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LEVANGER 



INTENSIV AVDELING 



SVT ARTIKKEL  



RESPIRATORBEHANDLING 

I Norge behandles 16 431 pasienter på intensivavdelinger, 
hvorav 9561 respiratorbehandles (Kvåle 2015) 

 



ALGORITME AVVENNING 

FIGURE	1	.	Algorithm	for	the	withdrawal	from	mechanical	ven;la;on.	HR,	heart	rate;	PSV,	pressure	support	
ven;la;on;	RR,	respiratory	rate;	SBP,	systolic	blood	pressure.	
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Evidens  



EVIDENSBASERTE GUIDELINES - 
AVVENNING 

1.   Respiratorbehandlet ≥ 24 t: Vurder årsak til behov for MV 
2.   Formell vurdering av potensiale for avvenning 

3.   SVT 30-120 min 
4.   Klinisk vurdering før evt ekstubering 

5.   Dersom SVT ikke lykkes, gjør formell vurdering hver 24. t, 
pasienten bør deretter få komfortabel ventilasjonsstøtte 

6.   Protokoll anbefalt for sykepleiere 
MacIntyre 2001: Recommendations regarding management of mechanically ventilated ICU patients from the ACCP/AARC 

Ventilation Discontinuation Evidence Based Guidelines Task Force 

 
 

 



TP - ET UNDERKJENT PROBLEM? 
•  Tungpustethet (TP) – et av de viktigste og mest 

stressende symptom (Schmidt 2011)  uavhengig om 
avvenningen forløper greit rent klinisk (Rose et al. 2014)  

•  Et underkjent problem - kun 8 prospektive studier 
med TP som hovedspørsmål (Schmidt 2014) 

•  Vi trenger mer kunnskap om hvordan våkne 
respiratorpasienter erfarer å puste ved 
respiratorbehandling (Laviolette  et al. 2014) 





SPONTAN VENTILASJONSTEST 

SVT - anerkjent metode for å avgjøre ekstubering (1) 

SVT - ↓tid på resp (2) 

Kriterier: 

•  Objektive 
•  Fravær av alvorlig ubehag eller tegn på økt 

pustearbeid (3) 



VANSKELIG  Å VURDERE TP 

•  Ulik tolkning mellom lege og respiratorterapeut 
→ ulik beslutning om ekstubering (Cappati 2013 ) 

•  Årsak: Subjektiv vurdering av  
Uro, stress, svette, ↓mental status, ↑pustearbeid (Boles 2007) 

 



SJØLRAPPORT AV PUST 

•  Ekstuberingssuksess har en sammenheng med 
pasientens egen vurdering av pust etter SVT (Perren 
2007 ) 

•  Ikke vanlig å dokumentere pasienters 
selvrapportering av pust (Schmidt 2014)  

•  Hvorfor er det slik? 
 

 



HELSEPERSONELLS VURDERINGER 

•  Behandling er derfor avhengig av 
helsepersonells vurderinger 

•  Ideelt så bør helsepersonells vurderinger 
reflektere pasienters vurderinger 

•  Men det er det lite kunnskap om (Puntillo 2014)  

 

 



SVT-STUDIEN 

•  Å undersøke samsvar mellom lege, sykepleier 
og pasient i vurdering av  

-  Tungpustethet 
-  Trygghet 
-  Framgangsfølelse 

-  Hva ble resultatet? 



FØLER DU DEG TUNGPUSTET? 

Nei, ikke i det hele tatt Ja, i verst tenkelig grad 



FLYTDIAGRAM SVT-STUDIEN 



RESULTAT SVT-STUDIEN 

62% av pasientene var TP, NRS ≥4 
 
Underestimert av ca halvparten av 
leger og sykepleiere 



RESULTAT SVT-STUDIEN 

Table 3 Patients self-rating of breathlessness, feeling secure and breathing progress 
compared to nurses and physicians (Numeric rating scale; 0 indicating positive value and 10 indicating 
negative value). 
 
 A.Patients 

median 
(IQR) 

B.Nurses 
median 
(IQR) 

C.Physicians 
median 
(IQR) 

p-
value* 

Breathlessness 5 (2-7)B,C 2 (0-3.75)A  2 (1-4) A <.001 
Feeling secure 
 

3 (1-5) B,C 2 (1-3) A 2 (1-3) A .005 

Breathing 
progress 
 

4 (2-6) B,C 2 (1-4) A 2 (1-3.5) A <.001 

*Kruskal Wallis test 
A= Significant in association to patient (Wilcoxon) 
B= Significant in association to nurse (Wilcoxon) 
C= Significant in association to physician (Wilcoxon) 

Data are expressed as median (25th-75th percentiles)*Friedman test 
A= Post hoc analyses significant difference (p<.01) to patients scores (Wilcoxon) 

 Patients 
 

Nurses 
 

Physicians 
 

p-value* 

Breathlessness 5 (2-7) 2 (0-3.75)A 2 (1-4) A <.001 
Feeling secure 3 (1-5) 2 (1-3) A 2 (1-3) A .005 
Improvement of 
respiratory function 

4 (2-6) 2 (1-4) A 2 (1-3.5) A <.001 

 



RESULTAT 

Table 5 Correlation between Breathlessness, Feeling secure and Breathing progress  
 Feeling secure Breathing progress 
Breathlessness  .499** .599** 
Feeling secure - .482* 

 
**Spearman correlation is significant at the 0.01 level 

Jo mindre tungpustet,  
dess mer trygg og  
bedre framgangsfølelse 



RESULTAT 

 

Det er ingen statistisk signifikant sammenheng 
mellom leger og sykepleieres underestimering av 
TP og  

 
•  utdanning 
•  kjennskap til pasienten tidligere under 

oppholdet 
•  antall års erfaring med respiratorpasienter  

 
 



Å FORSTÅ 

1.   Hvordan kan vi forstå denne forskjellen mellom 
helsepersonell og pasienter i vurdering av TP? 

2.   Hvorfor er det viktig å forstå hvordan pasienten 
opplever pusten? 



BAKGRUNN FOR ARTIKKEL IV 

Symptomer på TP varierer mellom pasienter og kan ikke fullt 
ut forklares ved sykdommens alvorlighetsgrad (Banzett et 
al. 2000)  

Opplevelsen av TP er ikke nødvendigvis lineært relatert til 
sensorisk input/besvær, men er påvirket av kognitive og 
følelsesmessige faktorer (De Peuter 2004) 

 

SVT-studien indikerer at;  
TP har ulik mening for pasienter og helsepersonell 

Pasientene forteller oss noe som vi ikke fullt ut forstår  
 



HVEM EIER OPPLEVELSEN? 

Er det riktig å ta hensyn til pasientens opplevelse? 
 

Eller er det vi som helsepersonell som er de beste til å 
vurdere? 



Intensivpasienten som skal avvennes fra 
respirator 

Komplekse fenomener, problemer og behov ved kritisk 
sykdom  

 

Èn vitenskapelig tradisjon kan ikke romme dem alle (Kirkevold 
2013) 

 



PUSTESTUDIEN – BREATH OF LIFE 

Å undersøke pasienters erfaringer med pusten 
under og etter respiratorbehandling og  

å undersøke hvilken mening disse erfaringene 
har for pasientene 



HVORDAN FINNE SVAR - DESIGN  



MIXED METHOD  



RESULTAT – TRIANGULERING AV FUNN 

Figure 2 Joint display 

Demonstration of mixed method findings – Linking quantitative data (Breathlessness; Feeling secure; Breathing progress) from 11 mechanically ventilated (MV) patients during a Spontaneous Breathing Trial, and 

qualitative data (Remember breathlessness during ICU-stay; experiences of breathing problems after MV) from the same patients 5-14 months after MV. Breathlessness (NRS scale from 0 (least) to 10 (most)) is 

defined as an NRS score of 4 of more, indicated by the point where the vertical line crosses the horizontal line. For Feeling secure and Breathing progress (NRS scale from 0 (most) to 10 (least), “Yes” is defined as a 

NRS score of less than 4. 



RESULTAT – LIVETS PUST 

Erfaringer med pusten var sammenvevd med hele 
sykdomserfaringen og beskrevet ved fire tema: 

 

Eksistensiell trussel 
Den utflytende kroppen 

Det som er så tungt 
Å komme seg igjennom 

 



RESULTAT – LIVETS PUST 

Eksistensiell trussel 
Den utflytende kroppen 

Det som er så tungt 
Å komme seg igjennom 

 

«Det kjentes som jeg fikk forurensa luft i meg. Jeg syntes det 
var nesten som å puste bak ei eksosrør. Varm, ekkel luft ... 
det føltes som det kom veldig lite oksygen. Akkurat som 
at du kveltes veldig forsiktig.» 

 

 



RESULTAT – LIVETS PUST 

Eksistensiell trussel 
Den utflytende kroppen 

Det som er så tungt 
Å komme seg igjennom 

 

«Ja, jeg var fanga. Jeg var ikke menneske heller, jeg var bare 
en sånn . . . noe som var lagt på oppbevaring. De holdt 
meg i live på et vis. Så det eneste jeg ville en periode, det 
var å prøve å kutte de fangsttrådene slik at jeg fikk fri. Ja, 
jeg var mer en amøbe som lå der på oppbevaring . . .»  

 

 



RESULTAT – LIVETS PUST 

Eksistensiell trussel 
Den utflytende kroppen 

Det som er så tungt 
Å komme seg igjennom 

 

«Det var en periode det var litt tungt å puste. Jeg hadde ekstra 
tilførsel av oksygen…det var ganske tungt alt da. Men 
kanskje like gjerne det fysiske selvfølgelig, bare det å reise 
seg opp av senga var nesten håpløst. Jeg følte det litt 
trykkende for å si det sånn. Jeg slet med å sove noen 
ganger på grunn av at det var så varmt. . . . Da føltes det 
litt mer sånn tungpustet.» 

 
 



Eksistensiell trussel 
Den utflytende kroppen 

Det som er så tungt 
Å komme seg igjennom 

 

«De presset meg litt for å si det sånn, men det var frivillig.« 
 



RESULTAT – LIVETS PUST 

Pasientene erfarer at de lever i et slags mellomrom mellom liv 
og død, mellom maskinpust og egenpust, og som 
framkaller følelsen av å må velge en retning. 
Oppmerksomt nærvær, lindring og velvære synes viktig 
for å hjelpe pasienten til å komme seg igjennom 
respiratorbehandlingen og for å støtte opp om livsmotet.  



RESULTAT – LIVETS PUST 

Figure 3 The essential meaning of breathing during and after mechanical ventilation, where 

experiences of breathing are intertwined with the whole illness experience.	



ER DET MULIG Å GENERALISERE? 

•  INGEN RANDOMISERING/TILFELDIG UTVALG I 
KVALITATIVE STUDIER 

•  KONTEKSTAVHENGIG 

•  MAN MENER LIKEVEL AT RESLULTATER KAN 
GENERALISERES OG AT DET KAN UTVIKLES 
TEORIER 

•  MÅLET ER Å UTVIKLE KUNNSKAP SOM GÅR 
UTOVER DET KONKRETE INDIVIDET OG DETS 
ERFARINGER 



KLINISKE IMPLIKASJONER 

1.   Mer våkne intensivpasienter utfordrer kommunikasjonen1, 2, 3 og 
helsepersonell underestimerer TP4  
→ rutinemessig måling TP4  
 

2.   Oppmerksomt nærvær, lindring og velvære5 –jfr Breath of Life 

3.   Potensiell link mellom TP, PTSD 6 og PICS7  (post-intensive 
care syndrome)  
•  → egenrapport av TP  
•  → follow up/støtte pasientens søk etter mening8 

 
1 Karlsson & Bergbom, 2015; 2Laerkner, Egerod, & Hansen, 2015; 3Strom, 2012, 4 Banzett 2015, 5Haugdahl et 
al 2017, Schelling 2002 6, Schelling & Kapfhammer 2013, 7Needham et al. 2012, 8Storli &Lind 2009 



KLINISKE IMPLIKASJONER 

4.   The bundle approach ved MV: kombinasjon av ulike 
evidensbaserte tiltak gir positive patient outcomes9. → 
The bundle approach bør inkludere NRS av TP 
Basert på  
•  at pasienters selvrapport av TP predikerer 

avvenningssuksess10 og  
•  resultat fra SVT-studien som viste at helsepersonell 

underestimerer TP 11 

 
9Resar et al., 2005, 10Perren 2010, 11Haugdahl et al. 2015 

 



VIDERE FORSKNING 

1.   Å undersøke betydningen av å rutinemessig vurdere og 
dokumentere TP på hvert sykepleieskift (Banzett & 
Schwartzstein 2015)  

2.   Undersøke om pasientens vurdering av TP er viktig i 
klinisk beslutning  

3.   Oversette og validere instrumentet MDP 

4.   Å undersøke hvilke faktorer som fremmer pasientens 
eksistensielle vilje/kraft til å komme seg igjennom 
respiratorbehandlingen/sykdomserfaringen (Antonovski) 
•  Samarbeidsprosjekt mellom NTNU/St.Olavs hospital/Sykehuset 

Levanger 

 
 



Forskningsbasert  
kunnskap 

Erfaringsbasert  
kunnskap 

Brukerkunnskap og  
brukermedvirkning 

Kunnskapsbasert  
praksis 

MODELL KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS 

Kontekst 

Jobb kunnskapsbasert! Nortvedt m.fl. 2012 




