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ABSTRAKT 

Syfte: Att undersöka om frånvaro av sederingsmål påverkar sederingsnivå samt att kartlägga 

sederingsdjupet, bedömt enligt Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS-skalan) hos 

intuberade patienter på IVA, Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Bakgrund: Vikten av en 

adekvat sedering är något som medvetandegjorts de senaste åren och trenden inom 

intensivvård har gått från användandet av djup sedering med muskelblockad till en mer ytlig 

sederingsstrategi. Översedering leder till olika former av komplikationer i form av förlängd 

ventilatortid och vårdtid samt ökad mortalitet. Undersedering ökar riskerna för stress och 

smärta. En adekvat sederingsnivå innebär att patienten är lugn och komfortabel men lättväckt. 

För att erhålla den optimala sederingsnivån och därigenom undvika de negativa effekterna av 

både över- och undersedering, är sederingsskalor ett viktigt hjälpmedel. Design: En 

journalgranskning med kvantitativ ansats och med retrospektiv design utfördes. Metod: 

Under perioden 1 januari till 30 juni vårdades totalt 422 patienter på IVA, NUS. Efter 

granskning enligt inklusions- och exklusionskriterier återstod 46 patienter som ingick i 

studien. Journalerna granskades med avseende på ordinerade mål och bedömda nivåer enligt 

RASS. Populationsbeskrivning samt insamlade RASS mål och nivåer fördes in i Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 23,0). Resultat: Hos studiens 46 patienter 

registrerades totalt 216 dygn där patienterna varit sederade och intuberade. Av dessa saknades 

ordinerat sederingsmål 47% av dygnen. Frånvaro av ordinerat sederingsmål påverkade inte 

sederingsdjupet så att statistisk signifikant skillnad förelåg mellan patienter med och utan mål. 

Totalt registrerades 1048 uppmätta RASS nivåer med syfte att kartlägga sederingsdjup. 

Medelvärdet för varje enskild patient per dygn räknades ut och alla medelvärden 

sammanställdes. Sederingsdjupen låg på en lägre nivå än -3 de första fyra dygnen för att 

därefter gå mot en ytligare nivå. Konklusion: Genom att identifierar bakomliggande faktorer 

till smärta och oro kan sjuksköterskan bidra med att minska många negativa konsekvenser av 

inadekvat sedering. Det var ett positivt fynd att sederingsdjupen förändrades över tid till en 

mer, enligt litteraturen adekvat, sederingsnivå. Utifrån resultatet ses ett behov av fler studier 

för att kunna utröna vad som påverkar RASS-nivåerna och för att utvärdera hur adekvat 

sederade patienter är. Det skulle vara av intresse att undersöka detta på en större population 

och under en längre tidsperiod. 

 

Nyckelord: Intensivvård, sedering, sederingsskalor, sederingsutvärdering, omvårdnad, 

mekanisk ventilation, Richmond Agitation-Sedation Scale  



	  

ABSTRACT 

Aim: To investigate if absence of goals for sedation affect the level of sedation and to map 

out the depth of sedation, assessed according to the Richmond Agitation-Sedation Scale 

(RASS-scale) on intubated patients at the Intensive Care Unit (ICU), Norrlands 

Universitetssjukhus (NUS). Background: The importance of adequate sedation is something 

that has been raised to awareness the last years and the trend within intensive care has gone 

from extensive use of sedatives with neuromuscular blocking agents to a more lightly sedative 

strategy. Over-sedation leads to different kinds of complications such as prolonged 

mechanical ventilation and hospital stay and also increases mortality rates. Under-sedation 

increases the risk for stress and pain. An adequate level of sedation is defined as when the 

patient is calm and comfortable yet easy to arouse from sleep. To obtain the appropriate level 

of sedation, and thereby avoiding the negative effects of both over- and under-sedation, 

sedation scales are an important tool. Design: Data was collected using medical records. A 

quantitative approach with retrospective design was performed. Method: From january 1st to 

june 30th 2015 a totalt of 422 patients were admitted to the ICU, NUS. After auditing the 

medical reccords according to the inclusion- and exklusionkriterias 46 patients were included 

in the study. The medical records were audited regarding sedation goals and sedation scores 

according to the RASS scale. All collected patients’ characteristics, RASS goals and levels 

were typed in to the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 23,0). Results: The 46 

patients in the study were sedated and intubated a totalt of 216 days. Sedation goals were 

absent 47% of those days. An absence of sedation goals did not affect the depth of sedation, 

there were no significant difference between patients with and without sedation goals. In totalt 

1048 sedation scores as measured by the RASS scale were collected with the purpose of 

maping out the sedation depth. The mean for each patient per every 24 hours were calculated 

and compiled. The sedation scores were lower than -3 the first four days, thereafter the scores 

changed towards a less heavy sedation. Conclusion: By identifying underlying factors for 

pain and anxiety, the ICU nurse can reduce the many negative consequences of inadequate 

sedation. It was a positive finding that the depth of sedation changed over time towards a, 

according to previous studies, more appropriate level of sedation. The results indicate that 

there is a need for further studies to investigate what affect the levels of sedation and to assess 

how appropriate patients are sedated. It would be of interest to examine this on a larger group 

of patients and for a longer period of time. 

Keywords: Intensive care, sedation, sedation-scale, sedation assessment, nursing, mechanical 

ventilation, Richmond Agitation-Sedation Scale 



	  

SUMMARY STATEMENT 

 

Varför är denna studie nödvändig? 

•   Både över- och undersedering leder till förlängd vårdtid, ökad mortalitet, förhöjda 

komplikationsrisker samt medför risker för patienter och personal.  

•   För att erhålla en adekvat sederingsnivå är sederingsskalor ett viktigt hjälpmedel, utan 

tydligt ordinerade sederingsmål finns risk för subjektiva bedömningar och att tecken 

på inadekvata sederingsnivåer missas.  

•   Studier från Europa tyder på att patienter fortfarande hålls för djupt sederade och det 

är därför viktigt att undersöka hur sederingen hanteras på intensivvårdsavdelningar.  

 

Vilka är de huvudsakliga fynden? 

•   I denna studie visade det sig att ordinerat sederingsmål saknades 47% av vårddygnen, 

men frånvaro av ordinerat mål påverkade inte sederingsjupet. 

•   Sederingsdjupen låg på en lägre nivå än -3 de första 4 dygnen för att därefter gå mot 

en ytligare nivå. 

•   Varken kön, eller hur svår sjukdomsgrad patienterna hade, påverkade sederingsjupet 

så att statistisk signifikans förelåg. 

  

 

På vilket sätt kan studiens fynd användas för att påverka riktlinjer/praxis/forskning och 

utbildning? 

•   Studiens resultat visar på ett behov av bättre implementering av sederingsskalan då 

stor andel av dygnen saknade ordinerade sederingsmål. 

•   Resultatet visar på fortsatt behov av att aktivt arbeta för en ytligare sederingsstrategi, 

främst de första vårddygnen. 

•   Studien visar på behov av vidare forskning för att kunna utröna vilka faktorer som 

påverkar sederingsdjupen hos intensivvårdspatienter.  
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BAKGRUND 

Intensivvårdspatienter befinner sig ofta i ett livshotande tillstånd där de har behov av 

livsuppehållande åtgärder i form av respirations- kardiovaskulärt- och renalt stöd (Granja et 

al., 2005). De flesta patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning behöver assisterad 

ventilation med intubation och sedering som följd (Brattebø et al., 2004). Vikten av en 

adekvat sedering är något som medvetandegjorts de senaste åren (Almgren et al., 2010) och 

trenden inom intensivvård har gått från användandet av djup sedering med muskelblockad till 

en mer ytlig sederingsstrategi (Karamchandani et al., 2010). En av orsakerna till detta är 

dagens mer tekniskt avancerade ventilatorer. Dessa ventilatorer möjliggör en synkronisering 

med patientens egenandning vilket tillåter att patienten kan tolerera ventilatorn bättre och kan 

därför vara ytligare sederad (Roberts et al., 2012).  

 

Risker med inadekvat sederingsnivå 

Sedering och smärtbehandling är viktigt inom intensivvården, dels för att minska oro och 

reducera stress samt för att underlätta för sömn. För att åstadkomma detta behandlas patienten 

med en rad potenta läkemedel. Dessa läkemedel titreras oftast av sjuksköterskor. Det är därför 

viktigt att denna personalkategori är medveten om effekterna av över- och undersedering 

(Westcott, 1995).  

 

Översedering kan framkalla olika grader av cirkulatorisk svikt och instabilitet (Sharma et al., 

2014); metabolisk- och immunologisk svikt med förhöjd infektionsrisk som följd samt 

försvårar vid neurologiska bedömningar (Westcott, 1995). Ökad mortalitet, delirium och 

posttraumatisk stress syndrom (PTSD) kan uppkomma som följd av översedering (Shehabi et 

al., 2013). Översedering försvårar urträning ur ventilator vilket förlänger tiden patienten 

behöver mekanisk ventilation. Förlängd ventilatortid på grund av översedering ökar riskerna 

för flertalet komplikationer. Ventilatorbehandling är en livsuppehållande åtgärd, men chansen 

att överleva minskar ju längre tid patienten behöver andningshjälp med mekanisk ventilation 

(Kollef et al., 1998). Det ökar risken för respiratoriska komplikationer såsom ventilator-

associerad pneumoni (VAP), andningsdepression, barotrauma och stenoser i luftvägarna 

(Brook et al., 1999). Ökat antal dagar i ventilator medför även en förhöjd risk för att patienten 

kan behöva tracheostomeras (Williams et al., 2008) och vid extubation ha behov av 

reintubering (Ely et al., 2003). Översedering leder också till förlängd vårdtid på 

intensivvårdsavdelning (Almgren et al., 2010; Sessler et al., 2002). 

 



	   2	  

Undersedering och otillräcklig smärtlindring kan däremot innebära att patienten blir stressad. 

En intensivvårdspatient är utsatt för hög risk för stress enbart på grund av sitt livshotande 

tillstånd och behovet av avancerad vård (Samuelson et al., 2007). Hög stressnivå på grund av 

bristande sederingsdjup leder till takykardi, ökad syrgaskonsumtion och bidrar till ett katabolt 

tillstånd (Jacobi et al., 2002). Den högteknologisk miljö med höga ljud, skarpa ljus, 

medicinska åtgärder, invasiva procedurer och omvårdnadshandlingar kan leda till smärta, oro 

och stress och detta motverkas genom att patienten sederas adekvat (Westcott, 1995). Brist på 

vila och rubbad dygnsrytm ökar uppkomsten av delirium och även i efterförloppet till 

intensivvårdstiden leder undersedering till en ökad risk för att utveckla PTSD (Barr et al., 

2013). Oro och agitation som resultat av undersedering kan leda till att patienten skadar både 

personal och sig själv (Sessler et al., 2002; Shehabi et al., 2013). Ytterligare ett problem vid 

undersedering för ventilatorbehandlade patienter är ventilator dyssynkroni och obehag vid 

sugning i endotrachealtuben. 

 

Adekvat sederingsnivå 

Det optimala sederingsdjupet är beroende av flertalet olika faktorer vilket inkluderar både det 

fysiska och psykiska tillståndet hos patienten (Almgren et al., 2010). Det är en utmaning att 

sedera IVA patienter och förutse läkemedelseffekten på grund av att den påverkas av 

ackumulationer, interaktioner, toleransutveckling, patientens anamnes och sjukdomsgrad 

(Payen et al., 2007). Patienten ska vara fri från oro, smärta samt tolerera medicinska åtgärder 

och omvårdnadshandlingar (Ely et al., 2003; Kollef et al., 1998). Målet är att patienten ska 

vara lugn och komfortabel men lättväckt (Williams et al., 2008). En adekvat sedering kan inte 

uppnås utan en adekvat smärtbehandling vilken i sin tur ofta leder till minskat behov av 

sederande läkemedel. Smärta och oro är starkt sammankopplade (Samuelson et al., 2007). 

Optimal sederingsnivå bör ligga mellan 0 till -3 enligt Richmond Agitation-Sedation Scale 

(RASS-skalan) (Karamchandani et al., 2010; Sharma et al., 2014). 

 

Omvårdnad av sederade patienter 

För att patienten ska kunna tolerera behandling och ha en god komfort behövs administrering 

av sederande och smärtstillande läkemedel (Granja et al., 2005). En adekvat sederad patient 

kan lättare kommunicera med både personal och anhöriga (Shehabi et al., 2013). Här spelar 

sjuksköterskan en viktig roll i patientens omvårdad. Detta i form av att uppmärksamma 

patientens emotionella och fysiska behov, samt tillgodose mänsklig kontakt genom beröring. 
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Omvårdnadsteoretikern Katharine Kolcaba beskriver ett sätt för sjuksköterskan att arbeta 

utifrån som hon kallar ”The art of comfort care”. Detta innebär att identifiera patienters 

individuella behov, samt arbeta systematiskt för att genomföra åtgärder som har positiva 

effekter på dessa behov. Författarna har här valt att behålla de engelska orden som Kolcaba 

använder för att beskriva sin teori. Detta för att inte riskera att översätta orden på ett sätt som 

inte överensstämmer med dess ursprungliga innebörd. Från tidigt 1900 tal har comfort 

(välbefinnande) varit centralt inom omvårdnad och medicin då det bidrar till tillfrisknande. 

Kolcaba relaterar begreppet comfort ända tillbaka till Florence Nightingale och ett uttalande 

av henne där hon uttrycker vikten av att aldrig glömma varför observationer och mätningar 

görs. Att det är för att kunna rädda liv och öka välbefinnande. Kolcaba definierar comfort som 

det tillstånd som innebär att få sina behov tillgodosedda. Tre sorter av comfort definieras 

inom teorin. Relief (lindring) - att få ett specifikt behov tillgodosett. Ease (lättnad) innebär ett 

tillstånd där någon upplever lugn och förnöjsamhet. Transcendence (transcendens) - att kunna 

ställa sig över problem och smärta. Det som påverkar patientens upplevelse av comfort beror 

bland annat på erfarenhet, ålder, känslomässigt tillstånd och attityder. Kolcabas teori har visat 

sig applicerbar i olika miljöer, kulturer och åldersgrupper. Teorin vill gå tillbaka till rötterna 

och på ett enkelt sätt hjälpa sjuksköterskan att fokusera på patientens behov och stärka 

omvårdnaden som karaktärsämne (Tomey & Alligood 2002).  

Det är angeläget att sjuksköterskan tillhandahåller hjälpmedel för både verbal och ickeverbal 

kommunikation för patienter i ventilator. Ett medmänskligt bemötande, stöd och 

kommunikation lugnar, vilket i sig kan leda till ett minskat sederingsbehov (Westcott, 1995). 

Ett sådant bemötande utgör ett exempel på att skapa välbefinnande i form av ease. Det vill 

säga att underlätta för den som vårdas att uppleva lugn och förnöjsamhet i en situation 

(Tomey & Alligood 2002). Det är viktigt för den som vårdar att kunna förklara och informera 

om procedurer (Granja et al., 2005; Samuelson et al., 2006). Likaså att vara flexibel och 

justera sederingsdjupet beroende på vilka medicinska- eller omvårdnadsåtgärder som skall 

utföras (Barr et al., 2013). 

 

Då sedering har många negativa konsekvenser, är det viktigt att först utröna orsaker till oro 

och agitation, innan sederingsdjupet ökas. Likaså att identifiera eventuella orsaker till smärta 

innan den behandlas farmakologiskt. Det gäller att utesluta bakomliggande faktorer, 

exempelvis liggställning, hypoglykemi, hypotension och abstinens (Barr et al., 2013). 

Sjuksköterskan bör förebygga inför obehagliga och smärtsamma procedurer, exempelvis 
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endotrachealsugning, mobilisering, sårvård, tvättning, drändragning och insättning av 

katetrar. Kontinuerliga infusioner av smärtstillande är ingen garanti för smärtlindring under 

smärtsamma procedurer (Payen et al., 2007). Lindring av smärta innebär att patienten erhåller 

den slags comfort som i Kolcabas modell kallas för relief. Sederingsdjupet har stor betydelse 

för hur patienten uppfattar och minns IVA- tiden och är därför en viktig faktor för patientens 

möjlighet att hantera stress (Granja 2005). Att som vårdare hjälpa patienten att finna lugn i en 

påfrestande situation är det som Kolcaba beskriver som transcendence (Tomey & Alligood 

2002). Sederingsdjupet påverkar även bearbetningen i efterförloppet. Den sederade patienten 

kommer under sin IVA- vistelse att ha ett ”känsloliv” i form av drömmar och 

vanföreställningar relaterat till verkliga händelser. Patientens minnen från IVA-tiden kan 

delas upp i verkliga, faktiska minnen och minnen med vanföreställningar (Granja et al., 

2005). Patienter har svårare att hantera amnesi och vanföreställningar, det leder i större PTSD, 

depressioner och sämre livskvalitet (Samuelson et al., 2007; Samuelson et al., 2006). Det är 

därför viktigt att anpassa sederingsdjup och smärtstillande till en nivå så att patienten har en 

god komfort men samtidigt är så pass lättsederad att denne är väckbar (Barr et al., 2013). Då 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten med reorientering och på så sätt skapa så många verkliga, 

faktiska minnen som möjligt (Granja et al., 2005; Samuelson et al., 2006). 

Intensivvårdsköterskan har således ett stort ansvar och möjlighet att påverka patientens 

upplevelse (Samuelson et al., 2007). 

 

I en god omvårdnad ingår att skapa en lugn miljö och förutsättningar för sömn då sömnbrist 

orsakar delirium och nedsatt immunförsvar. Även om farmaka gör att patienten sover så ger 

det ingen återhämtande REM-sömn. Patienten ska ges förutsättningar till en så normal 

sömncykel som möjligt. Antalet aktiviteter kring patienten nattetid bör minskas och 

samordnas, samt belysning dämpas och ljudnivån sänkas. Justering av sedationsnivån i 

förhållande till tid på dygnet minskar sömnbrist och reducerar uppkomsten av delirium (Barr 

et al., 2013). 

 

Behovet av sederingsskalor 

För att erhålla den optimala och individuella sederingsnivån för varje patient, och därigenom 

undvika de negativa effekterna av både över- och undersedering, är sederingsskalor ett viktigt 

hjälpmedel (Karamchandani et al., 2010). Endast parametrar som hjärtfrekvens, blodtryck och 

pupillstorlek är inte tillförlitliga för att avgöra sederingsdjupet. För att inte sederingsnivån ska 
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bero på subjektiva uppfattningar eller lokala traditioner krävs en målstyrd sederingsstrategi 

(Almgren et al., 2010). Utan tydliga sederingsmål finns det risk att de olika medlemmarna i 

teamet inte har samma uppfattning och att behandlingen sker utifrån subjektiva bedömningar 

(Ely et al., 2003). Även på IVA avdelningar där skalor och protokoll används har 

observationsstudier visat på otillräcklig följsamhet till användandet av dem. Det innebär att 

det finns ett behov av pågående kvalitetsförbättring och kunskapsutveckling (Roberts et al., 

2012).  

 

För att en adekvat sedering skall gå att genomföra behövs både en tydlig ordination av 

sederingsnivå - ett mål, samt bedömningar utifrån en skala. Med hjälp av detta utvärderas 

sedering och läkemedel titreras (Almgren et al., 2010). Richmond Agitation-Sedation Scale 

(RASS) är ett sådant verktyg som används internationellt. 

 

RASS utvecklades i ett samarbete mellan intensivvårdsläkare, sjuksköterskor och farmaceuter 

vid Virginia Commonwealth University i Richmond (Ely et al., 2003). Sederingsdjupet 

bedöms efter en tiogradig skala där nivå +1 till +4 beskriver den agiterade och oroliga 

patienten. Nivå 0 står för en lugn och vaken patient. Nivå -1 till -5 identifierar nivån av 

sedering hos den sovande patienten, där -5 är en icke väckbar patient. Bedömningen utförs i 

tre steg genom: observation, verbal stimulering och till sist fysisk stimulering (Almgren et al., 

2010; Sessler et al., 2002) (bilaga 1). RASS skalans styrka är dess logiska uppbyggnad, den är 

snabb att utföra och kräver ingen utrustning vilket gör den lätt att ta till sig. Till skillnad från 

andra sederingsskalor är den utformad i hela tio olika nivåer, vilket leder till en mer detaljerad 

bedömning (Sessler et al., 2002). Att den skiljer på verbal och fysisk stimulering möjliggör en 

mer variationsrik gradering av medvetandenivån (Ely et al., 2003).  

 

RASS skalan har begränsningar i form av att den förlitar sig på patientens hörsel och syn. En 

viktig del i bedömningen är hur länge patienten behåller ögonkontakt, likaså måste patienten 

kunna höra den verbala stimuleringen (Almgren et al., 2010). Det medför svårigheter i att 

bedöma patienter med nedsatt syn och/ eller hörsel (Sessler et al., 2002). Även 

språkförståelsen är av betydelse vilket innebär begränsningar i bedömningen av patienter som 

inte har svenska som sitt modersmål. Skalan har också brister vad gäller bedömning av 

patienter som drabbats av hjärnskador, någon form av psykiskt funktionshinder eller 

demensproblematik. Den fysiska stimuleringen är inte tillförlitlig hos patienter med 

neuromuskulär blockad eller förlamning och en svaghet anses vara att den fysiska 
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stimuleringen enbart består i perifer stimulering (Almgren et al., 2010). 

 

Problemformulering 

Skattning och utvärdering av patientens sederingsdjup är av stor betydelse för kvalitén på 

vården och utfallet av den (Samuelson et al., 2003). Det är av vikt att aktivt arbeta med 

justering av sederingsdjupet hos patienterna då både över- och undersedering medför stora 

risker. För att kunna erhålla en adekvat patientsedering behövs både en tydlig ordination av 

sederingsmål, samt bedömningar utifrån en skala (Almgren et al., 2010). Det finns 

indikationer på att intensivvårdspatienter i Europa fortsatt hålls för djupt sederade (Payen et 

al., 2007) trots att vikten av adekvat sederingsnivå medvetandegjorts allt mer. 

Observationsstudier på IVA avdelningar där skalor och protokoll används har visat på 

bristande följsamhet till användandet av dem (Roberts et al., 2012). Detta innebär att det finns 

ett behov av pågående kvalitetsförbättring och kunskapsutveckling inom sedering på IVA 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om frånvaro av sederingsmål påverkar sederingsnivå samt 

att kartlägga sederingsdjupet, bedömt enligt RASS-skalan hos intuberade patienter på IVA, 

Norrlands Universitetssjukhus (NUS). 

 

Hypotes 

Frånvaro av ordinerat sederingsmål påverkar sederingsdjupet och patienter på IVA ligger i 

snitt på en lägre sederingsnivå än -3. 

 

METOD 

En journalgranskning med kvantitativ ansats och med retrospektiv design utfördes. 

Författarna använde Authors Guidelines från tidsskriften Journal of Advanced Nursing. 

 

Urval 

På Norrlands Universitetssjukhus allmänna intensivvårdsavdelning finns tio vårdplatser 

vardagar och nio vårdplatser helgdagar. Där vårdas cirka 800-900 patienter per år. Vid 

årsskiftet 2013-2014 infördes RASS som sederingsskala.  

 

Urvalet var konsekutivt och datainsamlingen inkluderade patienter som vårdats från 1 januari 

till 30 juni 2015. Inklusionskriterierna var patienter över 18 år som har legat sederade och 
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intuberade i ventilator mer än 24 timmar. Exklusionkriterierna var skallskada, neurologiskt 

skada eller sjukdom, patienter inneliggande efter hjärtstopp, samt de som erhållit 

muskelblockad, intoxikerade och hypoterma patienter. 

 

Totalt vårdades 422 patienter på IVA under perioden för datainsamlingen. Av dessa uppfyllde 

109 inklusionskriterierna efter att samtliga patienter tillhörande Neurokirurgiska kliniken 

exkluderats i ett första urval. Av dessa 109 blev det ett bortfall på ytterligare 63 patienter. 

Totala antalet journaler som granskades blev 46, se figur 1.  

 

 
  
 
 
 
 
 

Figur 1: Antal journaler granskade samt bortfall enligt exklusionskriterier 

 

Datainsamling 

Journaler från perioden 2015-01-01 till 2015-06-30 ingick i studien. Journalerna granskades 

med avseende på RASS mål och RASS nivåer. Samtliga insamlade RASS mål och nivåer 

fördes in i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 23,0). RASS mål ska enligt rutin 

ordineras av läkare en gång per dygn samt RASS nivå kontrolleras av ansvarig sjuksköterska 

sex gånger per dygn. Samtliga mål och samtliga sex uppmätta RASS nivåer registrerades för 

varje dygn. RASS nivån utförd klockan 24.00 registrerades som dygnets första nivå. Vid de 

tillfällen RASS mål ordinerats i ett spann av två värden registrerades den lägst ordinerade 

sederingsmålet. Mätningarna registrerades så länge patienten var intuberad på IVA. I de fall 

patienten kom intuberad påbörjades registrering från första mätningen. Mätningar timmen 

efter intubation uteslöts på grund av läkemedel givna i anslutning till detta. Registreringen 

avslutades vid extubering, när patienten erhöll tracheostomi, efter 7 dagars intubering eller vid 

förflyttning till hemsjukhus. Läkemedelslistor kontrollerades för att inte registrera RASS 

nivåer i anslutning till given muskelblockad. Vid de tillfällen patienten varit utanför IVA 

avdelningen, som till exempel på operation eller för röntgen undersökning, uteslöts dessa 

Antal 
inläggningar 
 
(n=422) 

Inklusion: 
Intuberade patienter  
<18 år  
< 24 h ventilator 
Inga neurokirurg 
patienter 
 
(n=109)	  

Exklusion: 
Intoxikation (n=3) 
Hypotermi (n=1) 
Hjärtstopp (n=8) 
Neurologi (n=33) 
Muskelblockad (n=2) 
Tracheostomi/non invasiv 
ventilation (n=15) 
Komabehandling (n=1) 
 
(n=63)	  

Antal 
analyserade 
patienter 
 
(n=46)	  
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RASS nivåer. Ventilatorinställningar kontrollerades i journalernas realtidsvariabler för att 

säkerställa att patienten intuberats den tid som registrerats under listan för ”implantat”. 

Journalerna numrerades för att kunna kontrolleras mot insamlad data i efterhand. Båda 

författarna var närvarande vid datainsamlingen för att minimera riskerna för feltolkning eller 

felaktig inmatning av data. 

Utöver RASS mål och RASS nivåer registrerades följande information från varje journal som 

granskades: Kön, ålder, inläggningsdiagnos, intuberingstid, ventilatortid, om intubering 

skedde på IVA, om patienten avlidit under vårtiden, samt Simplified Acute Physiology Score 

(SAPS 3) värdet vid inläggning.  

 

SAPS3 är ett verktyg som används för att bedöma och poängsätta hur allvarligt en patients 

tillstånd är samt för att beräknar riskerna för mortalitet. Faktorer som ålder, komorbiditet, 

omständigheter som föranlett inläggning på IVA samt graden av fysiologisk störning tas med 

i beräkningen som ger en SAPS3 poäng. Intervallet på skalan är 0-217 poäng (Metnitz et al., 

2005). 

 

Etik 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, står att lagen ska tillämpas 

på forskning som innebär fysiska ingrepp på försökspersonen eller som påverkar 

försökspersonen fysiskt eller psykiskt, 4 § (SFS 2003:460). Studien kommer inte att innebära 

att någon person påverkas fysiskt då ingen intervention görs av behandling eller liknande.  

 

Inga personuppgifter eller uppgifter som kan identifiera enskilda patienter publicerades i 

studien. Personuppgifter samlades in enbart för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål. Personuppgifter behandlades inte för något ändamål som är oförenligt med det för 

vilket uppgifterna samlades in. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) SFS 

1998:204, 9 §. Det finns även undantag från samtyckeslagen enligt personuppgiftslagen. 

Undantag från samtycke är bland annat om forskningen anses innebära obetydlig skada eller 

obehag för patienten. Inom studiens ramar anses inte patienterna utsättas för någon skada eller 

något obehag. 

 

Det finns flera nyttoskäl med att uppgifterna insamlades. Det ger möjlighet till 

förbättringsarbete inom intensivvård vilket kan förbättra patientsäkerheten och förkorta 
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vårdtider i framtiden. 

 

Verksamhetschefen för intensivvårdsavdelningen på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå 

kontaktades och gav skriftligt godkännande och kunde när som helst besluta om att avbryta 

studien (bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Datamaterialet fördes in och analyserades i programmet SPSS 23,0. Vid analys av kategoriska 

variabler användes Pearson`s Chi2 test. I de fall då 20% av cellerna i tabellen uppvisade att 

förväntade frekvenser var mindre än fem valdes Fishers exakta test. Vid analys av oberoende 

variabler på intervallnivå som inte uppvisade normalfördelning gjordes det ickeparametriska 

statistiska signifikanstestet Mann-Whitney U. Mann-Whitney U används när man testar 

skillnader mellan två oberoende grupper och den beroende variabeln är snedfördelad. 

Normalfördelningsantagandet kontrollerades med histogram. När ickeparametriska test utförs 

minskas inflytandet av snedfördelning vid signifikansprövning (Polit och Hungler 1999). 

Statistisk signifikans ansågs föreligga vid p-värden mindre än 0,05. 

 

RESULTAT 

Totalt 46 patientjournaler ingick i journalgranskningen. Av dessa var 39,1 % (n=18) kvinnor 

och 60,9% (n=28) män. Medelåldern var 63,5 år varav den yngsta patienten var 21 år och den 

äldsta patienten 87 år. Intubationstiden, räknat som den tid patienten var intuberad på IVA, 

NUS, sträckte sig från 1,2 dygn till 21,5 dygn med ett medelvärde på 5,8 dygns intubation. 

Patienten med kortast vårdtid var inlagd i 1,3 dygn, den längsta registrerade vårdtiden var 

35,9 dygn vilket gav en medelvårdtid på 9,5 dygn. SAPS3 värdet varierade från 38 poäng upp 

till 106 poäng med ett medel SAPS3 värde på 63,3 poäng. De läkemedel som används för att 

uppnå smärtlindring och sedering på IVA, NUS är: Morfin, Ketogan, Dexdor, Propofol, 

Diazepam, Midazolam, Remifentanil, S-Ketamin, Haloperidol, Klonidin, Lorazepam, Rapifen 

och Fentanyl. 

 

Inläggningsdiagnos hos de 46 patienterna såg ut enligt följande: Sepsis (n=6), trauma (n=5), 

respiratorisk sjukdom (n=18), leversvikt (n=2), malignitet (n=5), gastrointestinal blödning 

(n=5), aortadissektion (n=5). Se figur 2. 
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Figur 2: Översikt av inläggningsdiagnoser 

 

Ordinerade sederingsmål 

Hos studiens 46 patienter registrerades totalt 216 dygn där patienterna varit sederade och 

intuberade. Av dessa hade 115 dygn ett ordinerat RASS mål. Detta innebär en frånvaro av 

sederingsmål hos 47% (n=101) av dygnen. 

 

Andelen patienter som saknade ordinationer varierade över de sju registrerade dygnen. Under 

dygn 1 saknade flest patienter sederingsmål, 60% (n=25) och under dygn 2 saknade minst 

patienter sederingsmål, 39% (n=18).  

 

I tabell 1 presenteras medelvärdena för samtliga patienters RASS nivåer för de olika dygnen. 

Medelvärdena jämfördes därefter mellan de två patientgrupperna, de som hade ordinerat 

sederingsmål (ordinerat mål finns) och de som saknade ordinerat sederingsmål (inget 

ordinerat mål). Som det framgår i tabellen hade patientgruppen med ordinerat mål en djupare 

sederingsnivå samtliga dygn utom det sista, dygn 7. Detta innebär att de som ordinerats 

sederingsmål varit djupare sederade än den patientgrupp som saknat sederingsmål. 
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Tabell 1: Medelvärden hos grupperna med och utan ordinerat sederingsmål 

Dygn	   Ordinerat	  
mål	  finns	  

n	  (%)	   Inget	  
ordinerat	  mål	  

n	  (%)	  	   n	  totalt	  (%)	   P-‐
värde	  

Dygn	  1	  medelvärde	  (SD)	   -‐3,48	  (1,093)	   n=17	  (40%)	   -‐3,27	  (1,828)	   n=25	  (60%)	   n=42	  (100%)	   0,667	  
Dygn	  2	  medelvärde	  (SD)	   -‐3,54	  (0,676)	   n=28	  (61%)	   -‐3,44	  (0,882)	   n=18	  (39%)	   n=46	  (100%)	   0,700	  
Dygn	  3	  medelvärde	  (SD)	   -‐3,71	  (0,659)	   n=17	  (52%)	   -‐3,44	  (0,924)	   n=16	  (48%)	   n=33	  (100%)	   0,174	  
Dygn	  4	  medelvärde	  (SD)	   -‐3,27	  (1,156)	   n=16	  (57%)	   -‐2,76	  (1,057)	   n=12	  (43%)	   n=28	  (100%)	   0,154	  
Dygn	  5	  medelvärde	  (SD)	   -‐3,19	  (0,994)	   n=13	  (54%)	   -‐2,30	  (1,659)	   n=11	  (46%)	  	   n=24	  (100%)	   0,136	  
Dygn	  6	  medelvärde	  (SD)	   -‐2,74	  (1,251)	   n=12	  (60%)	   -‐2,25	  (1,339)	   n=8	  (40%)	   n=20	  (100%)	   0,535	  
Dygn	  7	  medelvärde	  (SD)	   -‐2,20	  (1,303)	   n=9	  (56%)	   -‐2,92	  (0,992)	   n=7	  (44%)	   n=16	  (100%)	   0,288	  

 

Efter signifikansprövning kunde hypotesen att frånvaro av mål skulle påverka sederingsdjupet 

förkastas. Det fanns ingen signifikant skillnad, frånvaro av ordinerat sederingsmål påverkade 

med andra ord inte sederingsdjupet. Statistisk signifikant skillnad förelåg inte mellan patienter 

med och utan mål. 

 

I tabell 2 presenterar andelen män och kvinnor som hade ordinerat sederingsmål för 

respektive dygn. Dygn 3, 5 och 6 hade större andel män ordinerat mål än andelen kvinnor. 

Dygn 1, 2, 4 och 7 är det däremot fler kvinnor som har mål. Det verkar således inte vara något 

samband mellan frånvaro av mål och kön. Signifikans testad med Chi square test for 

comparison of differences bekräftar också att det inte fanns någon signifikant skillnad för 

något av dygnen mellan könen om sederingsmål ordinerats eller inte. 

 

Tabell 2: Jämförelse andel ordinationer hos kvinnor och män. 

Ordinerat	  mål	  Finns	   Inget	  ordinerat	  mål	  
Dygn	   Man	   n	   Kvinna	   n	   Man	   n	   Kvinna	   n	   df	  	  	  	  	  	  	  	  	  P-‐värde	  
1	   39,3%	   n=11	   50,0%	   n=9	   60,7%	   n=17	   50%	   n=9	   1	   0,474	  
2	   53,6%	   n=15	   72,2%	   n=13	   46,4%	   n=13	   27,8%	   n=15	   1	   0,206	  
3	   50,0%	   n=10	   43,8%	   n=7	   50,5%	   n=10	   56,3%	   n=9	   1	   0,709	  
4	   47,1%	   n=8	   72,7%	   n=8	   52,9%	   n=9	   27,3%	   n=3	   1	   0,253	  Fishers	  
5	   57,1%	   n=8	   50,0%	   n=5	   42,9%	   n=6	   50,0%	   n=5	   1	   1,000	  Fishers	  
6	   66,7%	   n=8	   50,0%	   n=4	   33,3%	   n=4	   50,0%	   n=4	   1	   0,648	  Fishers	  
7	   54,5%	   n=6	   60,0%	   n=3	   45,5%	   n=5	   40,0%	   n=2	   1	   1,000	  Fishers	  
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Sederingsdjup 

Totalt registrerades 1048 uppmätta RASS nivåer med syfte att kartlägga sederingsdjup. 

Medelvärdet för varje enskild patient per dygn räknades ut. Alla medelvärden sammanställdes 

och resultatet presenteras i graf i figur 3.  

Figur 3: Sammanställning av medelvärden för sederingsdjup dygn 1-7. 

 

 

     n=42           n=46           n=33           n=27           n=24           n=20          n=16 
 
 
Som figur 3 visar så låg sederingsdjupen på en lägre nivå än -3 de första fyra dygnen. Detta 

överensstämmer med studiens hypotes om att patienter på IVA har ett sederingsdjup under -3. 

Resterande tre dygn låg sederingsdjupen på en ytligare nivå. 

 

För att kontrollera om patienternas sjukdomsgrad (SAPS3) påverkade sederingsdjupet delades 

patienterna upp i två grupper. Medelvärdet för SAPS3 var 63,3 poäng. De som hade ett 

SAPS3 värde över 63, alltså de svårare sjuka bland populationen, jämfördes dygn för dygn 

mot de patienter med SAPS3 poäng lägre än 63. Resultatet visade att det förelåg en viss 

skillnad mellan grupperna, se figur 4. De patienter som hade SAPS3 poäng över 63 vid 

inläggning var något djupare sederade dygn 1 till 6 vilket innebär att de svårare sjuka 

patienterna sederats djupare 6 av 7 dygn. Gruppernas medelvärden kontrollerades med Mann-

Whitney U test. Signifikans, presenterad i tabell 3, visar att det inte föreligger signifikant 

skillnad mellan de två gruppernas sederingsdjup för något av dygnen. 
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Figur 4: Sederingsdjup (RASS medelvärde) i relation till SAPS3 poäng  

 

 
 
 
Tabell 3: Jämförelse av sederingsdjup (RASS medelvärde) och SAPS3 poäng 
 
	   SAPS3	  Hög	  	  	  	  

(>	  63p)	  
n	   SAPS3	  Låg	  	  

(<63p)	  
n	   P-‐värde	  

Dygn	  1	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,73	  (1,157)	   n=19	  (45%)	   -‐3,05	  (1,796)	   n=23	  (55%)	   0,199	  
Dygn	  2	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,62	  (0,697)	   n=20	  (43%)	   -‐3,40	  (0,797)	   n=26	  (57%)	   0,455	  
Dygn	  3	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,87	  (0,673)	   n=15	  (45%)	   -‐3,34	  (0,831)	   n=18	  (55%)	   0,131	  
Dygn	  4	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,45	  (0,541)	   n=12	  (43%)	   -‐2,76	  (1,358)	   n=16	  (57%)	   0,183	  
Dygn	  5	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,20	  (0,868)	   n=10	  (42%)	   -‐2,48	  (1,626)	   n=14	  (58%)	   0,329	  
Dygn	  6	  Medelvärde	  (SD)	   -‐2,77	  (1,469)	   n=8	  (40%)	   -‐2,39	  (1,171)	   n=12	  (60%)	   0,670	  
Dygn	  7	  Medelvärde	  (SD)	   -‐2,24	  (1,446)	   n=7	  (44%)	   -‐2,73	  (0,999)	   n=9	  (56%)	   0,367	  

 

För att även undersöka om patienternas kön påverkade sederingsdjupet jämfördes män och 

kvinnor gruppvis. Kvinnorna hade en lägre sederingsnivå dygn 1, 2, 4 och 5. Skillnaden är 

dock liten för samtliga av dessa dygn. Efter att medelvärdena kontrollerats dygn för dygn 

kunde det konstateras att ingen signifikant skillnad fanns mellan sederingsdjup och kön för 

något av dygnen, se tabell 4. Signifikanstest utfört med Mann-Whitney U.  

 

Tabell 4: Jämförelse av sederingsdjup (RASS medelvärde) och kön 

 
	   Kvinna	   n	  (%)	   Man	   n	  (%)	   P-‐värde	  
Dygn	  1	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,52	  (1,536)	   17	  (40%)	   -‐3,25	  (1,599)	   25	  (60%)	   0,567	  
Dygn	  2	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,54	  (0,696)	   18	  (39%)	   -‐3,47	  (0,802)	   28	  (61%)	   0,751	  
Dygn	  3	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,51	  (0,879)	   15	  (45%)	   -‐3,63	  (0,745)	   18	  (55%)	   0,619	  
Dygn	  4	  Medelvärde	  (SD)	   -‐3,08	  (0,892)	   11	  (39%)	   -‐3,03	  (1,281)	   17	  (61%)	   0,831	  
Dygn	  5	  Medelvärde	  (SD)	   -‐2,97	  (0,969)	   10	  (42%)	   -‐2,65	  (1,644)	   14	  (58%)	   0,976	  
Dygn	  6	  Medelvärde	  (SD)	   -‐2,44	  (1,188)	   8	  (40%)	   -‐2,61	  (1,377)	   12	  (60%)	   0,727	  
Dygn	  7	  Medelvärde	  (SD)	   -‐2,33	  (0,965)	   5	  (31%)	   -‐2,60	  (1,324)	   11	  (69%)	   0,495	  
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DISKUSSION 

Resultatet visar att 47% av sederingsdygnen saknade ordinerat sederingsmål. Dock kunde det 

inte påvisas med någon statistisk signifikans att frånvaro av mål påverkade sederingsdjupet. 

Det fanns ingen skillnad mellan könen om sederingsmål ordinerats eller inte. Kartläggningen 

av sederingsdjupen visade att de första fyra dygnens sederingsnivå låg lägre än -3. Varken 

patienternas kön eller sjukdomsgrad (SAPS3) påverkade sederingsdjupet. 

En orsak till att 47% av sederingsdygnen saknade ordinerat sederingsmål skulle kunna vara 

att RASS-skalan infördes ganska nyligen, årsskiftet 2013/2014. I studiens resultat syns 

oväntat nog ingen signifikant skillnad i sederingsdjup mellan de patienter som saknade 

sederingsmål, jämfört med patienterna som hade ordinerat mål. Detta talar emot hypotesen att 

frånvaro av mål skulle påverka sederingsdjup. Även om det inte påverkat sederingsdjupen i 

studien, så visar litteratur att ett ordinerat sederingsmål är viktigt. Ett mål som är förankrat i 

hela teamet och sammankopplat med övriga behandlingsmål, är betydelsefullt för en god 

vård. Likaså kan det uppstå konflikter mellan yrkeskategorier i teamet om det saknas ett 

specifikt och gemensamt sederingsmål (Walker & Gillen, 2006).	  Användandet av en skala 

underlättar kommunikation mellan vårdgivarna i teamet om behandlingsriktlinjer så att ett 

mål för patienten sätts som alla kan gemensamt arbeta utifrån. Detta ökar både patients 

komfort och säkerhet (Samuelson et al., 2003). Det var positivt att det inte fanns någon 

skillnad mellan könen om sederingsmål ordinerades eller inte.  

Flertalet av studierna kring RASS-skalan sätter nivån från 0 till -3 som ett optimalt intervall 

av en lättsederad patient, varför författarna valde den gränsen (Sharma et al., 2014). Resultatet 

visar att sederingsnivån var lägre än -3 dygn ett till dygn fyra för att därefter gå mot en 

ytligare nivå. Detta innebär att hypotesen om att patienterna är djupare sederade än -3 

stämmer under fyra dygn av sju. Det finns indikationer från studier i Europa att patienter 

ligger djupt sederade och att sederingsdjupet inte justeras under den första veckan på IVA 

(Payen et al., 2007). I denna studie visade det sig att sederingsdjupet förändrades över tid och 

att det var de första fyra dygnen som medelvärdet låg strax under -3 på RASS-skalan, för att 

sedan gå mot en mer ytlig sederingsnivå. Utifrån resultatet verkar det alltså som att IVA, NUS 

arbetar aktivt med justering av sederingsdjupet hos patienterna. En anledning till att 

sederingsdjupet minskar över tid detta skulle kunna bero på att intensivvårdssjukskörerskorna 

på NUS är medvetna om betydelsen om att inte hålla patienter för djupt sederade. 

Intensivvårdssköterskans uppgift att mäta och utvärdera patientens sederingsdjup är av stor 

betydelse för kvaliteten på patientens vård och utfallet av den (Samuelson et al., 2003). 
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Lokala traditioner och personalens attityd har visat sig spela en väsentlig roll i val av 

sederingsstrategi (Samuelson et al., 2003). För att uppnå en adekvat sederingsnivå krävs det 

både erfarenhet och skicklighet hos sjuksköterskan för att undvika över- och undersedering. 

En studie som undersökte sjuksköterskors färdigheter och erfarenhet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna ville ha patienterna lättsederade. Detta för en högre patientkomfort och 

möjligheten till att kunna kommunicera med patienten. Men hur en adekvat sederingsnivå 

skall uppnås på bästa sätt är inte självklart. Det finns många subjektiva åsikter om vad som är 

den ideala sederingsnivån (Walker & Gillen, 2006). Patientens individuella sederingsbehov, 

den uppsjö av läkemedel som står till förfogande inom området, samt de stora riskerna med 

både över- och undersedering, gör detta mycket komplext (Samuelson et al., 2003). Dessa 

ovan nämnda faktorer kan vara orsaken till det resultatet visar, att medelvärdena ligger under 

-3 så pass många dygn som fyra av sju. Det som avgör om sederingen har god kvalitet är 

antalet timmar med adekvat sederingsnivå i förhållande till det totala antalet sederingstimmar. 

Detta uttrycks i procent (Carrasco, 2000). Målet är att patienten ska vara adekvat sederad 85% 

av den totala sederingstiden. Studiens resultat är baserat på medelvärden över dygn och säger 

inte något om variationer av sederingsdjup över dygnet. Detta i kombination med att många 

mål saknas gör att det inte går att säga om den önskade procenthalten på 85% optimal 

sederingstid uppnås eller inte. En minskad tid i ventilator och vårdtid på IVA kan dessutom 

leda till betydande reduktion i vårdkostnader (Carrasco, 2000). 

Det är ett rimligt antagande att patienter med svårare sjukdomsgrad har lägre medvetandegrad 

och lägre RASS nivåer. Författarna valde därför att titta även på hur SAPS3 poäng påverkade 

sederingsnivån. Som resultatet visar fanns en skillnad de första sex dygnen, där patienterna 

med allvarligare sjukdomsgrad låg djupare sederade. Skillnaden mellan grupperna med hög 

och låg SAPS3 poäng kunde inte bekräftas med statistisk signifikansprövning. Något som 

komplicerar bedömningarna av sederingsnivån på intensivvårdspatienter är deras många 

gånger allvarliga sjukdomstillstånd och att de lider av multiorgandysfunktion. 

Medvetandegraden påverkas både av sjukdomsgraden och sederingsnivån. Det finns således 

många faktorer som påverkar patientens medvetandegrad och responsen på läkemedel. 

(Carrasco, 2000). Den skillnad som syns i resultatet behöver inte bero på ett aktivt val att 

sedera de med hög SAPS3 poäng djupare, utan kan vara orsakat av att den allvarligare 

sjukdomsgraden i sig. 

Någon skillnad mellan kön och sederingsdjup kunde inte påvisas i resultatet. En annan studie 

har funnit skillnader mellan könen men dessa skillnaderna rörde ventilatortid, antal 
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sederingsdygn samt vårdtid på IVA. Kvinnor låg kortare tid i ventilator, hade färre 

sederingsdygn samt kortare vårdtid. I den studien hade kvinnorna även lägre sjukdomsgrad än 

männen i den grupp som studerades (Daniel et al., 2015).  

De flesta patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning kommer att erhålla sedering och 

smärtstillande läkemedel för att säkerställa en god komfort. Omvårdnadsteoretikern Katherina 

Kolcaba menar att allt arbete sjuksköterskan utför ska leda till att öka patienters 

välbefinnande, comfort, genom behovstillfredställelse. Sedering är ett sätt att öka comfort för 

patienter i behov av intensivvård. En adekvat sederingsnivå bidrar till att ge sömn, lindra oro, 

ångest samt underlätta intensivvårdsbehandlingen (Samuelson et al., 2003).  

Patientens välbefinnande kan till viss del tolkas genom fysiologiska parametrar på 

övervakningen. Men begreppet comfort är mycket större än så. Det är ett tillstånd hos 

patienten då denne upplever sina behov tillgodosedda både fysiskt, psykospirituellt, socialt 

och i miljön runtomkring. För att uppnå detta underlättar det om patienten är lättsederad, det 

vill säga, inte ligger djupare än -3 på RASS skalan. Patienten har då möjlighet att uttrycka sig 

verbalt och icke-verbalt. Sjuksköterskan kan då lättare uppmärksamma patientens emotionella 

och fysiska behov. Checklistor och mallar är ett värdefullt instrument för sjuksköterskan när 

hon bedömer patienten (Kolcaba, 1995). Just detta är syftet med RASS- skalan, att 

kontinuerligt värdera, utvärdera och utföra åtgärder för att möta patientens behov. Studiens 

resultat visar att flertalet av dygnens medelvärden ligger lägre än denna nivå. Även om 

intentionen är god att hålla en patient djupt sövd för att lindra oro och smärta, visar forskning 

att det medför komplikationer (Samuelson et al., 2006). Kommunikation och interaktion är en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa till med bearbetning och reorientering. I 

förlängningen skapar en ytligare sedering bättre förutsättningar för comfort genom att minska 

riskerna för t ex PTSD och minskar riskerna för komplikationer orsakad av förlängd 

ventilatortid. 

För att erbjuda comfort utan att översedera patienten behöver sjuksköterskan aktivt arbeta för 

att identifiera patientens behov och genomföra omvårdnadsåtgärder (Tomey & Alligood 

2002). Då inadekvat sedering har många negativa konsekvenser måste sjuksköterskan på 

andra sätt tillgodose och främja patientens behov, exempelvis genom information, 

kommunikation, stöd och beröring. Detta är dock resurs- och tidskrävande. Men i 

förlängningen skapar det bättre förutsättningar för comfort. Det är viktigt med en organisation 



	   17	  

som ger personalen förutsättningar för ett sådant engagemang. Annars finns det risk att 

patienter hålls djupt sederade för att personalen inte räcker till. 

Metoddiskussion  

En nackdel med retrospektiv design är att forskaren inte har kontroll över allting som påverkat 

den beroende variabeln. Utöver det som forskaren är intresserad av att granska så påverkas 

den beroende variabeln av flertalet faktorer som beteenden, attityder, karakteristika osv (s. k 

confounding variables) vilket gör det svårt att dra slutsatser om orsak och verkan (Polit och 

Hungler 1999). I resultatet dras heller inga slutsatser om vad som påverkat sederingdjupet. 

Även om det finns nackdelar med retrospektiv design behövs den inom b la 

omvårdnadsforskning då många fenomen som är av intresse att granska inte är lämpliga att 

utföra experiment på. En fördel med retrospektiv design är att författarna inte riskerade att 

påverka forskningsresultatet genom reaktivitet, den så kallade Hawthorne effekten (att 

deltagarnas beteende eller behandling påverkas av medvetenheten om att delta i en studie). 

Eftersom journalgranskningen inte pågick under den tid patienterna var inneliggande för vård 

var graden av bias låg. Detta minskar också hotet mot den externa validiteten (Polit & 

Hungler 1999). Den interna validiteten stärks genom att författarna kunnat visa att varken kön 

eller sjukdomsgrad påverkade sederingsdjupet så att statistisk signifikans fanns. 

 

På grund av att utförandet av mätningarna och dokumentationen av datan skett före studien 

påbörjades kan potentiella felaktigheter förekomma. Detta i form av eventuellt felaktig eller 

ofullständig dokumentation (Polit & Hungler 1999). Författarna behövde förlita sig på att 

RASS nivåer var korrekt uppmätta och att dokumentationen skett på rätt sätt (Henricson 

2012). Under datainsamlingen upptäcktes att en del uppmätta sederingsnivåer var ifyllda trots 

att patienten inte var på IVA vid det klockslaget utan befann sig på t ex röntgen. För att detta 

inte skulle påverka studiens validitet och reliabilitet kontrollerades händelseanteckningar, 

läkemedelslistor och ventilatorinställningar jämfördes mot dokumenteringen av RASS nivåer. 

Båda författarna var närvarande under datainsamlingen och dataanalysen för att stärka 

validiteten och reliabiliteten (Polit & Hungler 1999). 

 

Det finns olika åsikter om hur deskriptiv statistik skall redovisas. Likaså finns olika 

uppfattningar om vilken typ av mätskala som är relevant för olika typer av data (Henricson 

2012). I resultatet redovisas centralmåttet med hjälp av medelvärde och spridningsmåttet med 
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hjälp av standardavvikelse. Av de sätt som finns för att beskriva centralmått är medelvärden 

det mest stabila och pålitliga. Medelvärden är lämplig för data på intervallnivå.  

En svaghet i analysen av datan är att icke parametriska test är utförda. Dessa är inte lika 

kraftfulla och flexibla som parametriska tester men är ändå att föredra vid snedfördelad data 

som vi finner i denna studie (Polit & Hungler 1999). 

 

Datainsamlingen är gjord på IVA, NUS och under en specifik tidsperiod. Resultatets 

generaliserbarhet till andra IVA avdelningar är således begränsad. 

 

KONKLUSION 

Genom att använda sederingsskalan RASS och arbeta med en målstyrd sederingsstrategi kan 

riskerna med över- och undersedering av patienter minskas. Detta leder till kortare 

ventilatortid, kortare vårdtid och färre komplikationer relaterat till inadekvat sedering. 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i omhändertagandet och att uppmärksamma patientens 

fysiska och känslomässiga behov, varför Kolcabas teori bedöms som relevant för studien. En 

god omvårdnad kan minska sederingsbehovet och öka patientens välbefinnande. Genom att 

identifiera bakomliggande faktorer till smärta och oro, samt planerar inför procedurer, kan 

sjuksköterskan bidra med att undvika många av de negativa konsekvenserna av en inadekvat 

sedering. För att uppnå de positiva effekter av en gemensam sederingsstrategi behövs 

följsamhet till rutiner. Resultatet visar att 47% av de undersökta sederingsdygnen inte hade ett 

ordinerat mål. Dock kunde författarna inte visa att detta skulle leda till ett lägre sederingsdjup 

hos patienterna vilket hade varit ett rimligt antagande. Ett positivt fynd var att 

sederingsdjupen förändrades över tid till en mer, enligt litteraturen, adekvat sederingsnivå. 

Utifrån resultatet ses ett behov av fler studier för att undersöka en större population och under 

en längre tid. Detta för att kunna utröna vad som påverkar RASS-nivåerna och för att 

utvärdera hur adekvat sederade patienter är. Även att undersöka hur införandet av 

sederingsskalor har fungerat är av intresse. Ett annat område inom sedering som behöver 

studeras vidare är sjuksköterskornas upplevelse för att ta till vara deras kliniska erfarenheter i 

ämnet. 

 

 

 

 



	   19	  

REFERENSER	  

Almgren,	  M.,	  Lundmark,	  M.	  &	  Samuelson,	  K.	  2010.	  The	  Richmond	  Agitation-‐Sedation	  Scale:	  
translation	  and	  reliability	  testing	  in	  a	  Swedish	  intensive	  care	  unit.	  Acta	  Anaesthesiol	  
Scand,	  54(6),	  pp	  729-‐35.	  

	  
Barr,	  J.,	  Fraser,	  G.	  L.,	  Puntillo,	  K.,	  Ely,	  E.	  W.,	  Gélinas,	  C.,	  Dasta,	  J.	  F.,	  Davidson,	  J.	  E.,	  Devlin,	  J.	  

W.,	  Kress,	  J.	  P.,	  Joffe,	  A.	  M.,	  Coursin,	  D.	  B.,	  Herr,	  D.	  L.,	  Tung,	  A.,	  Robinson,	  B.	  R.,	  
Fontaine,	  D.	  K.,	  Ramsay,	  M.	  A.,	  Riker,	  R.	  R.,	  Sessler,	  C.	  N.,	  Pun,	  B.,	  Skrobik,	  Y.,	  
Jaeschke,	  R.	  &	  Medicine,	  A.	  C.	  o.	  C.	  C.	  2013.	  Clinical	  practice	  guidelines	  for	  the	  
management	  of	  pain,	  agitation,	  and	  delirium	  in	  adult	  patients	  in	  the	  intensive	  care	  
unit.	  Crit	  Care	  Med,	  41(1),	  pp	  263-‐306.	  

	  
Brattebø,	  G.,	  Hofoss,	  D.,	  Flaatten,	  H.,	  Muri,	  A.	  K.,	  Gjerde,	  S.	  &	  Plsek,	  P.	  E.	  2004.	  Effect	  of	  a	  

scoring	  system	  and	  protocol	  for	  sedation	  on	  duration	  of	  patients'	  need	  for	  ventilator	  
support	  in	  a	  surgical	  intensive	  care	  unit.	  Qual	  Saf	  Health	  Care,	  13(3),	  pp	  203-‐5.	  

	  
Brook,	  A.	  D.,	  Ahrens,	  T.	  S.,	  Schaiff,	  R.,	  Prentice,	  D.,	  Sherman,	  G.,	  Shannon,	  W.	  &	  Kollef,	  M.	  H.	  

1999.	  Effect	  of	  a	  nursing-‐implemented	  sedation	  protocol	  on	  the	  duration	  of	  
mechanical	  ventilation.	  Crit	  Care	  Med,	  27(12),	  pp	  2609-‐15.	  

	  
Carrasco,	  G.	  2000.	  Instruments	  for	  monitoring	  intensive	  care	  unit	  sedation.	  Crit	  Care,	  4(4),	  

pp	  217-‐25.	  
	  
Daniel,	  C.	  R.,	  Alessandra	  de	  Matos,	  C.,	  Barbosa	  de	  Meneses,	  J.,	  Bucoski,	  S.	  C.,	  Fréz,	  A.	  R.,	  

Mora,	  C.	  T.	  &	  Ruaro,	  J.	  A.	  2015.	  Mechanical	  ventilation	  and	  mobilization:	  comparison	  
between	  genders.	  J	  Phys	  Ther	  Sci,	  27(4),	  pp	  1067-‐70.	  

	  
Ely,	  E.	  W.,	  Truman,	  B.,	  Shintani,	  A.,	  Thomason,	  J.	  W.,	  Wheeler,	  A.	  P.,	  Gordon,	  S.,	  Francis,	  J.,	  

Speroff,	  T.,	  Gautam,	  S.,	  Margolin,	  R.,	  Sessler,	  C.	  N.,	  Dittus,	  R.	  S.	  &	  Bernard,	  G.	  R.	  2003.	  
Monitoring	  sedation	  status	  over	  time	  in	  ICU	  patients:	  reliability	  and	  validity	  of	  the	  
Richmond	  Agitation-‐Sedation	  Scale	  (RASS).	  JAMA,	  289(22),	  pp	  2983-‐91.	  

	  
Granja,	  C.,	  Lopes,	  A.,	  Moreira,	  S.,	  Dias,	  C.,	  Costa-‐Pereira,	  A.,	  Carneiro,	  A.	  &	  Group,	  J.	  S.	  2005.	  

Patients'	  recollections	  of	  experiences	  in	  the	  intensive	  care	  unit	  may	  affect	  their	  
quality	  of	  life.	  Crit	  Care,	  9(2),	  pp	  R96-‐109.	  

	  
Henricson,	  Maria.	  (red.).	  2012.	  Vetenskaplig	  terori	  och	  metod	  :	  från	  idé	  till	  examination	  inom	  

omvårdnad.	  1	  uppl.	  Lund	  :	  Studentlitteratur.	  

	  
Jacobi,	  J.,	  Fraser,	  G.	  L.,	  Coursin,	  D.	  B.,	  Riker,	  R.	  R.,	  Fontaine,	  D.,	  Wittbrodt,	  E.	  T.,	  Chalfin,	  D.	  B.,	  

Masica,	  M.	  F.,	  Bjerke,	  H.	  S.,	  Coplin,	  W.	  M.,	  Crippen,	  D.	  W.,	  Fuchs,	  B.	  D.,	  Kelleher,	  R.	  
M.,	  Marik,	  P.	  E.,	  Nasraway,	  S.	  A.,	  Murray,	  M.	  J.,	  Peruzzi,	  W.	  T.,	  Lumb,	  P.	  D.	  &	  Task	  
Force	  of	  the	  American	  College	  of	  Critical	  Care	  Medicine	  (ACCM)	  of	  the	  Society	  of	  
Critical	  Care	  Medicine	  (SCCM),	  A.	  S.	  o.	  H.-‐S.	  P.	  A.,	  A.erican	  College	  of	  Chest	  Physicians	  
2002.	  Clinical	  practice	  guidelines	  for	  the	  sustained	  use	  of	  sedatives	  and	  analgesics	  in	  
the	  critically	  ill	  adult.	  Crit	  Care	  Med,	  30(1),	  pp	  119-‐41.	  



	   20	  

	  
Karamchandani,	  K.,	  Rewari,	  V.,	  Trikha,	  A.	  &	  Batra,	  R.	  K.	  2010.	  Bispectral	  index	  correlates	  well	  

with	  Richmond	  agitation	  sedation	  scale	  in	  mechanically	  ventilated	  critically	  ill	  
patients.	  J	  Anesth,	  24(3),	  pp	  394-‐8.	  

	  
Kolcaba,	  K.	  (1995).	  The	  art	  of	  comfort	  care.	  Journal	  of	  Nursing	  Scholarship,	  27(4),	  287-‐289.	  

doi:	  10.1111/j.1547-‐5069.1995.tb00889.x	  	  

	  
Kollef,	  M.	  H.,	  Levy,	  N.	  T.,	  Ahrens,	  T.	  S.,	  Schaiff,	  R.,	  Prentice,	  D.	  &	  Sherman,	  G.	  1998.	  The	  use	  

of	  continuous	  i.v.	  sedation	  is	  associated	  with	  prolongation	  of	  mechanical	  ventilation.	  
Chest,	  114(2),	  pp	  541-‐8.	  

	  
Metnitz,	  P.	  G.,	  Moreno,	  R.	  P.,	  Almeida,	  E.,	  Jordan,	  B.,	  Bauer,	  P.,	  Campos,	  R.	  A.,	  Iapichino,	  G.,	  

Edbrooke,	  D.,	  Capuzzo,	  M.,	  Le	  Gall,	  J.	  R.	  &	  Investigators,	  S.	  2005.	  SAPS	  3-‐-‐From	  
evaluation	  of	  the	  patient	  to	  evaluation	  of	  the	  intensive	  care	  unit.	  Part	  1:	  Objectives,	  
methods	  and	  cohort	  description.	  Intensive	  Care	  Med,	  31(10),	  pp	  1336-‐44.	  

	  
Payen,	  J.	  F.,	  Chanques,	  G.,	  Mantz,	  J.,	  Hercule,	  C.,	  Auriant,	  I.,	  Leguillou,	  J.	  L.,	  Binhas,	  M.,	  Genty,	  

C.,	  Rolland,	  C.	  &	  Bosson,	  J.	  L.	  2007.	  Current	  practices	  in	  sedation	  and	  analgesia	  for	  
mechanically	  ventilated	  critically	  ill	  patients:	  a	  prospective	  multicenter	  patient-‐based	  
study.	  Anesthesiology,	  106(4),	  pp	  687-‐95;	  quiz	  891-‐2.	  

	  
Polit,	  Denise	  F.	  och	  Hungler,	  Bernadette	  P.,	  1999.	  Nursing	  Research	  Principles	  and	  Methods.	  

6.	  uppl.	  Philadelphia	  :	  Lippincott	  Williams	  &	  Wilkins. 
	  
Randen,	  I.,	  Lerdal,	  A.	  &	  Bjørk,	  I.	  T.	  2013.	  Nurses'	  perceptions	  of	  unpleasant	  symptoms	  and	  

signs	  in	  ventilated	  and	  sedated	  patients.	  Nurs	  Crit	  Care,	  18(4),	  pp	  176-‐86.	  
	  
Roberts,	  D.	  J.,	  Haroon,	  B.	  &	  Hall,	  R.	  I.	  2012.	  Sedation	  for	  critically	  ill	  or	  injured	  adults	  in	  the	  

intensive	  care	  unit:	  a	  shifting	  paradigm.	  Drugs,	  72(14),	  pp	  1881-‐916.	  
	  
Samuelson,	  K.,	  Lundberg,	  D.	  &	  Fridlund,	  B.	  2006.	  Memory	  in	  relation	  to	  depth	  of	  sedation	  in	  

adult	  mechanically	  ventilated	  intensive	  care	  patients.	  Intensive	  Care	  Med,	  32(5),	  pp	  
660-‐7.	  

	  
Samuelson,	  K.	  A.,	  Larsson,	  S.,	  Lundberg,	  D.	  &	  Fridlund,	  B.	  2003.	  Intensive	  care	  sedation	  of	  

mechanically	  ventilated	  patients:	  a	  national	  Swedish	  survey.	  Intensive	  Crit	  Care	  Nurs,	  
19(6),	  pp	  350-‐62.	  

	  
Samuelson,	  K.	  A.,	  Lundberg,	  D.	  &	  Fridlund,	  B.	  2007.	  Stressful	  experiences	  in	  relation	  to	  depth	  

of	  sedation	  in	  mechanically	  ventilated	  patients.	  Nurs	  Crit	  Care,	  12(2),	  pp	  93-‐104.	  
	  
Sessler,	  C.	  N.,	  Gosnell,	  M.	  S.,	  Grap,	  M.	  J.,	  Brophy,	  G.	  M.,	  O'Neal,	  P.	  V.,	  Keane,	  K.	  A.,	  Tesoro,	  E.	  

P.	  &	  Elswick,	  R.	  K.	  2002.	  The	  Richmond	  Agitation-‐Sedation	  Scale:	  validity	  and	  
reliability	  in	  adult	  intensive	  care	  unit	  patients.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med,	  166(10),	  pp	  
1338-‐44.	  



	   21	  

SFS 2003:460 Etikprövningslagen. Stockholm:     
Utbildningsdepartementet.http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag- 2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ 
(hämtad 2015-09-18) 

SFS 1998:204. Personuppgiftslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/(hämtad 
2015-09-18) 

Sharma,	  A.,	  Singh,	  P.	  M.,	  Trikha,	  A.,	  Rewari,	  V.	  &	  Chandralekha	  2014.	  Entropy	  correlates	  with	  
Richmond	  Agitation	  Sedation	  Scale	  in	  mechanically	  ventilated	  critically	  ill	  patients.	  J	  
Clin	  Monit	  Comput,	  28(2),	  pp	  193-‐201.	  

	  
Shehabi,	  Y.,	  Bellomo,	  R.,	  Reade,	  M.	  C.,	  Bailey,	  M.,	  Bass,	  F.,	  Howe,	  B.,	  McArthur,	  C.,	  Murray,	  

L.,	  Seppelt,	  I.	  M.,	  Webb,	  S.,	  Weisbrodt,	  L.,	  Investigators,	  S.	  P.	  i.	  I.	  C.	  E.	  S.	  &	  Group,	  A.	  a.	  
N.	  Z.	  I.	  C.	  S.	  C.	  T.	  2013.	  Early	  goal-‐directed	  sedation	  versus	  standard	  sedation	  in	  
mechanically	  ventilated	  critically	  ill	  patients:	  a	  pilot	  study*.	  Crit	  Care	  Med,	  41(8),	  pp	  
1983-‐91.	  

	  
Tomey,	  Ann	  M.	  och	  Alligood,	  Martha	  R.,	  2002.	  Nursing	  Theorists	  and	  Their	  Work.	  5.	  uppl.	  St.	  
Louis	  :	  Mosby.	  	  	  
	  
Vasilevskis,	  E.	  E.,	  Morandi,	  A.,	  Boehm,	  L.,	  Pandharipande,	  P.	  P.,	  Girard,	  T.	  D.,	  Jackson,	  J.	  C.,	  

Thompson,	  J.	  L.,	  Shintani,	  A.,	  Gordon,	  S.	  M.,	  Pun,	  B.	  T.	  &	  Ely,	  E.	  W.	  2011.	  Delirium	  and	  
sedation	  recognition	  using	  validated	  instruments:	  reliability	  of	  bedside	  intensive	  care	  
unit	  nursing	  assessments	  from	  2007	  to	  2010.	  J	  Am	  Geriatr	  Soc,	  59	  Suppl	  2(S249-‐55.	  

	  
Walker,	  N.	  &	  Gillen,	  P.	  2006.	  Investigating	  nurses'	  perceptions	  of	  their	  role	  in	  managing	  

sedation	  in	  intensive	  care:	  an	  exploratory	  study.	  Intensive	  Crit	  Care	  Nurs,	  22(6),	  pp	  
338-‐45.	  

	  
Westcott,	  C.	  1995.	  The	  sedation	  of	  patients	  in	  intensive	  care	  units:	  a	  nursing	  review.	  

Intensive	  Crit	  Care	  Nurs,	  11(1),	  pp	  26-‐31.	  
	  
Williams,	  T.	  A.,	  Martin,	  S.,	  Leslie,	  G.,	  Thomas,	  L.,	  Leen,	  T.,	  Tamaliunas,	  S.,	  Lee,	  K.	  Y.	  &	  Dobb,	  

G.	  2008.	  Duration	  of	  mechanical	  ventilation	  in	  an	  adult	  intensive	  care	  unit	  after	  
introduction	  of	  sedation	  and	  pain	  scales.	  Am	  J	  Crit	  Care,	  17(4),	  pp	  349-‐56.	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 



	   22	  

BILAGOR 

 
Bilaga 1: RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) 
  
 
Poäng Term Beskrivning 
+4 Stridslysten Uppenbart stridslysten eller våldsam; direkt fara för 

personalen  
+3 Mycket agiterad Drar i eller drar ut tuben/er eller kateter/rar eller har ett 

aggressivt beteende mot personalen.  
+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 alert men upprätthåller (>10sek) vakenhet med 

ögonkontakt vid tilltal 
-2 Lätt sederad Kortvarig (<10sek) vakenhet med ögonkontakt vid tilltal. 
-3 Måttligt sederad Någon form av rörelse, men ingen 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.  

 
 
 
Procedur 

1.   Observera patienten. Är patienten alert och lugn (0 poäng)? Uppvisar patienten ett 
beteende som är överensstämmande med rastlöshet eller agitation sätt poäng +1 till +4 
genom användning av ovanstående kriterier. 
 

2.   Om patienten inte är alert, uttala med hög röst patientens namn och uppmana patienten 
att öppna ögonen och titta på talaren. Upprepa namnet om nödvändigt. Patienten 
öppnar ögonen och har ögonkontakt som upprätthålls >10 sek (poäng -1). Patienten 
öppnar ögonen och har ögonkontakt men som inte upprätthålls under 10 sek (poäng -
2). Patienten gör någon form av rörelse som respons vid tilltal, men ingen ögonkontakt 
(poäng -3). 

 
3.   Om patienten inte ger respons på tilltal, stimulera patienten fysiskt genom att skaka 

axlarna. Om respons uteblir vid skakning av axlar, gnugga bröstbenet. Patienten gör 
någon form av rörelse fysisk stimulering (poäng -4). Patienten ger ingen respons vid 
tilltal eller fysisk stimulering (poäng -5).  
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Bilaga 2 
 

 

Umeå	  universitet,	  901	  87	  Umeå	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Datum	  
Institution	  för	  omvårdnad	  
Namn	  
Telefon:	  
E-‐post:	  
 

Till	  verksamhetschef	  Johan	  Thunberg,	  IVA,	  Umeå	  Universitetssjukhus	  
	  
Ansökan	  om	  tillstånd	  att	  få	  genomföra	  journalgranskning	  i	  PICIS	  
	  
Bakgrund	  
Det	  finns	  god	  evidens	  i	  litteraturen	  för	  vikten	  av	  att	  patienter	  som	  är	  under	  sedation	  har	  en	  adekvat	  nivå	  på	  sin	  
sedering,	  alltså	  inte	  är	  varken	  över-‐	  eller	  undersederade.	  Som	  ett	  resultat	  av	  detta	  har	  flertalet	  sederingsskalor	  
tagits	  fram.	  Richmond	  agitation-‐sedation	  scale	  (RASS)	  är	  en	  sederingsskala	  som	  kontrollerats	  i	  flertalet	  studie.	  
Den	  har	  visats	  ha	  hög	  reliabilitet	  och	  validitet	  för	  att	  bedöma	  sederingsnivån	  på	  sövda	  patienter.	  RASS	  används	  
på	  flertalet	  intensivvårdsavdelningar	  internationellt.	  
	  
Syfte	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  kartlägga	  användandet	  av	  RASS	  på	  IVA	  i	  Umeå	  som	  del	  i	  den	  dagliga	  vården.	  	  

-‐‑   Ordineras	  RASS	  dagligen	  på	  sövda	  patienter?	  
-‐‑   Kontrolleras	  och	  dokumenteras	  RASS	  3	  gånger	  per	  dag?	  
-‐‑   Hur	  väl	  överensstämmer	  ordinerad	  RASS	  med	  den	  RASS	  nivå	  som	  sjuksköterskan	  dokumenterar	  att	  

patienten	  har.	  
	  
Metod	  
För	  att	  besvara	  frågeställningarna	  kommer	  en	  retrospektiv	  journalgranskning	  att	  göras	  av	  patienter	  som	  legat	  
sövda	  i	  kontrollerad	  ventilation	  i	  mer	  än	  24	  timmar.	  Exklusionkriterier	  är:	  Skallskadade	  samt	  ryggmärgsskadade	  
patienter,	  patienter	  inneliggande	  efter	  hjärtstopp	  samt	  barn	  under	  18	  år.	  Inte	  heller	  sent	  palliativa	  patienters	  
journaler	  kommer	  att	  granskas.	  Datamaterialet	  kommer	  därefter	  att	  föras	  in	  och	  analyseras	  i	  programmet	  
SPSS.	  
	  
Etiska	  bedömningar	  
Inom	  studiens	  ramar	  anses	  inte	  patienterna	  utsättas	  för	  någon	  skada	  eller	  något	  obehag.	  Enbart	  det	  som	  är	  av	  
vikt	  för	  att	  kunna	  utföra	  studien	  kommer	  att	  granskas	  i	  journalerna.	  Inga	  datajournaler	  eller	  patientuppgifter	  
kommer	  att	  lämna	  sjukhuset	  och	  journalerna	  kommer	  enbart	  att	  granskas	  av	  författarna.	  Resultatet	  kommer	  
att	  framställas	  så	  att	  ingen	  patient	  kommer	  att	  kunna	  identifieras	  i	  materialet.	  Studien	  kommer	  inte	  att	  
innebära	  risk	  för	  att	  patienters	  behandling	  påverkas	  då	  det	  är	  en	  retrospektiv	  studie.	  Resultatet	  anses	  kunna	  
komma	  till	  nytta	  i	  framtida	  behandling	  och	  bedömning	  av	  patienter	  som	  är	  sederade.	  Verksamhetschef	  vid	  IVA	  
kan	  när	  som	  helst	  besluta	  om	  att	  avbryta	  studien.	  
	  
Studien	  genomförs	  inom	  specialistsjuksköterskeprogrammet	  med	  inriktning	  mot	  intensivvård.	  Resultatet	  
kommer	  alltså	  att	  sammanställas	  och	  presenteras	  i	  en	  D-‐uppsats.	  Handledare	  för	  studien	  tillhandahålls	  av	  
institutionen	  för	  omvårdnad.	  
	  

Med	  vänlig	  hälsning	  

Student:	  
Karolina	  Hermansson	  
	  

Student:	  
Michele	  Eklinder	  
	  

Handledare:	  
Astrid	  Nystedt	  
	  

	  

Härmed	  ges	  tillstånd	  för	  att	  genomföra	  studien:	  	  
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