,6 67 Man 

14 110 Klaff 2,9 69 Man 

15 110 CABG 3,0 73 Kvinna 

16 110 CABG 3,7 73 Man 

17 115 Klaff 2,0 63 Man 

18 140 CABG 2,9 58 Man 

19 145 Klaff 5,6 73 Man 

20 150 CABG 3,1 78 Man 

21 180 Klaff 2,3 51 Man 

Tabell 1. Demografisk tabell. Figuren visar demografisk data för alla patientjournaler 

inkluderade i studien. 

 

I studien inkluderades sammanlagt 21 patientjournaler. Dessa journaler delades upp i 

två grupper: Den ena gruppen utgjordes av 10 patienter som extuberades inom 90 

minuter [tidig extubation] och den andra gruppen utgjordes av 11 patienter som 

extuberades inom 180 minuter [sen extubation]. I den tidiga extubationsgruppen var 

extubationstiden mellan 45 minuter och 90 minuter.  I den sena extubationsgruppen var 

extubationstiden mellan 91 minuter och 180 minuter. Patienterna i de två grupperna 

observerades var 30 minut under tre timmar samt den första postoperativa dagen vid ett 

mättillfälle. 
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7.1 Postoperativ smärtskattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minuter efter tidig extubation skattade tre patienter VAS 0. Tre patienter uppgav 

VAS 5, två patienter VAS 8 och två patienter VAS 10. Av de patienter som 

extuberades sent graderade tre stycken VAS 3. Det var en patient som skattade VAS 4. 

Två patienter VAS-skattade 8 och en patient VAS 9.  Ej bedömbar smärta skattades av 

sjuksköterskan hos fyra av patienterna. De patienter som dokumenterades ej vara 

bedömbara berodde på att patienterna var konfusoriska eller av annan orsak ej kunnat 

medverka till VAS som till exempel vid sömn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 1 timme och 30 minuter efter tidig extubation, skattade en patient VAS 1. Fyra 

patienter skattade VAS 5 och tre patienter skattade en siffra vardera från VAS 7 till 

VAS 9. Två patienter dokumenterades som ej bedömbara. Efter sen extubation, 

skattade en patient sin smärta som VAS 2, två patienter skattade VAS 3, en patient 

hade VAS 5 och två patienter skattade VAS 7. Vid denna tidpunkt var det fem patienter 

som var ej bedömbara.  

 

En timme efter extubation
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Figur 2. Patienters postoperativa smärtskattning [VAS] en timme efter 

extubation.  X = ej bedömbara. 
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Figur 1. Patienters postoperativa smärtskattning [VAS] direkt efter tidig 

och sen extubation.  X = ej bedömbara. 
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Efter tidig extubation, 2 timmar och 30 minuter efter extubationen VAS-skattade tre 

patienter en siffra vardera från 1 till 3, tre patienter skattade VAS 4, två patienter hade 

VAS 6 och två patienter bedömdes ej kunna uppge VAS. Efter sen extubation VAS-

skattade en patient 0, en patient hade VAS 1 och en patient hade VAS 2. Två patienter 

skattade sin smärta som VAS 3, en patient hade VAS 5 och en patient VAS-skattade 

sin smärta till 6. Fyra patienter bedömdes ej kunna skatta VAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den första postoperativa dagen var fem patienter smärtfria efter tidig extubation och 

skattade VAS 0. Det var två patienter som skattade VAS 1 och två patienter VAS 2. 

VAS gick ej att bedöma hos en patient. Hos de patienter som extuberades sent var två 

patienter smärtfria och skattade VAS 0. Det var tre patienter som skattade VAS 1, tre 

patienter skattade VAS 3 och en patient uppgav VAS 5. Den första postoperativa dagen 

var två patienter ej bedömbara.   

Tre timmar efter extubation
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Figur 4. Patienters postoperativa smärtskattning [VAS] tre timmar efter 

extubation.  X = ej bedömbara. 
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Figur 3. Patienters postoperativa smärtskattning [VAS] två timmar efter 

extubation. X = ej bedömbara. 
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7.2 Postoperativ konfusionsbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minuter efter extubation bedömdes sex patienter ha RASS 0 och fyra patienter 

RASS – 1 av de patienter som extuberades tidigt. Av de patienter som extuberades sent, 

bedömdes fyra patienter ha RASS 0, sex patienter RASS – 1 och en patient bedömdes 

ha RASS – 2. De patienter som dokumenterades ej vara bedömbara berodde på att 

patienterna av någon orsak ej kunnat av sjuksköterskan bedöma RASS som till exempel 

då patienten sovit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 timme och 30 minuter efter tidig extubation, bedömdes sju patienter ha RASS 0, en 

patient RASS – 1 och två patienter gick ej att bedöma. Av de som extuberades sent 

bedömdes fem patienter ha RASS 0, fyra patienter RASS – 1, en patient bedömdes ha 

RASS -2 och två patienter gick ej att bedöma.  

 

 

 

Figur 5. Postoperativ konfusionsbedömning [RASS] av patienter direkt 

efter extubation. X = ej bedömbara. 
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Figur 6. Postoperativ konfusionsbedömning [RASS] av patienter en timme 

efter extubation. X = ej bedömbara. 
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Efter 2 timmar och 30 minuter bedömdes åtta patienter ha RASS 0. Vid denna tidpunkt 

var två patienter ej bedömbara av de patienter som extuberades tidigt. Av de patienter 

som extuberades sent bedömdes sju patienter ha RASS 0, två patienter RASS – 1 och 

en patient bedömdes ha RASS – 2. Vid denna tidpunkt var en patient ej bedömbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den första postoperativa dagen, bedömdes nio patienter ha RASS 0 och en patient 

RASS – 1 av de patienter som extuberades tidigt. Hos de patienter som extuberades 

sent bedömdes nio patienter att ha RASS 0 och två patienter RASS – 1. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Postoperativ konfusionsbedömning [RASS] av patienter två 

timmar efter extubation. X = ej bedömbara. 
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Tre timmar efter extubation
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Figur 8. Postoperativ konfusionsbedömning [RASS] av patienter tre 

timmar efter extubation.  X = ej bedömbara.  
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7.3 Syntes och Analys 

 

I studien skattades smärta efter tidig och sen extubation. 30 minuter efter tidig 

extubation skattade två patienter VAS 10, det var ingen patient som skattade VAS 10 

vid detta tillfälle i den sena extubationsgruppen. På den första postoperativa dagen 

dokumenterades det att fem patienter uppgett VAS 0 i den tidiga extubationsgruppen. I 

den sena extubationsgruppen var det två patienter som skattat VAS 0.   

 

Två timmar efter sen extubation skattade intensivvårdssjuksköterskorna patienternas 

smärta som ej bedömbar enligt journalerna hos fyra patienter. I den tidiga extubations-

gruppen var alla patienter bedömbara vid detta mättillfälle. 
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Figur 9. Medianvärde av postoperativ smärtskattning [VAS] efter tidig och sen extubation. 
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Vid det första mättillfället efter tidig extubation dokumenterades fyra patienter ha 

RASS 0 och sex patienter RASS – 1 enligt journal. I den sena extubationsgruppen 

bedömde sjuksköterskorna en patient till RASS + 1, en patient till RASS 0, åtta 

patienter till RASS – 1 och en patient till RASS – 2. Tre timmar efter extubation var 

alla 10 patienter i den tidiga extubationsgruppen alerta och lugna. Åtta av 11 patienter 

var lugna och alerta i den sena extubationsgruppen. Samma patient som vid det första 

mättillfäller bedömdes till RASS – 2 var fortfarande lätt sederad. Majoriteten av 

patienterna dokumenterades ha RASS 0 under observationstiden oberoende 

extubationstid. 
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Figur 10. Medianvärde av postoperativ konfusionsbedömning [RASS] efter tidig och sen extubation. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

I urvalet av patientjournaler sattes ingen övre åldersgräns. Det togs ett aktivt val till att 

utelämna ålder, då EuroSCORE inkluderar ålder i graderingsskalan. Den nedre 

åldersgräns som sattes på 18 år användes för att kunna redovisa en likvärdig vård. 

Tiden som avsattes för insamling av data begränsades mellan klockan 07.00 - 19.00 då 

patientflödet är som störst på intensivvårdsavdelningen under denna tid på dygnet. 

Tidsavgränsningen innebar att en del patientjournaler ej granskades då de föll utanför 

dessa ramar. Anledningen till att akutopererade patienters journaler exkluderades var 

att dessa ej hade samma förutsättningar då deras sjukdomstillstånd var kritiskt och 

instabilt. Mediantiden för extubation av hjärtkirurgi var på 180 minuter under 2009, 

denna information inhämtades från klinikens statistiska dokumentationssystem 

[Birger]. Med detta avses tiden från ankomst till intensivvårdsavdelningen och till det 

att extubation är utförd. 180 minuter användes som en gräns för exkludering av en 

utdragen extubation 

 

En urvalsbegränsning som sattes var att patientjournalerna som inhämtades till studien 

skulle gälla patienter som genomgått klaff- och/eller CABG-kirurgi. Den tidigare 

genomförda pilotstudien på thoraxintensivvårdsavdelningen engagerade enbart CABG-

opererade patienter. Urvalet breddades till både CABG och klaffoperationer för att 

erhålla ett större datamaterial. Inhämtad data strukturerades och kategoriserades i 

tabeller formgivna för studien.  

 

Formuläret som utarbetades till studien grundades på väl validerade mätinstrument 

vilket gav en adekvat stringens. Formuläret överlämnades till patientansvarig sjuk-

sköterska som även erhöll muntlig information angående formuläret. Då RASS och 

VAS används dagligen på intensivvårdsavdelningen bör sjuksköterskorna vara väl 

bekanta med mätinstrumenten. Dessa parametrar dokumenteras frekvent, således 

betraktades formuläret som en del i journaldokumentationen samt som en 

journalhandling. 

 

Arbetsbelastningen på thoraxintensivvårdsavdelningen kan ha haft inverkan på data-

insamlingen. Den patientansvariga sjuksköterskan prioriterar troligtvis omvårdnaden 
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samt arbetet gällande patienten och vid eventuell hög arbetsbelastning kan dokumenta-

tionen av RASS och VAS ha åsidosatts. Sjuksköterskans arbetslivserfarenhet bidrar 

troligen till effektiviteten av dokumentationen i formuläret samt den parallella 

omvårdnaden av patienten. Egna värderingar och tolkningar influerar alltid subjektiva 

bedömningar, därför kan detta eventuellt ha påverkat dokumentationen av 

parametrarna. Då RASS är ett subjektivt mätinstrument kan de dokumenterade 

bedömningarna i formulären skilja sig mellan sjuksköterskor. Det finns ett flertal 

mätinstrument för bedömning av konfusion hos intensivvårdskrävande patienter. 

Eventuellt skulle ett annat val av mätinstrument ha gett ett mer ämneskorrekt resultat då 

RASS är mer inriktat på agitations- och sederingsgrad hos en renodlad intensivvårds-

krävande patient och inte gentemot den högspecialiserade postoperativa patientgrupp 

som hjärtkirurgipatienter utgör. RASS är det mätinstrument som används på den 

aktuella thoraxintensivvårdsavdelningen. Då mätinstrumentet är subjektivt kan det 

appliceras på både hypo- och hyperaktiva samt postoperativa och 

intensivvårdskrävande patienter. 

 

Informationen gällande mätinstrumentet samt handhavandet av detta har under data-

insamlingen kontinuerligt skett till enskild patientansvarig sjuksköterska. Möjligheten 

gavs för sjuksköterskorna att ställa frågor under dokumentationstiden, den muntliga 

informationen lämnades personligen. Detta bör troligen ge utrymme även här för egna 

tolkningar av informationen hos den patientansvariga sjuksköterskan, även miss-

tolkningar kan ske [felaktigt ifyllt formulär]. Att studien pågick på thoraxintensiv-

vårdsavdelningen kan ha haft en viss inverkan på extubationstiden då intensivvårds-

sjuksköterskan kan ha upplevt ett krav på att extubera inom tidsramarna. Då intensiv-

vårdssjuksköterskan har en stor autonomi gällande weaning samt extubation kan denna 

uppleva en press att uppnå de förväntade krav på effektivitet som Fast track-processen 

fordrar. Detta kan ha påverkat intensivvårdssjuksköterskans brukliga arbetssätt och 

därmed även studiens resultat. 

 

VAS och RASS dokumenterades i formuläret var 30 minut under en tretimmarsperiod 

som startades vid extubationstillfället. Tidsintervallen på 30 minuter bestämdes då det 

ansågs vara för sällan med 1-timmesintervaller då det i det initiala vakna skedet sker 

många förändringar. Tätare intervaller, 15 minuter, ansågs skapa för stor arbets-

belastning för den patientansvariga intensivvårdssjuksköterskan. Att parametrarna 
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dokumenterades under tre timmar grundades på tidigare kunskap gällande patient-

kategorin där den kliniska erfarenheten talade för att de tre första timmarna efter 

extubation är de mest föränderliga. Tidsavgränsningen sattes även med intentionen att 

registrera parametrarna i det direkta förloppet efter extubation då detta var syftet med 

studien. Dokumentationen av RASS och VAS på den första postoperativa dagen 

genomfördes för att möjliggöra en redovisning gällande eventuella förändringar av 

dessa.  

 

Under den tidsbegränsade datainsamlingsperioden exkluderades patienter enligt 

EuroSCORE efter ankomst till thoraxintensivvårdsavdelningen. Detta tillvägagångssätt 

valdes då operationsschemat tenderar att ändras frekvent från dag till dag. Betydelsen 

av detta var att förberedelse av datainsamling var svårt då operationsschemat bestämdes 

på morgonen och kunde ändras under dagen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Postoperativ smärtskattning  

Då smärta är en subjektiv upplevelse är smärtlindringsbehoven varierande post-

operativt. För att sjuksköterskan skall kunna genomföra en så korrekt uppskattning av 

patientens smärta som möjligt används VAS som mätinstrument då patientens 

upplevelse av smärtan tenderar att vara högre än sjuksköterskans bedömning (Rawal, 

1999; Rundshagen et al., 1999).  

 

Av de patienter som kunde skatta VAS var majoriteten smärtpåverkade. Quasha et al. 

(1980) påvisar, att vid en tidig extubation efter hjärtkirurgi klagade patienter ofta på 

kraftig smärta efter extubationen men drabbades av få övriga komplikationer 

postoperativt (a.a.). Det är sjuksköterskans huvudansvar att behandla patienternas akuta 

smärta (Watt-Watson et al. 2000). 

 

Två timmar efter sen extubation skattade intensivvårdssjuksköterskorna patienternas 

smärta som ej bedömbar enligt journalerna hos fyra patienter. I den tidiga extubations-

gruppen var alla patienter bedömbara vid detta mättillfälle. Dowd et al. (2001) 

beskriver att äldre patienter har en reducerad kreatininclearence och levermetabolism 

för läkemedel. I deras studie räknades patienter med en ålder över 65 år som äldre 
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(a.a.). Då medianåldern i studien var 66- 66,5 år i båda extubationsgrupperna, räknas 

dessa patienter som äldre. De patienter som sjuksköterskan journalförde som ej 

bedömbara hade en medianålder på 63,5 år. Således kan inga slutsatser dras av detta 

material gällande orsaken då studien är för liten (pilotstudie). Dock menar Dowd et al. 

(2001) att tidig extubation bör övervägas för alla patienter oavsett ålder. 

 

På den första postoperativa dagen skattade endast två patienter VAS 0 i den sena 

extubationsgruppen. I den tidiga extubationsgruppen uppgav hälften av patienterna 

VAS 0 vid samma mättillfälle.  Rawal (1999) menar att en god smärtlindring ger en 

förbättrad hjärtlungfunktion (a.a.). Det är viktigt med en god smärtlindring för att 

patienter skall kunna deltaga i rehabilitering för att förebygga postoperativa 

komplikationer (Milgrom et al., 2004). 

 

8.2.2 Postoperativ konfusionsbedömning 

En av de mest förekommande komplikationerna i det tidiga postoperativa skedet är 

akut konfusion. Detta kan yttra sig som agitation och förvirring eller en 

medvetandesänkning (Winawer, 2001).  

 

Vid det första mättillfället efter tidig och sen extubation dokumenterades majoriteten av 

patienterna till RASS –1. Medianåldern i studien var 66- 66,5 år i båda 

extubationsgrupperna. Enligt Dowd et al. (2001) är allt fler hjärtkirurgiska patienter 

äldre. Dessa har generellt en långsammare återhämtningsprocess vilket kan leda till 

konfusion i det initiala postoperativa skedet. Ursprunget är troligtvis den med åldern 

försämrade drogeliminationen och metabolismen (a.a.). Det finns dock ingen 

signifikant risk att utveckla postoperativ konfusion på grund av ålder (Dupius et al., 

2006).  

 

Tre timmar efter extubation var alla 10 patienter i den tidiga extubationsgruppen alerta 

och lugna. Åtta av 11 patienter var lugna och alerta i den sena extubationsgruppen. 

Rolfson et al. (1999) beskriver att skedet efter hjärtkirurgi inte har något ogynnsamt 

utfall för patienterna det ger inte heller längre sjukhusvistelse (a.a.). Som tidigare 

nämnts har Fast track-kirurgiska patienter ett försprång i återhämtningen (Cheng et al., 

1996; London et al., 1998). 
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8.2.3 Fast track 

På den första postoperativa dagen var det nio av tio av de patienter som extuberades 

tidigt som dokumenterades med RASS 0. Liknande resultat redovisas i den sena 

extubationsgruppen, dock kan inga slutsatser dras då det är en pilotstudie. Då Fast 

track-hjärtkirurgi införts på den aktuella thoraxintensivvårdsavdelningen effektiv-

iserades patientflödet och även möjligheten att extubera patienterna tidigt. Rashid et al. 

(2008) påvisar fördelar i återhämtningen för den respiratoriska dynamiken efter Fast 

track-kirurgi (a.a.). Den tidiga extubationen ger ett försprång i rehabiliteringsprocessen 

(Cheng et al., 1996; London et al., 1998). Price et al. (1999) beskriver att Fast track-

kirurgi förkortar den totala vårdtiden samt minskar kostnaderna. Detta möjliggörs enligt 

Rose et al. (2007) tack vare intensivvårdssjuksköterskans breda kompetens.  

 

8.3 Slutsats 

Då detta är en pilotstudie är datamaterialet av mindre kvantitet vilket gör att det ej går 

att dra några vetenskapliga slutsatser kring korrelationen mellan smärta, konfusion och 

extubationstid. Studien visar dock att patienter upplever smärta, efter tidig och sen 

extubation efter hjärtkirurgi, utifrån de patientjournaler som granskats. Majoriteten av 

patienterna var alerta och lugna oberoende på extubationstid. Trots detta kan ingen 

slutsats dras då materialet inte är tillräckligt omfattande. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

En pilotstudie är enligt Polit och Beck (2008) en mindre studie. Pilotstudier spelar en 

betydande roll i forskningssammanhang gällande nya interventioner. Resultatet 

indikerar på att ett ökat patientjournalantal är av intresse för att möjliggöra resultat med 

signifikans. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

För att kunna uppnå en vetenskaplig signifikans krävs en studie av större kvantitet. 

Om en större studie genomförs gällande Fast track-processens påverkan på patienterna 

bör fler variabler, som mediastinumblödning, ECC-tid samt anestesival inkluderas, för 
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att skapa en mer detaljerad bild av patienternas postoperativa påverkan. En liknande 

studie kan genomföras genom observationer av patienterna där patienterna godkänt sin 

medverkan i studien samt att intensivvårdssjuksköterskorna ej deltar och påverkar 

resultatet. Eventuellt kan en sådan studie pågå under en längre tidsperiod med andra 

tidsintervaller. Observationer skulle kontinuerligt kunna genomföras under ett dygn 

postoperativt, för att fånga en längre tidsaspekt av den postoperativa påverkan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Richmond Agitation-Sedation Scale [RASS] 

 

 

 

 

(Ely et al. 2003/ svensk översättning thoraxintensiven). 

 

Poäng Term Beskrivning 

+4 Stridslysten Uppenbart stridslysten eller våldsam; direkt fara för personal. 

+3 Mycket 

agiterad 

Drar i eller drar ut tuben/er eller kateter/rar eller har ett 

aggressivt beteende mot personal. 

+2 Agiterad Frekventa oavsiktliga rörelser eller dålig följsamhet med 

ventilator. 

+1 Rastlös Ängslig eller orolig men ej aggressiva eller kraftfulla rörelser. 

  0 Alert och 

lugn 

 

-1 Slö Ej helt vaken men upprätthåller (mer än 10 sekunder) vakenhet 

med ögonkontakt vid tilltal. 

-2 Lätt sederad Kortvarig (mindre än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt 

vid tilltal. 

-3  Måttligt 

sederad 

Någon form av rörelse (men ej ögonkontakt) vid tilltal. 

-4 Djupt 

sederad 

Ingen respons vid tilltal men någon form av rörelse vid fysisk 

stimulering 

- 5  Ej väckbar Ingen respons vid tilltal eller fysisk stimulering. 

- Observera patienten. Är patienten alert och lugn (0 poäng)? 

- Uppvisar patienten ett beteende som är överensstämmande med rastlöshet eller 

agitation (poäng +1 till +4 genom användning av ovanstående kriterier under 

beskrivning)? 

- Om patienten inte är alert uttala med hög röst patientens namn och uppmana 

patienten att öppna ögonen och titta på talaren. 

- Försök förmå patienten att fortsätta titta på talaren.  

- Patienten öppnar ögonen och har ögonkontakt, som upprätthålls i mer än 10 

sekunder (poäng -1). 

- Patienten öppnar ögonen och har ögonkontakt som ej upprätthålls under 10 

sekunder (poäng -2). 

- Patienten gör någon form av rörelse som respons på tilltal, men ingen 

ögonkontakt (poäng -3) 

- Om patienten inte ger respons på tilltal, stimulera patienten fysiskt genom att 

skaka axlarna och gnugga sedan bröstbenet om respons uteblir vid skakning av 

axlar. 

- Patienten har någon form av rörelse vid fysisk stimulering (poäng -4). 

- Patienten ger ingen respons vid tilltal eller fysisk stimulering (poäng -5). 
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Bilaga 2. Formulär skapat av författarna: Helena Johannesén & Magdalena Thodal. 

 
 
 
Patienten inkluderas om denne blir extuberad inom 3 timmar från ankomst till THIVA. Om 
patienten fortfarande är intuberad efter 3 timmar behöver inga kontroller tas.  
Varför kunde inte patienten extuberas inom 3 timmar? _______________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ID: 
OP-typ: 
Ankomst Till IVA: 
Extubationstid: 

RASS VAS Kommentarer t.ex. 
blödningproblematik 

 

00:00 Kl: 
 

   

00:30 Kl: 
 

   

01:00 Kl: 
 

   

01:30 Kl: 
 

   

02:00 Kl: 
 

   

02:30 Kl: 
 

   

03:00 Kl: 
 

   


