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RESUME 

Formålet med dette speciale er at udarbejde en evidensbaseret, klinisk anbefaling for, om ældre og 

patienter med komorbiditet har effekt af accelererede patientforløb målt på indlæggelsestid, 

genindlæggelser og dødelighed i forhold til yngre patienter og patienter uden komorbiditet. I denne 

forbindelse fortages en systematik litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, kritisk vurdere 

og sammenfatte evidensbaseret viden på området. 

 

Som metode anvendes SfR’s vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer. Der udarbejdes en 

søgestrategi, som danner baggrund for den systematiske litteratursøgning. Der identificeres herved 

otte kohortestudier, og kvaliteten af disse vurderes kritisk. Resultater og metode i de inkluderede 

studier analyseres og diskuteres.   

 

På trods af, at studierne ikke er af den bedste kvalitet, og at studierne må nedgradueres i 

evidensniveau grundet metodiske svagheder, konkluderes, at ældre og patienter med komorbiditet 

opnår effekt af AP, men ikke kan opnå så hurtigt effekt som yngre uden komorbiditet.  

 

Der må dog udføres yderligere forskning på området, før der kan opstilles stærke, specifikke og 

entydige anbefalinger på området. 
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“Fast-track” surgery – is this for everyone? 

A systematic literature search for the evidence that elderly patients and patients with comorbidity 

can have “fast-track” surgery 

 

SUMMERY 

The purpose of this paper is to produce an evidence based, clinical recommendation of the effect of 

fast track surgery on inpatient stay, re-admission and mortality in elderly patients as well as patients 

with comorbidity. A systematic literature review has been performed to collect and critically 

evaluate all relevant literature and summarize the evidence in this area. 

 

SfR’s guide in drawing up reference programs is used as the basic methodology.  A search strategy 

is prepared as background for the systematic search strategy. Eight cohort studies were identified 

and their quality evaluated critically. Results and methods in the included studies is analysed and 

discussed.  

 

In spite of all studies not being of the best quality, and the evidence level of the studies 

consequently downgraded, it is concluded, that elderly and patients with co-morbidities have a 

positive effect of fast track surgery, although not quickly as younger patients without co-morbidity. 

 

Further research is needed before valid, specific and unambiguous recommendations can be made.  
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1.0 Indledning 

Inden for de seneste årtier er der sket en markant ændring inden for de kirurgiske specialer. Det er 

en ændring, der har optimeret det kirurgiske operationsforløb, hvor der er sket en tidsmæssig 

intensivering af patientforløbene. Det skyldes ikke mindst, at der er kommet nye operations - og 

anæstesimetoder. Ligeledes er der sket en forbedring inden for smertebehandlingen, hvilket har 

betydet, at det kirurgiske indgreb er mindre belastende for kroppen(1). Derudover er der kommet 

øget opmærksomhed på det tværfaglige samarbejde mellem læge, sygeplejerske, anæstesiolog, 

fysioterapeut og diætist. Sygeplejersken har ansvar for den præoperative information og den 

postoperative pleje, hvor der er fokus på mobilisering, ernæring og smerter. Det betyder, at mange 

patienter udskrives hurtigere end tidligere, og at de har færre komplikationer(1-3). Accelererede 

patientforløb
1
(herefter AP) er en samlet betegnelse for denne nye pleje- og behandlingsstrategi 

inden for det kirurgiske område. Sådanne patientforløb betegnes også som det smerte- og risikofrie 

operationsforløb. AP, som er udviklet af den danske professor Henrik Kehlet, er i dag en anerkendt 

national og international behandlingsmetode, som kommer både patienter og hospitaler til gode(4).  

 

AP fik for alvor sit indtog i det danske sundhedsvæsen i slutningen af 90’erne, i første omgang 

inden for ortopæd- og kolonkirurgi(1). Der er både nationalt og internationalt forsket i AP(5,6). 

Forskningen omhandler i særlig grad, om de enkelte kirurgiske specialer generelt kan optimere 

deres behandling gennem AP. Kun i meget begrænset omfang har der været forsket i, om alle typer 

af patienter kan have gavn AP. 

 

Middellevetiden i Danmark udvikler sig positivt, hvilket betyder, at der over de næste 40 år vil blive 

markant flere ældre
2
. Andelen vil stige fra 16-22 %, hvilket svarer til, at antallet af 65+årige vil 

stige med ca. 450.000 over 30 år(7). Komorbiditet er tilværelsen af én eller flere helbredstilstande 

(dvs. sygdomme, forstyrrelser, lidelser etc.) foruden en primær tilstand(8). Da det er forventeligt, at 

omfanget af komorbiditet vil stige med alderen, er det forventningen, at andelen af patienter med 

komorbide lidelser vil vokse de kommende år(9). En undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen i 

2009 viser, af 40 % af cancerpatienter vil have en somatisk komorbiditet(10). Ligeledes viser 

amerikansk undersøgelse fra 2009, at cancerpatienter mellem 55-64 år, i gennemsnit har 2,9 

                                                 
1
 Patientforløb er forud planlagte forløb for udvalgte patientgrupper, hvor de sundhedsfaglige beslutninger og 

handlinger og de organisatoriske elementer er koordineret, og kvalitetsniveauet er fastlagt(31). 
2
 Dansk statistik beskriver ældre som personer over 65 år, men der findes ingen klar definition af begrebet(13). I dette 

speciale vil der tages udgangspunkt i de enkelte artiklers definition af ældre, men som udgangspunkt vil der være 

personer, der er 65+år. 
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komorbide sygdomme, og at antallet vil stige med alderen(11). Da de fleste cancerpatienter 

udsættes for kirurgiske indgreb, fortæller disse undersøgelser også noget generelt om omfanget af 

komorbiditet hos kirurgiske patienter. Samtidig viser undersøgelser blandt kirurgiske patienter med 

komorbiditet, at disse har en øget risiko for perioperative komplikationer(12).  Samlet peger dette i 

retning af, at der i fremtiden vil være flere ældre og patienter med komorbiditet på de danske 

hospitaler(13). Det har betydning for sygeplejen, da der derved kommer flere komplekse 

patientforløb, der kræver viden, tid og ressourcer(11). Imidlertid er der, som omtalt, kun få 

undersøgelser, der eksplicit vurderer, om effekten af AP er afhængig af patientforløbenes 

kompleksitet. Det betyder således, at det er væsentligt at få afdækket, hvilken rolle alder og en høj 

grad af komorbiditet spiller for disse forløb – herunder, om der i forbindelse med AP er en øget 

mortalitet blandt sådanne patientgrupper. 

 

Dette fokus vil være omdrejningspunktet i dette speciale, som vil være en systematisk 

litteraturgennemgang af AP med henblik på at undersøge hvilken evidens, der er for, om ældre og 

patienter med komorbiditet er i risiko for øget indlæggelsestid, flere genindlæggelser og højere 

dødelighed end yngre patienter og patienter uden komorbiditet.  

2.0 Baggrund  

I det følgende afsnit gives en nærmere begrundelse for relevansen af specialets problemformulering 

og fokus. Dette gøres ved at inddrage forskellige områder, som har betydning for specialets 

problemfelt. Først gives en deltaljeret beskrivelse af AP for at få en forståelse af, hvad der forventes 

af patienten og sundhedspersonalet i dette patientforløb. Derudover vil det medvirke til at få en 

forståelse for de enkelte elementer i AP. Derefter gives en beskrivelse af patientperspektivet, som 

tager udgangspunkt i forskellige forskeres interviewundersøgelser. Dette gøres med henblik på at 

forstå patientens oplevelse af at være patient i AP. Dernæst følger en generel beskrivelse af 

kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet og dermed i sygeplejen. Denne gennemgang vil tage 

udgangspunkt i WHO
3
 og Sundhedsstyrelsens strategier om kvalitetsudvikling for at få en forståelse 

af betydningen heraf. Der lægges op til en beskrivelse af evidensbaseret sygepleje, da denne menes 

at kunne have betydning for optimering af sygeplejen inden for AP. Dette vil lede frem til specialets 

problemformulering og metode. 

 

                                                 
3
 World Health Organisation 
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2.1 Accelererede patientforløb 

AP repræsenterer et multifaktorielt og multidisciplinært behandlingskoncept til nedbringelse af 

operationsmorbiditeten, hospitaliseringsbehov og rekonvalescens(1,2). Denne nedbringelse opnås 

ved at optimere den postoperative rehabilitering, ved reduktion af det perioperative stressrespons, 

optimeret smertebehandling og mobilisation(14). Målet er en forkortelse af den tid, det tager 

patienter at komme sig over et operativt indgreb(1). Konceptet har gennem de seneste år været sat 

på den sundhedspolitiske dagsorden. Det har det blandt andet, fordi indførelsen af AP ses som en 

kvalitetsforbedring og en økonomisk besparelse af en størrelsesorden, der aldrig er set tidligere. 

Kehlet anfører, at et skøn over reduktionen af hospitaliseringsbehov, og dermed muligheden for 

frigørelse af ressourcer, er omkring 15-20 % inden for den elektive kirurgi(1). Dette medfører, at 

flere patienter kan behandles hurtigere og mere effektivt end tidligere(1).  AP beskrives og 

defineres som følger:  

”Et accelereret operationsforløb er et perioperativt behandlingsregime justeret til den 

foreliggende evidens for hver enkelt behandlingskomponent. I sagens natur er 

definitionen således afhængig af den på et pågældende tidspunkt foreliggende evidens, 

hvorfor den samme definition/anvendte metode ikke har været ens i alle foreliggende 

publikationer. Det er ikke muligt ud fra litteraturen at udhente udsagn om hvilke 

delkomponenter i det multi-modale regime, der er de mest væsentlige, da 

randomiserede undersøgelser heraf ikke foreligger.”(15).  

   

Som det fremgår, er der således ikke nogen entydig definition af AP, da denne er afhængig af den 

aktuelt foreliggende evidens. Således fremkommer der forskellige definitioner af forløbet afhængigt 

af hvilken patientgruppe og hvilke elementer af AP, der er fokuseret på. I dette speciale tages der 

udgangspunkt i de enkelte artiklers definition, men overordnet er det de samme elementer, der går 

igennem i artiklerne.  

 

AP handler grundlæggende om at øge og forbedre de forskellige dele af patientbehandlingen, der 

kommer efter det operative indgreb. I dette forløb gælder de samme udskrivningskriterier som ved 

traditionelle operationsforløb, men patienterne opfylder kriterierne tidligere, fordi de generelt bliver 

mindre påvirket af operationen(16). De grundlæggende interventioner i dette forløb består af: 

- Reduktion af det kirurgiske stress-respons herunder anvendelsen af moderne 

postoperativ smertebehandling. 

- En deltaljeret præoperativ information til både patient og pårørende omkring 

patientforløbet og den planlagte udskrivelse. 

- Krav til patienten om at deltage aktivt i rehabiliteringensprocessen(17).  
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Disse interventioner medfører, at patienten hurtigere mobiliseres, genvinder normal tarmfunktion og 

anabolt stofskifte. Der er mange fordele ved hurtig mobilisering. Dels øger sengelejring risikoen for 

komplikationer, herunder tab af muskelmasse og sårinfektion(18). Immobilitet har også en negativ 

virkning på kredsløb, hjerte og lungefunktion. Dels vil et nedsat immunforsvar som følge af 

immobiliseringen øge risikoen for lunge, sår og urinvejsinfektioner(18).  

 

AP består af fem kerneelementer, som er illustreret i figur 1(1).  

 

 

                 Figur 1. Oversigt over komponenterne i accelererede patientforløb. 

 

Disse fem komponenter er alle en integreret del af regimet uanset operationstype. Således er AP 

ikke beregnet til et bestemt operationsforløb, men kan benyttes til en lang række operationer. I dag 

anvendes accelererede, multimodale regimer primært til patienter inden for følgende områder: 

Galdesten, hjerte, gynækologi, hofte, nyre, lyskebrok, mave-tarm, lunge og karkirurgi(15). 

Interventionen gennemføres af et tværfagligt team bestående af patienten, anæstesiologen, kirurgen 

og den kirurgiske sygeplejerske(14). Udviklingen af AP har resulteret i, at patienterne er i direkte 

kontakt med sundhedspersonalet og fagfolk i en kortere periode. Derfor fylder information og 

vejledning meget i patientforløbet, og det er vigtigt, at den information og vejledning, der gives, er 

af høj kvalitet, standardiseret og ens, så patienterne selv kan forsætte rehabiliteringen efter 

udskrivelse(17). Skønt plejen tager udgangspunkt i almindelig kirurgisk sygepleje(16), har 

sygeplejen således ændret sig i forbindelse med indførelsen af AP. Patientrollen er ligeledes ændret 

fra at være en passiv til at være en aktiv medspiller. Sygeplejerskens rolle bliver mere at støtte og 

vejlede patienten, da der er færre direkte sygeplejeopgaver i forhold til tidligere. Sengebad samt 

plejen af patienter med dræn og sonder forekommer sjælden i AP. Til gengæld kræver AP konstant 
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opmærksomhed på patienten, hvis plan og mål skal holdes(3). Således er de primære fokusområder 

for sygeplejen i AP følgende:  

- Information og dialogbaseret undervisning 

- Effektiv smertebehandling 

- Ernæringstilskud 

- Tidlig mobilisering(2).  

Den præoperative information er mere omfattende ved AP end ved det konventionelle 

behandlingsforløb
4
. Det skyldes, at en velinformeret, velmotiveret og aktiv patient er en 

forudsætning for gennemførelsen af AP(1,15). Postoperativt er tidsforbruget til fysiske og indirekte 

sygeplejeopgaver ligeledes mindre ved AP, mens tidsforbruget til undervisning/motivation er større. 

Sammenlagt er det postoperative plejeforløb i AP mindre per patient, men fordelt på færre dage 

giver det større tidsforbrug per dag de få dage, patienten er indlagt(15,19). En undersøgelse 

foretaget på Hvidovre Hospital viser, at der i gennemsnit blev brugt 820 minutter til pleje i det 

konventionelle patientforløb, mens der blev brugt 766 minutter i AP(15). The Cochrane 

Collaboration har fortaget en undersøgelse, der samlinger de to behandlingsmetoder hos 

kolonopererede patienter(20). Konklusionen på undersøgelsen viser, at der opnås en general 

reduktion af komplikationer i AP, men ikke af større komplikationer, såsom tarmlæsioner og 

blødninger. Ligeledes falder indlæggelsestid, men der er flere genindlæggelser. Undersøgelsen er 

foretaget på yngre og forholdsvist raske patienter. Derfor konkluderes der også afslutningsvis, at der 

er brug for undersøgelser, der fokuserer på ældre og patienter med komorbiditet i AP for at opnå et 

helhedsbillede af AP(20).            

 

Da AP er baseret på aktiv medinddragelse og hurtig udskrivelse, stiller det krav til patienten om at 

tage del i egen rehabilitering for at opnå effekt af AP. Det gælder også for ældre og patienter med 

komorbiditet. Derfor vil næste afsnit tage udgangspunkt i patientperspektivet for at undersøge, 

hvordan patienterne oplever at være patient i AP.    

 

2.2 Patientperspektiv 

Den skotske professor David Sackett er en af de førende inden for udviklingen og udbredelse af 

evidensbaseret medicin(21,22). Sackett beskriver, at de tre elementer videnskabelige evidens, 

patientperspektivet og det klinisk skøn tilsammen udgør evidensbaseret medicin. Således skal alle 

                                                 
4
 De konventionelle behandlingsregimer indebærer sonde, dræn og faste, hvilket vanskeliggør mobilisation(19).  
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elementerne være til stede for at opnå den bedst mulige behandling. Ingen af de tre elementer kan 

stå alene, og derfor har patientperspektiv en stor betydning for, at der kan udøves evidensbaseret 

praksis(21).  Det er afgørende ikke bare ukritisk at bruge evidensen uden samtidig at medtænke den 

enkelte patients individuelle behov og foretage et klinisk skøn(19). Det er sundhedsvæsenets og 

dermed sygeplejerskens moralske og etiske forpligtigelse at sikre patienterne den bedst mulige 

behandling. Hvis ikke dette sker, er der tale om omsorgssvigt(21,23). Medinddragelse af patienten i 

AP tager udgangspunkt i at forberede patienten på behandlingsforløbet i en gensidig dialog, sikre at 

patienten opnår viden om forløbet, samt at patienten deltager aktivt i egen rehabilitering(1,23).   

I dag foreligger der ingen videnskabelige undersøgelser, som kun fokuserer på, hvordan ældre og 

patienter med komorbiditet oplever at være patient i AP.  Men en spørgerskemaundersøgelse fra 

Hvidovre Hospital viser, at ældre generelt er mere tilfredse med AP end yngre, men den samme 

undersøgelse viser også, at ældre kræver mere pleje for at kunne gennemføre AP(24). Den 

dokumenterede viden inden for AP er hovedsaglig relateret til de fysiske aspekter, herunder 

ernæring, mobilisation, smerter med mere. Der er gennem de seneste år kommet mere fokus på 

patientens oplevelse af AP. Oplevelsen af forløbet set fra patientens perspektiv bidrager både til at 

give indsigt i patientens sygdomsoplevelse og i patientens erfaringer med de medicinske aktiviteter, 

der bliver iværksat(25). Patientperspektivet er overvejende belyst gennem struktureret interview. 

Annelise Norlyk har i sin PhD undersøgt patienters oplevelser af at være kolonopereret i AP(26). 

Hun konkluderer blandt andet, at patienter ser det som et positivt træk ved AP, at egne ressourcer 

medtænkes i forløbet, men nogle oplever det som uoverkommeligt og krævende at leve op til AP. 

Ligeledes viser Norlyks undersøgelse, at der ved AP er risiko for, at patienten bliver et middel til at 

nå målet. Derved bliver opmærksomheden rettet mod at følge programmet i stedet for den enkelte 

patient(26,27). En anden undersøgelse baseret på tre fokusgruppeinterviews sammenligner 

patienters oplevelser af henholdsvis konventionelle forløb og AP. Undersøgelsen fandt, at 

patienterne var optaget af de samme fænomener, og at mange af patienterne følte sig usikre i 

AP(28). Endnu en undersøgelse, som beskriver oplevelser af AP hos patienter med hoved-, næse - 

og halskræft viser, at patienterne er meget tilfredse, men at de både følelsesmæssigt og mentalt har 

svært ved at huske og forstå de praktiske informationer. Derfor har de ofte brug for gentagelser og 

for, at også de pårørende deltager aktivt i behandlingsforløbet(29).   

 

Sammenfattende viser disse perspektiver på patienters oplevelser, at skønt ældre generelt er mest 

tilfredse med AP, gennemfører disse patientgrupper ikke forløbene så hurtigt som yngre. Der peges 
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således på, at det kan være krævende at medvirke i AP som patient, samt at AP tilsyneladende 

kræver såvel ressourcestærke patienter som medinddragelse af patientens netværk. Dette synes 

nødvendigt for at kunne gennemføre AP.  

 

2.3 Kvalitetsudvikling i sygepleje  

Kvalitetsudvikling inden for sygeplejen er ikke et nyt fænomen. Grundlæggeren af den moderne 

sygepleje, den engelske sygeplejerske Florence Nightingale, dokumenterede allerede i 1800-tallet i 

forbindelse med sit arbejde i Krimkrigen betydningen af systematiske observationer som grundlag 

for kvaliteten i sygeplejen. Nightingale arbejdede blandt andet systematisk på at forbedre 

sårbehandlingen af de tilskadekomne soldater(30,31).  

 

Kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen og dermed i sygeplejen er en relativ ny disciplin. I 

1993 udsendte Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i fællesskab en national strategi for 

kvalitetsudviklingen. Formålet med denne strategi var dels en præsentation af området og dels et 

ønske om at få kvalitetsudviklingen mere systematisk integreret i sundhedsvæsenet(32).  I 1999 

blev der etableret et nationalt råd for kvalitetsudvikling, som havde til opgave at udarbejde nye 

strategier til den nationale kvalitetsudvikling for at højne det danske sundhedsvæsen(32). Dette 

resulterede i 2004 i Den Danske Kvalitetsmodel, som landets hospitaler akkrediteres
5
 efter(33). 

Modellen har til formål at sikre en synliggørelse af kvaliteten, forbedre patientforløbene samt 

fremme en kontinuerlig forbedring af sundhedsvæsenets ydelser, så de bygger på evidensbaseret 

viden(33). Kvalitetsudvikling indebærer per definition en proces, der har til formål at fremme 

kvaliteten. Ligeledes er det en dynamisk og vedvarende proces, da kvaliteten altid kan forbedres. 

Kvalitetsmål og arbejdsrutiner er ikke evigt gyldige, men skal vedvarende vurderes og justeres. 

Denne vurdering skal baseres på, hvad der måtte forekomme af ny viden inden for det undersøgte 

område(32). Kvalitetsudvikling kan dermed defineres som 

”de aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at fremme 

kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser indenfor rammerne af den etablerede 

viden.”(31).  

 

Formålet med kvalitetsudvikling er altså at forbedre kvaliteten af pleje og behandling, så den 

bygger på evidensbaseret viden(34). Hensigten er således ikke at skabe ny viden, men derimod at 

                                                 
5
 Akkreditering: En proces ved hvilken en af sundhedsvæsenet uafhængig organisation vurderer en 

sundhedsorganisation for at afgøre om den imødekommer et sæt standarder udarbejdet med det formål at forbedre 

kvaliteten af ydelserne(71). 
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øge opmærksomheden på, om sundhedsvæsenets ydelser udføres på baggrund af den tilgængelige 

evidensbaserede viden(31).  Interessen for kvalitetsudvikling er ikke et dansk fænomen. I dag 

eksisterer der et europæisk forum og et internationalt selskab, der arbejder med metode til 

kvalitetsudvikling(32). Sundhedsvæsnet, herunder sygeplejen, er ofte præget af variation i praksis, 

hvilket er en af de væsentligste grunde til det overordnede krav om kvalitetsudvikling og 

ensretning(35). Systematisk og kontinuerlig kvalitetsudvikling indenfor sygeplejen har vist særdeles 

positive resultater for patienternes sundhedstilstand(36). Der er således dokumentation for, at det 

generelt medfører færre komplikationer for patienterne, kortere indlæggelser, færre utilsigtede 

hændelser samt lavere dødelighed(37).  Kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser er resultatet af et 

dynamisk forhold mellem sundhedsvidenskabelig forskning, medicinsk teknologivurdering og 

kvalitetsudvikling. Disse tre begreber repræsenterer tilsammen udviklingen i sundhedsvæsenets 

ydelser. Kvalitetsudvikling monitorerer målopfyldelsen i det daglige arbejde på grundlag af 

realistiske mål. Disse mål er udarbejdet i standarder
6
, som har til formål at forbedre kvaliteten inden 

for en given ramme(31). Inden for sygeplejen har der de seneste år været en øget interesse for at 

udøve evidensbaseret sygepleje, hvilket har medført indførelsen af en lang række af vejledninger og 

standarder(2). Derudover er det dokumenteret, at sygeplejerskens viden og færdigheder bliver 

markant forbedret gennem kvalitetsudvikling(38).  WHO og Sundhedsstyrelsen har defineret fem 

hovedelementer, som skal indgå i kvalitetsvurderingen, og som skal være til stede, for at ydelsen 

kan siges at være af høj kvalitet inden for sygeplejen(32): 

- Høj professionel standard
7
 

- Effektiv ressourceudnyttelse
8
 

- Minimal patientrisiko
9
 

- Høj patienttilfredshed
10

 

- Helhed i patientforløbet
11

    

Disse elementer betyder, at genstandsområdet for kvalitetsudvikling i sygeplejen omfatter både 

sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Deraf kan sluttes, at AP står i tæt 

forbindelse med WHO og Sundhedsstyrelsens mål, idet AP bygger på evidensbaseret viden og har 

                                                 
6
 Standarder er almindelig accepterede, objektive beskrivelser af kvalitetsmål baseret på ekspertkonsensus, 

forskningsresultater og dokumentation i den videnskabelige litteratur.(31) 
7
 Høj professionel standard omfatter anvendelse af ajourført viden og teknologi, og omhyggelig dokumentation af de 

udførte aktiviteter og resultater heraf i sygeplejen(34). 
8
 Effektiv ressourceudnyttelse vedrørende forvaltning af sundhedsvæsenets ressourcer, herunder effektiv planlægning, 

hensigtsmæssig anvendelse af sygeplejernes ressourcer med mere(34). 
9
 Minimal patientrisiko indebærer, at plejen og behandlingen planlægges og udføres, så komplikationer forbygges(34). 

10
 Høj patienttilfredshed vedrører patientens oplevelse af kvaliteten af den pleje, der ydes, herunder den tekniske 

kvalitet, serviceniveauet og sygeplejerskens adfærd(34). 
11

 Helhed i patientforløb vedrører sygeplejerskens koordinerende funktion og handler om at sikre kvaliteten af det 

samlede pleje- og behandlingsforløb(34). 
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til formål at minimere operationskomplikationerne, skabe større udbytte af de økonomiske 

ressourcer samt være båret af høj professionel standard(1). AP tilstræber også at skabe 

sammenhængende patientforløb. Der er sat klare mål gennem standarder for, hvad der forventes af 

patienten i det postoperative forløb, samt et klart mål for forventet udskrivelse. Patienten informeres 

præoperativt om forventningerne til hele operationsforløbet(2). Ligeledes har 

patienttilfredshedsundersøgelser været i fokus inden for AP i de seneste år. Kvalitetsudviklingen i 

sundhedsvæsenet og dermed i sygeplejen hænger nøje sammen med at behandle og pleje 

patienterne ud fra evidensbaseret viden. Derfor vil der i det følgende afsnit blive gjort rede for den 

forståelse af evidensbaseret sygepleje, som dette speciale tager afsæt i.   

 

2.4 Evidensbaseret sygepleje 

Som følge af kravet om kvalitetsudvikling og høj kvalitet i det danske sundhedsvæsen er der 

naturligt kommet en øget opmærksomhed på begrebet evidensbaseret sygepleje. Formålet er at 

fremme anvendelsen af forskning i klinisk praksis og samtidig sørge for, at den pleje og behandling, 

der gives til patienterne, er baseret på evidensbaseret praksis(36,39). Evidensbaseret sygepleje er et 

forholdsvist nyt fænomen i Danmark og de øvrige nordiske lande. De første evidensbaserede 

sygeplejefaglige publikationer udkom i slutningen af 1990’erne, men evidensbegrebet er ikke nyt. 

Den skotske læge Archie Cochrane gjorde i begyndelsen af 1970’erne opmærksom på betydningen 

af at evaluere effektivitet og nyttevirkning inden for sygdomsbehandlingen. Han efterlyste en 

systematisk sammenfatning af behandlingsmetoder og kritiserede sine kolleger for ikke i 

tilstrækkelige omfang at udnytte tilgængelige forskningsresultater(22). I dag findes endnu ikke en 

entydig definition af evidensbaseret sygepleje, men beskrivelsen er i overensstemmelse med 

evidensbaseret medicin at anvende den bedste forskningsbaserede viden i forhold til et konkret 

kliniske spørgsmål(22). Det er oftest Sacketts definition af evidensbaseret medicin, der inddrages, 

når evidensbegrebet bruges i sygeplejen(22). Således vil det også være i dette speciale. Sackett 

definerer evidensbaseret medicin som:  

”EBM is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidens in 

making decisions about the care of individul patients.The practice of evidence-based 

medicine means integrating individual clinical expertise with the best available 

external clinical evidence from systematic research”(21).  

 

Formålet med evidensbaseret sygepleje er således at anvende systematisk indsamlet evidensbaseret 

viden som grundlag for den kliniske beslutning. Evidensbaseret sygepleje indebærer derfor, at den 

enkelte sygeplejerske integrerer de bedst tilgængelige, eksterne, videnskabelige beviser for sammen 
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med patienten at træffe beslutninger om forskellige sygeplejeindsatser. Med evidensbaseret 

sygepleje menes en proces, hvor alle tilgængelige videnskabelige resultater inden for et bestemt 

fagområde vurderes kritisk. Der lægges vægt på at vurdere resultater, der har afgørende betydning 

for patienten, herunder komplikationer, overlevelse med mere(22). Den højeste evidens anses 

generelt for at stamme fra metaanalyser, systematiske oversigtsartikler og randomiserede, klinisk 

kontrollerede studier. Randomiserede, kliniske kontrollerede studier betragtes generelt som ”den 

gyldne standard” til vurdering af en given interventionseffekt, mens metaanalyser og systematiske 

oversigtsartikler betragtes som den bedste metode til at sammenfatte eksisterende evidens indenfor 

et område(40). Disse metoder fokuserer på en specifik problemstilling, ofte med et lukket, klinisk 

spørgsmål. Ønskes der svar på mere åbne spørgsmål, er oversigts- eller statusartikler et oplagt sted 

at søge viden(41). Ligeledes er det ikke alle spørgsmål, der kan besvares ud fra randomiserede, 

kontrollerede undersøgelser og metaanalyser, da det kræver, at sådanne undersøgelser er foretaget 

inden for det ønskede område, og at spørgsmålet lægger op til disse undersøgelsesmetoder(41,42).  

 

De seneste årtier er der både internationalt og nationalt kommet et øget fokus på evidensbaseret 

sygepleje. Internationalt er der således blevet publiceret flere artikler om udviklingen og 

formidlingen af evidensbaseret sygepleje(39,43), mens der nationalt i tidsskriftet ”Sygeplejersken” 

ligeledes er publiceret artikler, der berører og diskuterer begrebet og indførelsen heraf(44).  

 

AP er baseret på evidensbaseret forskning, og resultaterne viser, at patienterne har mindre risiko for 

komplikationer(1).  Derudover er der en økonomisk gevinst for hospitalerne på grund af den kortere 

indlæggelsestid(1,16). Forskningen viser imidlertid også, at ældre har generelt længere 

indlæggelsesforløb. Overordnet mangler der imidlertid viden, om hvordan ældre og patienter med 

komorbide lidelser opnår de bedste forløb i AP. Med henblik på en optimering af forløbene for 

disse patientgrupper er det således nødvendigt at have fokus på sygeplejeperspektivet for at 

undersøge, om ældre og patienter med komorbide sygdomme har brug for særlig pleje i AP i 

forhold til yngre og patienter uden komorbide sygdomme.    

 

2.5 Opsummering og fakta    

AP er et relativt nyt defineret begreb. AP har vist god effekt med hensyn til kort indlæggelsestid, 

færre komplikationer og stor økonomisk gevinst(1,6). Hvad vi imidlertid ikke ved er, om ældre og 

patienter med komorbiditet kan leve op til AP i sammen grad som yngre. Der er derfor brug for, at 
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også disse sider af AP bliver vurderet med hensyn til en optimering af patientforløbene, således at 

AP medfører størst mulig gavn for alle patientkategorier. AP er baseret på præoperativ information, 

minimalt kirurgisk stress, hurtigt mobilisation, minimal smerte og optimal ernæring(1-3,45). Dette 

opnås ved, at patienterne aktivt tager del i deres behandling, så de hurtigere genvinder deres 

normale funktionsevne. AP læner sig tæt op af WHO og Sundhedsstyrelsens mål for 

kvalitetsudvikling, hvor målet er høj professionel standard, effektiv ressourceudnyttelse, minimal 

patientrisiko, høj patienttilfredshed og helhed i patientforløbet(32,46). Også evidensbaseret 

sygepleje er en nødvendighed for at yde pleje af høj videnskabelig kvalitet(22).  

 

Det danske samfund er i en udvikling, hvor det forventes, at antallet af ældre og patienter med 

komorbiditet vil stige markant. Det stiller krav til sygeplejersken om at kunne pleje komplekse 

patienter. Nye operationsmetoder gør det muligt at operere ældre og mere komplekse patienter end 

tidligere(47). Der er derfor brug for undersøgelser inden for disse patientgrupper.  

 

AP er baseret på evidensbaseret praksis. Dermed menes, at elementerne i AP er baseret på en 

sammenfattende evidens fra den kliniske forskning med klinikerens erfaring og patientens 

forudsætning(41).  De videnskabelige undersøgelser har vist, at konventionel pleje, behandling og 

rehabilitering til kirurgiske patienter kan erstattes og forbedres af AP(45). Ifølge 

landspatientregistre er der gennemsnitligt sket en halvering af indlæggelsestiden per patient gennem 

de sidste 25 år(48). Det er især på grund af indførelsen af AP, at dette har kunnet lade sig 

gøre(1,16).  Det er i forskningen også fundet forsvarligt at udskrive ældre højrisikopatienter
12

 2-3 

dage efter et operativt indgreb til trods for den kendsgerning, at ældre og patienter med 

komorbiditet er i øget risiko for komplikationer efter kirurgi(6,47). Der er dog stadig en vis 

usikkerhed om, hvorvidt ældre og patienter med komorbiditet kan gennemføre og har effekt af AP, 

da andre resultater har vist, at disse patientgrupper har brug for længere indlæggelsestid og derfor 

ikke altid kan følge AP(5,24).  Der er således behov for at afdække, om ældre og patienter med 

komorbiditet har en forøget risiko i forbindelse med AP sammenlignet med yngre uden 

komorbiditet. Derudover er det nødvendigt, at sygeplejersken har fokus på, om der skal være en 

særlig pleje til ældre og patienter med komorbiditet, for at disse grupper kan opnå det bedst mulige 

behandlingsforløb.   

 

                                                 
12

 Det kan for eksempel være patienter med komorbiditet(1)   
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3.0 Problemformulering 

Ud fra ovenstående bliver problemformuleringen: 

 

Hvilken rolle spiller alder og komorbiditet for effekten af accelererede patientforløb?  

4.0 Metodeovervejelser   

Formålet med dette speciale er at udarbejde en systematik litteraturoversigt med henblik på at skabe 

overblik over, hvilken evidens der er for, om ældre og patienter med komorbiditet kan deltage i AP.  

Dette gøres gennem en systematisk litteraturgennemgang, som munder ud i en diskussion af, om 

alle kan deltage i AP.   

 

En systematisk litteraturgennemgang har til formål kritisk at vurdere tilgængelige studier inden for 

et ønsket område med henblik på at vurdere, hvorvidt resultater og konklusioner kan betragtes som 

valide
13

(31). I dette speciale vil Sekretariatet for Referenceprogrammers
14

(SfR) vejledninger 

inddrages, da der deri beskrives en forskningsbaseret metode, som følger alment gældende 

principper for videnskabeligt arbejde, og som derfor med fordel kan anvendes til at vurdere 

sundhedsvidenskabelig faglitteratur(49). Vejledninger er udarbejdet af SfR, der oprindelig hørte 

under Den Danske Sundhedsstyrelse. Formålet med SfR var at udarbejde referenceprogrammer og 

gøre disse ensartede i et forsøg på at tilstræbe, at de levede op til gængse, internationale standarder. 

SfR’s metoder var inspireret af det skotske sekretariat for referenceprogrammer, The Scottish 

Intercollegiate Guidelines Networks (SIGN)(49,50). Vejledningerne er udviklet for at kunne 

udarbejde evidensbaseret kliniske vejledninger og referenceprogrammer ud fra en systematisk 

litteraturgennemgang. Metoden, som anvendes til at udarbejde denne systematiske 

litteraturgennemgang, defineres som:  

”An efficient scientific technique to identify and summarise evidence on the 

effectiveness of interventions and to allow the generalisability and consistency of 

research findings to be assessed and data inconsistencies to be explored”(50). 

 

                                                 
13

 Validitet er et udtryk for, hvor metodologisk stringent et klinik forsøg er gennemført, således at risikoen for bias er 

minimeret(41).  
14

 Definition: Systematisk beskrivelse af de elementer, som bør indgå i forebyggelse, diagnostik, observation, 

behandling, pleje og rehabilitering af en bestemt sygdom eller et kompleks af symptomer. Beskrivelsen sker tværfagligt 

på grundlag af evidensbaseret viden, og der medtages organisatoriske og sundhedsøkonomiske overvejelser(49). 
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Metoden kan i hovedtræk inddeles i fire faser, som alle har betydning for en systematisk 

litteraturgennemgang.  

- Identificering af litteratur ud fra en eksplicit søgestrategi 

- Udvælgelse af litteratur ud fra inklusions- og eksklusionskriterier  

- Evaluering ud fra pålidelige, metodiske standarder 

- Udarbejdelse af en anbefaling(49) 

I de følgende afsnit gives en præsentation af opgavens metode ud fra disse fire faser. I disse afsnit 

vil der desuden blive inddraget supplerende litteratur omhandlende systematisk 

litteraturgennemgange for derved at få en større forståelse for metodens anvendelse i praksis. Dette 

vil lede frem til specialets analyse.     

 

4.1 Identificering af litteratur ud fra en eksplicit søgestrategi 

I første fase udarbejdes en eksplicit søgestrategi, som kan identificere relevant, evidensbaseret 

litteratur. En søgestrategi forudsætter først og fremmest en afgrænsning af det specifikke område, 

som ønskes undersøgt. Til dette formål stilles et fokuseret spørgsmål, som tager afsæt i 

problemformuleringen, idet det er den strukturerede formulering af forskningsproblemet, der danner 

grundlag for databasesøgningerne(49,50). Det fokuserede spørgsmål stilles som regel på baggrund 

af klinisk praksis og skal være formuleret på en sådan måde, at søgningen kan rettes mod et præcist 

og relevant svar(41). Det fokuserede spørgsmål danner dermed baggrund for stringensen i 

arbejdsprocessen. Det er vigtigt, at litteratursøgningen er grundig og dækkende for derved at 

minimere bias
15

. Det fokuserede spørgsmål indeholder fire elementer(49): 

- Population/problem som skal undersøges 

- Intervention, som ønskes vurderet 

- Alternativ til interventionen 

- Måleparameter/det målte resultat 

Et veldefineret spørgsmål er altafgørende for at kunne fastlægge den bedste søgestrategi. Jo mere 

præcist og veldefineret det fokuserede spørgsmål er, jo mere nøjagtig bliver søgningen. Det 

fokuserede spørgsmål er således med til at danne grundlag for den videre udarbejdelse af 

søgestrategien(41). I tabel 1 ses en skematisk oversigt over dette speciales fokuserede spørgsmål. 

                                                 
15

 Bias er en systematisk afvigelse mellem de fundne resultater og de sande resultater på grund af en fejl eller mangel i 

en studie eller udførelsen af denne. Bias er således forskellen fra den afvigelse fra det sande resultat, der ikke skyldes 

tilfældighedernes spil(41).  
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Ved at sætte de enkle elementer i skema illustreres processen i formuleringen, og baggrunden for 

den videre søgning anskueliggøres.   

 

Tabel 1 Skema over det fokuserede spørgsmål(41) 

Population/problem Intervention Alternativ 

intervention 

Det målte resultat 

• Ældre patienter ≥65 

år kvinder og mænd  

• Patienter med 

komorbiditet voksne 

≥19 år kvinder og 

mænd 

• Det accelererede, 

kirurgiske 

patientforløb  

• Konventionelt 

behandlingsregime   

Måleparametre, hvor 

mindst ét skal være til 

stede: 

• Indlæggelsestid 

• Genindlæggelser 

• Dødelighed  

 

Followupperiode på 

mindst 30 dage 

 

 

Heraf udledes det fokuserede spørgsmål, som danner baggrund for søgestrategien:  

 

Er ældre og patienter med komorbiditet i accelererede patientforløb i øget risiko for længere 

indlæggelsesforløb, genindlæggelser og overdødelighed i de første 30 dage efter udskrivelse i 

forhold til yngre patienter og patienter uden komorbiditet? 

 

4.2 Udvælgelse af litteratur ud fra inklusions- og eksklusionskriterier  

Fase to omhandler udvælgelsen af litteratur ud fra de definerede in- og eksklusionskriterier for at 

kunne besvare det fokuserede spørgsmål. Ved at fastsætte in- og eksklusionskriterier inden 

søgningen opnås et mere præcist søgeresultat, da nogle af kriterierne kan indgå i 

søgestrategien(41,49). Den mest anvendelige litteratursøgning er gennem de elektroniske databaser. 

For at opnå den bedst mulige søgning kræver SfR som minimum, at søgningen dækker over 

databaserne: The Cochrane Libray
16

, Embase,
17

 PubMed
18

 (MEDLINE)(35,49). Ud fra SfR’s 

                                                 
16

 The Cochrane Libreay er en samling af databaser i medicin og andre sundhedsydelser fra Cochrane Collaboration og 

andre organisationer. Kernen er den samling af Cochraneanmeldelser, database over systematiske reviews og meta-

analyser, som sammenfatter og fortolker resultaterne af medicinsk forskning. The Cochrane Library har til formål at 

gøre resultaterne af velgennemførte, kontrollerede undersøgelser let tilgængelige og er en vigtig ressource i 

evidensbaseret medicin(74).   
17

 Embase er specielt fokuseret på farmakologiske emner, men indeholder også generelle biomedicinske emneområder. 

Embase har mere end 24 millioner indekseret optagelser(75).  
18

 PubMed er også en af de største databaser og indeholder mere end 20 millioner citationer fra biomedicinsk litteratur, 

tidsskrifter og bøger(76).   



19 

 

vejledninger forventes endvidere en systematiske søgning i emnespecifikke databaser(49). Derfor er 

der i dette speciale også fortaget en søgning i CINAHL
19

. Desuden fortages en søgning på relevante 

internetsider og i elektroniske tidsskrifter (tabel 2-3).  

 

Der er i februar og marts 2011 foretaget litteratursøgning med en kombination af følgende søgeord: 

”Accelererede patientforløb”, ”accelererede operationsforløb”, ”multimodal pleje” ”ældre”, 

”gamle”,” komorbiditet” ”fast-track”, ”multimodal care”,” surgery”, ”elderly”, ”aged” AND 

”comorbidity”. Søgningen er præciseret ved de såkaldte MeSH-termer
20

, som er en indkredsning af 

de valgte emneord. Brugen af MeSH-termer er den mest præcise måde at gennemføre en søgning 

på, da denne indeksering af søgeord garanterer, at søgningen vil identificere flest mulige relevante 

studier uden samtidig at finde irrelevante studier(51). Det er dog ikke alle søgeord, hvortil der 

findes brugbare MeSH-termer, hvorfor der også er fortaget fritekstsøgning. En anden metode til at 

definere søgeord er at bruge de emneord, de enkelte studier er tildelt ved registrering i 

databaserne(52). Der er således fundet brugbare MeSH-termer og emneord på ”elderly” AND 

”comorbidity”.  

 

Udgangspunktet for søgningen er endvidere at søge på ét ord af gangen og derefter kombinere 

ordene for at få den mest præcise søgning(52,53). Ordene kombineres med de såkaldte Boolske 

Operatorer AND og OR. AND bruges til at indkredse søgningen til studier, der kun indeholder 

fællesmængden af søgeordene, mens OR bruges til at udvide søgning til enten at indeholde det ene 

eller det andet søgeord(51). Ydermere vælges kun at inkludere engelsk-, dansk-, norsk- og 

svensksproget litteratur. Ligeledes fastsættes der grænser for populationsalder. Derved undgås det i 

søgestrategi 1(tabel 2) at få patienter med under 65 år, og i søgestrategi 2(tabel 3) undgås det at få 

børn med, da grænsen er sat til 19+ år. Søgeperioden begrænses ikke, hvorved relevante studier 

inkluderes uanset publikationsår. Ifølge SfR afhænger det af den specifikke problemstilling, om 

søgeperioden skal begrænses. Hvis problemstillingen relaterer sig til et klinisk område under hastig 

udvikling, anses en søgeperiode på 10-15 år som passende(49). AP, som beskrevet i 

baggrundsafsnittet, må betegnes som et forholdsvis nyt område, der ligeledes er i udvikling. 

                                                 
19

 CINAHL er en database for sygdomsbehandling specielt fokuseret på sygepleje, biomedicin med mere(22).  
20

 MeSH er en forkortelse af Medical Subject Heading, og de mest anvendte termer for det søgte ord vil stå øverst i 

søgningen(22). 
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Forskellige, fokuserede spørgsmål kræver evidens fra forskellige forskningsdesign. Dermed 

afhænger designet af det spørgsmål, der stilles(41,49). Det fokuserede spørgsmål i dette speciale 

kan bedst besvares ud fra studier, som er designet til at evaluere effekten af interventionen eller en 

prognose, hvortil kvantitative studier er bedst egnet.  Randomiserede, kontrollerede studier og 

metaanalyser vil være at foretrække til at udarbejde en klinisk anbefaling, da de som nævnt har den 

højeste evidensstyrke. Et randomiseret, klinisk forsøg er en undersøgelse af effekten af en 

behandling. Forsøget er kendetegnet ved, at patienter fordeles tilfældigt ved lodtrækning til enten at 

modtage en eksperimentel behandling eller en kontrolbehandling. Lodtrækningen skal så vidt 

muligt sikre, at de to grupper patienter er sammenlignelige. Hvis fordelingen af patienter i de to 

grupper ikke er tilfældig, risikerer man, at der i den ene gruppe kommer flere patienter med udsigt 

til et godt forløb, og i den anden gruppe flere patienter med udsigt til et dårligere forløb. De fleste 

systematiske oversigter bygger på randomiserede forsøg(54). Ved en metaanalyse sammenfattes i 

statistisk form alle tilgængelige resultater inden for et afgrænset forskningsområde. Derved bliver 

det muligt at skelne mellem effektive og ineffektive behandlinger, ligesom selve forskningen kan 

vurderes som lødig, underlødig eller overflødig(55). Ældre og patienter med komorbiditet i AP er et 

forholdsvist svagt belyst område(20), derfor vælges det også at inddrage resultater baseret på 

kohortestudier
21

, casekontrolstudier
22

 og deskriptive studier
23

(41). Disse studier vil kunne anvendes 

i mangel på studier med stærkere designs. Evidensen i disse designtyper er svagere end i 

randomiserede, kontrollerede studier og metaanalyser, hvilket vil påvirke styrken af 

anbefalingen(22,41). Af disse tre studiedesigns vil kohortestudiet være at fortrække, da et sådan 

studie giver svar på spørgsmål om prognose. Desuden er evidensniveauet højere i kohortestudier 

end i casekontrolstudier og deskriptive studier(41). Kohortestudier er observationsstudier, som er 

karakteriseret ved at følge en veldefineret gruppe af mennesker over tid med henblik på at 

bestemme udviklingen af et eller flere helbredsfænomener(56). En kohorte kan for eksempel være 

alle ældre over 65 år, der følger AP på en kirurgisk afdeling, målt fra første postoperative dag og 30 

dage frem. Det grundlæggende princip i kohortestudier er at bestemme udviklingen i forekomsten af 

et helbredsfænomen blandt mennesker udsat for en bestemt eksposition, og sammenligne den med 

                                                 
21

 Kohorteundersøgelser er ofte en prospektiv undersøgelse, hvor en gruppe personer eller patienter er fulgt i en periode 

med hensyn til negative begivenheder som død eller komplikationer. Kohorteundersøgelser anvendes til at undersøge 

risikofaktorers betydning for disse negative begivenheder(41).  
22

 Casekontrolundersøgelser er en metode til at undersøge mulige risikofaktorer. En gruppe, der har oplevet en negativ 

begivenhed, sammenlignes med en gruppe, der ikke har oplevet en sådan begivenhed med hensyn til forekomsten af 

mulige risikofaktorer(41). 
23

 Deskriptive studier er beskrivende om ikke-eksperimentelle undersøgelser, som udelukkende har til for mål at 

beskrive sagsforhold, og som ikke omfatter nogen analyse af årsag og virkning(41). 
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udviklingen i forekomsten af det samme helbredsfænomen blandt dem, der ikke var udsat for 

ekspositionen. Dette gøres med henblik på at undersøge ekspositionens betydning for udviklingen 

af det pågældende outcome. Ved brug af kohortestudier er det muligt at udregne risikoen for den 

kumulerede incidensproportion og incidensraten af et helbredsfænomen, altså nye tilfælde pr. 

tidsenhed i den undersøgte population. Da der ikke bruges lodtrækning ved fordeling af 

populationen i kohortestudier, skal der indgå sammenligning eller statistisk tilpasning i analysen for 

at minimere påvirkningen af andre faktorer end den, man undersøger for(56,57).  

I tabel 2-3 er der redegjort for søgestrategien i en såkaldt søgeprotokol(52). Der er, som beskrevet 

ovenfor, foretaget to forskellige søgestrategier og derved også to forskellige søgeprotokoller, da der 

er forskel på alderspopulationen i forhold til ældre og patienter med komorbiditet. Dermed er der 

forskellige grænser i databasesøgningerne.  

Tabel 2: Søgeprotokol 1 

Søgestrategi 1: Hvilken evidens er der for ældres deltagelse i AP målt på indlæggelsestid, 

genindlæggelser og dødelighed over 30 dage.  

Søgeord på dansk: ”Accelererede patientforløb”, ”accelererede operationsforløb”, ”multimodal pleje” ældre, gamle  

Søgeord på engelsk: ”Fast-track” OR ”multimodal care” AND surgery AND elderly AND aged. 

                               Udvælgelseskriterier 

              Inkludér                                      Ekskludér 

               Databaser 

Litteraturtyper: 

• Randomiserede, kontrollerede 

undersøgelser  

• metaanalyser 

• Systematiske oversigtsartikler 

• Kohortestudier 

• Casekontrolstudier   

• Deskriptivestudier 

 

Limits:  

• 65+ years 

• Dansk-, svensk-, norsk- eller 

engelsksprogede artikler 

 

Patientpopulation: 

• Ældre patienter ≥65 år kvinder og 

mænd i accelererede, kirurgiske 

patientforløb.   

 

 

• Artikler, hvor sproget ikke er 

dansk, svensk, norsk eller engelsk. 

 

•Artikler, der ikke måler på 

indlæggelsestid, genindlæggelser 

eller dødelighed.  

Databaser: 

• PubMed (MEDLINE) 

• The Cochrane Library 

• Embase 

 

Internethjemmesider: 

• www.ugeskriftforlaeger.dk 

• google 

 

Håndsøgning: 

• Referencelister fra de udvalgte 

artikler. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugeskriftforlaeger.dk/
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Tabel 3: Søgeprotokol 2 

Søgestrategi 2: Hvilken evidens er der for, at patienter med komorbiditet kan deltage i AP 

målt på indlæggelsestid, genindlæggelser og dødelighed over 30 dage.  
Søgeord på dansk: ”Accelererede patientforløb”, ”accelererede operationsforløb”, ”multimodal pleje” komorbiditet  

Søgeord på engelsk: ”ast-track” OR ”multimodal care” AND surgery AND comorbidity 

                               Udvælgelseskriterier 

              Inkludér                                      Ekskludér 

               Databaser 

Litteraturtyper: 

• Randomiserede, kontrollerede 

undersøgelser  

• metaanalyser 

• Systematiske oversigtsartikler 

• Kohortestudier 

• Casekontrolstudier   

• Deskriptivestudier 

 

Limits:  

• All adult: 19+ years 

• Dansk-, svensk-, norsk- eller 

engelsksprogede artikler. 

 

Patientpopulation: 

• Patienter med komorbiditet voksne 

≥19 kvinder og mænd i accelererede, 

kirurgiske patientforløb. 

 

 

• Artikler, hvor sproget ikke er 

dansk, svensk, norsk eller engelsk. 

 

•Artikler, der ikke måler på 

indlæggelsestid, genindlæggelser 

eller dødelighed. 

Databaser: 

• PubMed (MEDLINE) 

• The Cochrane Library 

• Embase 

 

Internethjemmesider: 

• www.ugeskriftforlaeger.dk 

• Google 

 

Håndsøgning: 

• Referencelister fra de udvalgte 

artikler. 

 

 

 

Den systematiske litteratursøgning resulterede i 490 hits om AP og ældre og 11 hits om AP og 

komorbiditet, hvoraf flere var gengangere. Ved en samlet vurdering ud fra titlen kunne 481 

abstracts ekskluderes, og de resterende 20 abstracts blev gennemlæst. Herefter blev otte abstracts 

kasseret, hovedsagligt fordi indlæggelsestid, genindlæggelser og dødelighed ikke indgik som 

effektmål. De fleste af disse studier sammenligner AP med konventionel behandling, men med 

andre effektmål end de ønskede. Søgningen i de nævnte internetsider og tidsskrifter har resulteret i 

et hit, som efter gennemlæsning måtte kasseres, da effektmålene ikke var de ønskede. Derudover 

blev der i denne søgning fundet mange gengangere fra den systematiske litteratursøgning i 

databaserne. De resterende 12 studier blev rekvireret i fuld længde og gennemlæst. 

Gennemlæsningen resulterer i, at ni kohortestudier blev fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. I 

flere af de ni studier inkluderes både ældre og patienter med komorbide sygdomme, skønt studierne 

er fremkommet ved kun at søge på det ene søgeord. Der er ligeledes foretaget en håndsøgning i 

referencelisterne fra de resterende ni studier. Det resulterede ikke i nye fund, men mange af de 

fundne studier gik igen i flere af referencelisterne. Udskillelsesprocessen resulterede altså i otte 

http://www.ugeskriftforlaeger.dk/


23 

 

kohortestudier og et tværsnitsstudie, som opfyldte inklusionskriterierne, og som dermed er 

potentielle kilder til at kunne besvare dette speciales problemstillingen og det fokuserede 

spørgsmål. Figur 2 viser en skematisk oversigt over udskillelsesprocessen ved den systematiske 

litteratursøgning. 

            

            Figur 2: Arbejdsgang i forhold til udskillelsesprocessen af inkluderet og ekskluderet studier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Evaluering ud fra pålidelige, metodiske standarder 

I fase tre foretages en evaluering ud fra metodiske standarder, hvor de enkelte studiers metodiske 

kvalitet vurderes(49). I denne fase skal de ni inkluderede studier fra den systematiske 

litteratursøgning vurderes. Dette gøres med henblik på kritisk at vurdere, hvorvidt de enkelte 

resultater og konklusioner kan betragtes som værende valide.  Vurderingen påvirker styrken af det 

evidensniveau, der tildeles det enkelte studie. Det kan senere influere på styrken af den anbefaling, 

undersøgelsen bygger på.  

 

De udvalgte studiers konklusioner kan ikke altid tages for pålydende, selv studier i ansete 

tidsskrifter kan indeholde alvorlige fejl(41,49). Den metodiske vurdering fokuserer på, om der er 

489 Abstracts om ældre/AP 
PubMed 218 

The Cochrane Library 3 

Embase 261 
CHINAL 7 

Internetsider 1 

Håndsøgning i referencer 0  

 

11 Abstracts om 

komorbiditet/AP 
PubMed 4 

Embase 5 
CINAHL 2 

Internetsider 0 

Håndsøgning i referencer 0  

 

501 Abstracts i alt 

 

20 Abstracts 
inkluderet på baggrund 
af titel 
 

12 Abstracts  
inkluderet på baggrund 
af abstracts  
 

9 Abstracts  
inkluderet på baggrund 
af gennemlæsning 
 

481 Abstracts 
ekskluderet på 
baggrund af titel 

 

8 Abstracts  
ekskluderet på 
baggrund af abstracts 

 

3 Abstracts  
ekskluderet på 
baggrund af 

gennemlæsning 
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valgt det korrekte design til at besvare undersøgelsens formål, og om det valgte design 

efterfølgende er gennemført korrekt(49). Studier med uigennemskuelige design og insufficient 

rapportering kan nemlig medføre misvisende beslutninger, både i forhold til pleje og behandling af 

den individuelle patient og i forhold til formulering af generelle, evidensbaserede anbefalinger(31). 

For at øge konsistensen i vurderingsprocessen anvendes SfR’s checklister ved gennemlæsning af de 

ni udvalgte studier. Checklisterne indeholder en vurdering af stringente metoder og praktisk 

anvendelighed. Ligeledes er checklisterne skematisk opbygget, hvilket er med til at sikre, at 

gennemgangen bliver systematisk og ensartet. Der findes fem forskellige checklister til at vurdere 

henholdsvis metaanalyser og systematiske oversigtsartikler, randomiserede, kliniske kontrollerede 

studier, kohortestudier, casekontrolstudier og diagnostiske tests. De enkelte checklister er 

kendetegnet ved at være opdelt i tre overordne afsnit: 

- Intern troværdighed  

- Overordnet bedømmelse af studierne – er resultaterne generaliserbare? 

- Beskrivelse af studierne(49) 

Indenfor hver af de tre dele er der en række spørgsmål, som skal besvares med henblik på at vurdere 

de enkelte studier. Til hver checkliste er der uddybende noter, der giver et kort indblik i de 

spørgsmål, der skal besvares. Derudover gives der anvisninger for, hvornår et studie skal 

nedgradueres eller betegnes som værende uegnet som kilde til evidens.  

- Afsnittet 1, omhandlende intern troværdighed, har til formål at evaluere og bedømme, 

om det enkelte studie er omhyggeligt gennemført. Spørgsmålene under dette afsnit 

omhandler primært metodologien og dens betydning for de fremkomne resultater og 

konklusioner.  

- Afsnittet 2, om overordnet bedømmelse af studiet, omhandler en graduering af den 

metodiske kvalitet i studiet ud fra et gradueringssystem. Derved danner svarene fra 

spørgsmålene om den interne troværdighed baggrund for denne graduering. Den 

graduering, det enkelte studie tildeles, sammenholdt med studiedesignet, er 

bestemmende for hvilket evidensniveau studiet tildeles. Tabel 4 er et skema over 

gradueringssystemet. 

 

Tabel 4: Gradueringssystem til klassificering af studiernes metodiske kvalitet 

++ Alle eller de fleste kriterier er opfyldt. 

Hvor de ikke er opfyldt, er det alligevel højst usandsynligt, at konklusionerne i studiet eller oversigten 

ændres 
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+ Nogle af kriterierne opfyldt. 

Alligevel er det usandsynligt, at de kriterier, der ikke er opfyldt eller ikke tilstrækkeligt beskrevet, vil 

ændre konklusionerne. 

÷ Få eller ingen kriterier er opfyldt. 

Studiets konklusioner kan sandsynligvis eller højst sandsynligt forandres. 

 

-  Afsnit 3. omhandler en beskrivelse af de enkelte studier, hvor der foretages et 

sammendrag af studiets hovedpunkter(49). 

 

Den kritiske vurdering af de enkelte studier skal således vise, hvorvidt materiale og metode er 

sufficient til at producere brugbare resultater og konklusioner. Endvidere vurderes det enkelte 

studies stringens og gennemskuelighed i formidlingen af forskningsresultater ud fra de gældende 

kvalitetskrav til studiets interne
24

 og eksterne
25

 validitet(49). Ligeledes er det væsentligt at vurdere, 

om der er mulighed for systematiske fejl (bias) fra forfatterens side, om confoundere
26

 er taget i 

betragtning, og om resultatet kan være et udslag af tilfældighederne(58). Forfatternes tolkning af 

resultaterne og de anvendte statistiske metoder skal nøje vurderes, da dette er et punkt, der ofte 

giver anledning til kritik(49).  

 

De ni studier, som ud fra de definerede in- og eksklusionskriterier er inkluderet som potentielle 

kilder til at besvare problemstillingen, er kritisk bedømt ud fra SfR’s checklister, og deres 

metodiske kvalitet er gradueret ud fra tabel 4, hvilket vil fremgå af analyseafsnittet.  

 

4.4 Udarbejdelse af anbefaling  

Fase fire omfatter en evidenstabel, som opsummerer de bedømte studiers metode, kvalitet og 

validitet ud fra vurderinger af checklisterne. Formålet med evidenstabellen er at sikre, at de data, 

der danner grundlag for anbefalingerne, er gennemskuelige(49). I analyseafsnittet gennemgås de ni 

inkluderede studier i evidenstabeller. Evidenstabellen udgør en vigtig del af systematisk 

litteraturgennemgang og sikrer, at de data, der danner basis for anbefaling, er gennemskuelige. Ved 

hjælp af evidenstabellen vurderes det, om det fokuserede spørgsmål er besvaret med tilstrækkelig 

styrke til at danne baggrund for en anbefaling(49). Evidenstabellen gennemgås på baggrund af en 

kritisk bedømmelse ud fra SfR’s checklisterne. I evidenstabellen fremgår også studiernes 

                                                 
24

 Intern validitet er resultaternes gyldighed i den repræsenterede målpopulation(66). 
25

 Ekstern validitet er resultatets gyldighed ud over den repræsenterede målpopulation. Et resultats eksterne validitet 

vedrører således muligheder for generalisering til andre populationer(66).   
26

 confounder er en faktor, der er korreleret til kliniske effektmål uden at være eller være erkendt som årsag eller 

medvirkende årsag. Konfoundig kan, hvis den ikke erkendes, give anledning til bias(41).  
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graduering, som er bedømt ud fra tabel 4. Endvidere uddybes den kritiske vurdering af studiernes 

kvalitet ved en kritisk gennemgang og analyse af metodologien i studierne. På baggrund af dette 

tildeles hvert studie et evidensniveau og en evidensstyrke ud fra et evidenshierarki. Princippet i 

dette er, at forskellige studiedesign – og dermed publikationstyper –  tillægges forskellig vægt, 

hvilket betyder, at et udsagn, der hviler på et svagere forskningsdesign, viger for et andet og 

stærkere. Generelt er evidensniveauet klassificeret på basis af den videnskabelige metode og 

angivet hierarkisk med romertal og små bogstaver som vist i tabel 5. De store bogstaver referer til 

styrken, der tillægges udsagnet(41,42). Hvis studiet gradueres som ++ ud fra tabel 4, beholder 

studiet det evidensniveau, der svarer til designet. Gradueres det som +, nedgraderes evidensniveauet 

til underliggende niveau. En graduering svarende til ÷, medfører ekskludering af studiet. På 

baggrund af det evidensniveau, studiet tildeles, bestemmes evidensstyrken, som indikerer, hvilken 

styrke af evidens studiet kan bidrage med til en anbefaling, som understøtter videnskabelig 

dokumentation(22,41).                    

 

Tabel 5: Skema over evidensstyrke og – niveau 

Publikationstype Evidens Styrke 

- Metaanalyse 

- Systematik oversigt 

- Randomiseret, kontrolleret studie  

I a 

I b 

A 

- Kontrolleret, ikke-randomiseret studier 

- Kohortestudier 

- Diagnostiske tests (direkte diagnostiske metoder) 

II a 

II b 

B 

- Casekontrolstudier 

- Diagnostiske tests (indirekte nosografiske metoder) 

- Beslutningsanalyse 

- Deskriptive studier 

III C 

- Mindre serier 

- Oversigtsartikel 

- Ekspertvurdering 

- Ledende artikel 

IV D 

 

Af tabellen ses, at A er højeste evidensstyrke og D laveste. Ligeledes har evidensniveau I det 

stærkeste videnskabelige grundlag og evidensniveau IV et utilstrækkeligt videnskabeligt 

grundlag(22). Grundlæggende bestemmes et studies evidensniveau altså af studiedesignet 

sammenholdt med graderingen af studiets kvalitet. Herved fastsættes evidensstyrken af de 

anbefalinger, som udarbejdes på baggrund af studiet. Gradueringen af evidensstyrken relaterer sig 

ikke til vigtigheden af en anbefaling, men til styrken af den tilgrundliggende evidens og dermed 

sandsynligheden for, at det formodede resultat vil blive opnået, såfremt anbefalingen følges(49). 
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Dermed vil det studie, som har det højeste evidensniveau, bestemme evidensstyrken af 

anbefalingen. Hvis et studie ikke overholder sit design eller er behæftet med bias eller confoundere, 

får det betydning for evidensstyrken af de anbefalinger, det danner baggrund for. Når et studie er 

nedgraderet i evidensniveau, markeres det med en * efter evidensstyrken. Derudover må ord som 

skal og bør kun anvendes om anbefalinger af evidensstyrke A og bør undgås i anbefalinger af lavere 

styrke(49).   

 

5.0 Analyse 

Analysen i dette speciale består af fire afsnit. I det første afsnit gennemgås de ni inkluderede studier 

i de ovenfor beskrevne evidenstabeller. Dette gøres med henblik på klassificering af studiernes 

metodiske kvalitet samt for at give et overblik over de inkluderede studier. Desuden gøres det for at 

gøre den videre bearbejdning af data stringent ved at baggrunden for data er gennemskuelig. 

Herefter foretages en samlet analyse af de inkluderede studiers validitet ved kritisk gennemgang af 

metodologien i studierne. Denne del af analysen er inspireret af punkterne fra SfR’s checklister om 

kohorteundersøgelser(bilag 1) og de dertil hørende noter(bilag 2). I dette afsnit vurderes det, om 

studierne er udført grundigt, og om studiernes udfald kan henføres til den eksponering, som er 

undersøgt. I tredje afsnit foretages en kort vurdering af hvert studie, baseret på det forudgående 

afsnit. Dette gøres med henblik på, at hvert studie gradueres i evidensniveau og styrke, som 

beskrevet i forrige afsnit. Den sidste del af analysen er en samlet præsentation af resultaterne fra de 

enkelte studier. Ved præsentationerne angives evidensniveauet af den tilgrundliggende evidens bag 

de enkelte resultater. 

 

Fokus i analysen er om ældre og patienter med komorbiditet deltager i AP med samme 

indlæggelsestid, antal genindlæggelser og dødelighed de første 30 postoperative dage som yngre og 

patienter uden komorbiditet. 
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5.1 Evidenstabeller for inkluderet studier 

 

Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 1(59) 
 

Scharfenberg 

M. et al 
 

Tyskland 

 
 

 
2007 

 

 International 
Journal of 

Coorectal 

Disease 

 
Kohorte- 

studie  

 
Prospektivt  

 
+ 

 
N = 267 for alle konsekutive 

patienter behandlet med ”fast-

track” rehabilitering  
 

N = 74 patienter ≥ 70 år (den 

undersøgte population). 
 

N = 46 for åbne operation 

N = 28 for skopi 
 

Alle ældre patienter ≥ 70 år 

med benigne eller maligne 
sygdomme i colon, der 

gennemgår et ”fast-track” 

program blev inkluderet. 
 

Median 74 år. 

54 % var kvinder.  
 

Ingen eksklusionskriterier 

udover patienter, der ikke 

deltager i et ”fast-track” 

program. 

 

 
Sammenligne 

åben kirurgi med 

laparoskopi i et 
”fast-track” 

rehabiliteringspro-

gram med ældre. 

 
30 dage. 

 
Nej 

 
Effektmål: Indlæggelsestid, 

dødelighed og 

genindlæggelser  
 

Median postoperativ 

indlæggelsestid fem dage. 
 

1. dødsfald hos gruppen 

med åben kirurgi. 
 

9(12 %) genindlæggelser. 16 

% efter åben operation og 
12 % efter skopi (p > 0,005).  

 

Samlet blev patienterne 
udskrevet 5 (5-95 

percentilen = 4-6 dage) dage 

efter operationen.  
 

Konventionel behandling 

10-15 dage.  

 
Forholdsvis lille 
studiepopulation. 

 

Der er ikke gjort rede for bias og 
populationen, og forskeren er 

ikke blindet. 

 
Der er brugt valide, statistiske 

måle- og analysemetoder til at 

sammenligne mellem de to 
operationsmetoder. Der er udført 

u-test og Fishers eksakte test. 

 
Der er brugt historiske data til at 

sammenligne konventionel 

behandling med ”fast-track”  
 

De to grupper er 

sammenlignelige med hensyn til 
størrelserne på populationerne.  

 

Brug af ”fast-track” program er 
muligt til ældre patienter og 

sænker derudover antallet af 

generelle komplikationer og 
varighed af indlæggelsestid. 
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 2(60) 

 
Bardram L. et al 

 

Danmark 
 

 

 
 

 
2000 
 

British 

Journal of 
Surgery 

 
Tværsnits- 

under-

søgelse 

 
+ 

 
N = 50 

 

Ældre eller højrisiko patienter, 
der er planlagt til elektive 

colonresektioner, blev 

inkluderet. Derudover skal 
patienterne have maligne 

sygdomme, være mindst ≥ 75 

år eller ≥ 70 år og i behandling 
for kronisk hjerte sygdom.  

Desuden skal de varetage 

egenomsorgen og komme fra 
eget hjem. 

 

Median alder 81 år. 
 

Tværgående tyktarms- eller 

endetarmscancer blev 
ekskluderet.   

 
Multimodal 

rehabilitering til 

ældre patienter 
efter 

laparoskopiske 

colonresektion. 
 

 

 
 

 

 
Fra den 

posteoperative 

dag til patienten 
bliver udskrevet.  

 
Nej  

 
Effektmål: Indlæggelsestid. 
 

Median indlæggelsestid 2-5 

dage, dermed en reduktion på 

2-3 dage.    

 
Lille studiepopulation. 

 

Der er ikke gjort rede for 
statistiske måle- og 

analysemetoder, 

konfiddensinterval, eller bias 
og populationen, og forskeren 

er ikke blindet. 

 
Inkluderer også de patienter, 

som blev omlagt til en åben 

operation, trods den 
laparoskopiske operation, der 

ønskes undersøgt.  

 
Der er ingen population til at 

sammenligne 

undersøgelsesgruppen med.  
 

Brugen af multimodal 

rehabilitering har positiv effekt 

hos ældre og højrisiko 

patienter. 
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 3(9) 

 
Rumstadt R. et 

al 

 
Tyskland 

 

 
2009 

 

Wold Journal 
of Surgery 

 
Kohorte- 

studie 

 
Prospektivt 

 
+ 

 
N = 742 

535 patienter i alderen 70-79 år 

og 207 patienter i alderen 79+ 
år. 

 

Alder: ≥ 70 år. 
 

Data fra 24 tyske hospitaler. 

 
85,3 % har en komorbid 

sygdom ud fra ASA-

skalaen27(bilag 3). 
 

Eksklusions-kriterier: Patienter, 

som gennemgår akut operation 
inden for de første 24 timer 

efter indlæggelse. 

 

 
Undersøge ældre i 

et multimodal 

perioperativt 
rehabiliterings 

program for colon 

kirurgi.  

 
30 dage. 

 
Nej 

 
Effektmål: Indlæggelsestid, 

genindlæggelse og dødelighed. 

 
Indlæggelsestid 5 dage for de 

unge-ældre og 6 dage for de 

gamle. 
 

Genindlæggelsen var 4,6 % 70 

årige og 2,4 % for de 80 årige.   
 

Dødelighed er1,1 % for de 70 

årige og 0,9 for de 80 årige. 
Dermed ingen signifikant 

forskel mellem grupperne.   

 
Ingen signifikant forskel 

mellem åben og laparoskopisk 

operation. 
 

Indlæggelsestid median 11 dage 

for de 80 årige og 8 dage for de 

70 årige.   

 

  

 
Stor population. 

 

Populationen er veldefineret og 
repræsentativ. 

 

Dybdegående beskrivelse af 
metode og resultater.  

 

Der er ikke gjort rede for 
konfidensinterval eller bias, og 

populationen og forskeren er 

ikke blindet. 
 

Studiet er meget deskriptivt og 

de fleste resultaterne er angivet 
i %.  

 

Sammenligner yngre ældre 
med gamle ældre. 

 

De 80 årige har flere 

komorbide sygdomme.  

 

Metode svarhed: Ingen 
kontrolgruppe, som ikke 

modtager multimodal 

rehabilitering. 
 

Multimodal behandling kan 

nemt og sikkert varetages af 
ældre og patienter med 

komorbide lidelser. 

 

 

 

 

                                                 
27

 American Society of Anesthesiologists' klassifikation. Klassifikationen bruges til vurdering af risiko for komplikationer/morbiditet hos patienter, der skal i anæstesi. 

Klassifikationen går fra1(ingen organisk, biokemisk eller psykiatrisk forstyrrelse) til 5 (den morbunde patient, som opereres på vital indikation) (67,77). 
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 4(61) 

 
Aguilar-

Nascimento et 

al 
 

Brasilien 

 
2010 

 

ARQ 
Gastroenterol 

 
Kohorte- 

studie 

 
Prospektivt 

 
+ 

 
N = 117 

 

Alder: ≥ 60 år med en median 
alder på 67 år. 

 

N = 42 konventionel gruppen. 
 

N = 75 ”fast-track” gruppen..  

 
Kvinder N = 42 

Mænd N = 75 

 
 

 

 
Sammenligne 

konventionel 

behandling med 
multimodal 

behandling til 

ældre patienter, 
der får foretaget 

abdominale 

operationer.  

 
Der er ikke gjort 

rede for followup 

perioden. 

 
 Nej 

 
Effektmål: indlæggelsestid, 

genindlæggelser og dødelighed.  

 
Den gennemsnitlige 

indlæggelse faldt i den 

multimodale 
behandlingsgruppe med 4 dage 

(6 [1-43] versus 2 [1-97]; p = 

0,002). 
 

Dødelighed 3,4 %, men to 

tilfælde i hver gruppe (p = 
0,62). 

 

  

 
Stor population. 

 

Ikke randomiseret studie. 
 

De to undersøgelsesgrupper er 

ikke fordelt ligeligt, da der er 
33 flere i ”fast-track” gruppen.   

 

Der er brugt valide, statistiske 
måle- og analysemetoder, og 

der er ligeledes gjort rede for 

dem. 
 

Gruppen, der modtager 

konventionel behandling, er 
mindre – dermed er der større 

usikkerhed.  

 
Der er gjort rede for 

patientfrafald.  

 

Der er ikke gjort rede for  

eksklusionskriterier. 

 
Multimodal behandling 

mindsker både indlæggelsestid 

og kirurgiske infektioner hos 
ældre.  
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 5(5) 

 
Delaney P. C. et 

al 

 
USA 

 
2001 

 

British 
Journal of 

Surgery 

 
Kohorte- 

studie. 

 
Prospektivt 

 
+ 

 
N = 60 

 

Median alder 44,5 år. 
 

2 patienter ikke egnet til ”fast-

track”. 
 

Patienter med komorbiditet N = 

40. 
 

Patienter uden komorbiditet N 

= 18. 
 

Kvinder N = 22 

Mænd N = 38  
 

Bruger ASA skalaen til at 

vurdere patienterne efter. 
 

Bækken- og rektal kirurgi eller 

reoperationer 
 

 

 

 
Sammenligner en 

gruppe patienter 

med komorbiditet 
med en gruppe 

uden, der 

gennemgår større 
colon - og rektal- 

kirurgi i et ”fast-

track” regime. 

 
30 dage. 

 
Nej 

 
Effektmål: Indlæggelsestid og 

genindlæggelser.  

 
Patienter med komorbiditet 

havde længere indlæggelse (4-6 

dage) end dem uden 
komorbiditet, som kun havde 3-

5 dage. 

 
4 genindlæggelser, men disse 

kan ikke direkte relateres til 

”fast-track” programmet.  
 

Indlæggelsestid +/÷ 

komorbiditet statistisk 
signifikant (p =0,01). 

 

 

  

 
Lille studie population. 

 

Tager højde for ekskluderede. 
 

Der er brugt valide statistiske 

måle- og analysemetoder, og 
der er ligeledes gjort rede for 

dem. 

 
Der er ikke gjort rede for bias, 

og undersøgelsen er ikke 

blindet. 
 

Kort undersøgelsesperiode. 

 
Patienter med komorbiditet har 

god effekt ”fast-track”, i 

forhold til få genindlæggelser 
og hurtig udskrivelse, men man 

skal ikke forvente de sammen 

resultater, som til patienter 
uden komorbiditet. 
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 
Studie 6(24) 

 
Husted H. et al. 

 

Danmark 

 

2008 

 
Acta 

Orthopaedica 

 

Kohorte- 

studie 
 

Prospektivt 

 

+ 

 

N = 712 

 
Gennemsnitsalder 69 år 

 

Kvinder N = 440 
Mænd N =272 

 

Hofte og knæalloplastik 
patienter.   

 

 

Undersøg hvilke 

prædiktorer, der 
har betydning for 

indlæggelsestid i 

et ”fast-track” 
program hos hofte 

og knæalloplastik- 

patienter.   
 

 

  

3 måneder. 

 

Ja 

 

Effektmål: Indlæggelsestid 

og genindlæggelser. 
 

Alder, køn, civilstand, 

komorbiditet, brug af 
hjælpemidler præoperativt, 

hæmoglobin, ASA-score og 

hurtig mobilisering har 
indflydelse på 

indlæggelsestiden.  

 
Kendetegn ved lang 

indlæggelsestid: Kvinder, 

høj ASA-score, ældre, større 
behov for blodtransfusion. 

 

Alder (p = 0,01 (OR 1,02, 

CI: 1,01-1,05), for hvert år 

af alder stiger 

sandsynligheden for 
indlæggelse mere end 3 

dage 2,4 % om året.  

 
11 % genindlagt. 

 

Gennemsnitlig indlæggelse 
3,8 dage. 

 

41 % udskrevet inden 3 
dage efter operationen. 

 

Omkring 8 % havde en 

længere indlæggelsestid end 

5 dage. 

 
 

 

Stor population.  

 
Lang undersøgelsesperiode. 

 

Der er brugt valide, statistiske 
måle- og analysemetoder, og der 

er ligeledes gjort rede for dem. 

 
Der er ikke gjort rede for 

konfidensinterval eller bias, og 

undersøgelsen er ikke blindet. 
 

Der er ingen population til at 

sammenligne 
undersøgelsesgruppen med 

 

Kortere indlæggelse hos 

tilfredse patienter. 

 

Der er ikke gjort rede for in- og  
eksklusionskriterier. 

 

Alle patienterne har fået 
inventionen og har gennemført.  

 

Populationen er kontrolgruppe 
for sig selv, da studiet ser på 

variationer. Eks. om aldre har 

betydning for indlæggelsestid. 
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 7(62) 

 
Lee H. J. et al 

 
USA 

 
1999 

 

The Society 
of Thoracic 

Surgeons. 

 
Kohorte- 

studie 

 
Prospektivt 

 
+ 

 
N = 487 

 

N = 176 for ældre over 70 år 
med en gennemsnitsalder på 75 

år. 

 
N = 311 for yngre under 70 år 

med 

en gennemsnitsalder på 58 år. 
 

Alle patienterne er opereret for 

en isoleret koronar bypass. 
 

Den ældre gruppe havde 
signifikant flere komorbide 

sygdomme. 

 

 
Sammenligne 

ældre patienter 

over 70 år med 
yngre patienter 

under 70 år i et 

”fast-track” 
program til 

bypassoperere 

patienter. 

 
30 dage. 

 
Nej 

 
Effektmål: Dødelighed og 

indlæggelsestid. 

 
34 % af de ældre udskrives 

efter 5 dage fra operationen. 

 
Øget forekomst af 

atrieflimmer og andre 

komplikationer førte til 
længere indlæggelsestid hos 

de ældre.(7,2 versus 5,6 

dage, p<0,001).  
 

4 dødsfald (0,8 %). 1 i den 
ældre gruppe og 3 i den 

yngre.(0,6 % versus 1,0 %, 

p>0,20). 
 

Genindlæggelser ens for 

begge grupper. 
 

 

 
 

 
Stor population. 

 

Der er brugt valide, statistiske 
måle- og analysemetoder, og der 

er ligeledes gjort rede for dem. 

 
Der er brugt T- test og 

konfidensinterval for at finde 

forskel mellem de to grupper.  
 

Høj alder giver længere 

indlæggelsestid.  
 

”Fast-track” sammenlignes i to 
forskellige aldersklasser og ikke 

med konventionel behandling. 

 
Alder er ikke afgørende for, om 

patienter kan deltage i et ”fast-

track” program. 
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Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 8(63) 

 
Kogan A. et al 

 

Israel 

 
2008 

 

Journal of 
Cardio-

thoracic and 

Vascular 
Anesthesia 

 
Kohorte- 

studie 

 
Retro-

spektivt  

 
+ 

 
N = 860 

Alder: ≥ 70 år 

 
N = 576 for patienter mellem 

70-79 år. N = 314 for patienter 

som deltager i ”fast-track” 
program. 

 

N= 284 for patienter over 79 år. 
N = 106 for patienter, som 

deltager i ”fast-track” program. 

 
Inklusionskriterier: Patienter, 

der kræver koranar 

bypassoperation eller ventil-
relaterede eller kombinerede 

procedurer.  

 
Eksklusionskriterier: patienter, 

der gennemgår akut operation 

eller har aortaaneurisme eller 
aortadissektionsreparationer.  

 

 
At sammenligne 

en gruppe af 70 

årige med en 
gruppe af 80 

årige, som enten 

gennemgår et 
”fast-track” 

program eller 

konventionel 
behandling hos 

kirurgiske 

hjertepatienter for 
at undersøge, 

hvilke faktorer, 

der har betydning 
for at gennemføre 

et ”fast-track” 

program.   

 
30 dage. 

 
Nej 

 
Effektmål: Indlæggelsestid, 

genindlæggelser og 

dødelighed. 
 

”Fast-track” lykkes for 54,5 

% af de unge ældre og for 
37,3 % for de gamle ældre. 

 

Genindlæggelser: 13, 1 % 
for de unge ældre og 14,5 % 

for de gamle ældre. 

 
Dødeligheden over 30 dage 

fra operationen var lavere i 

”fast-track” grupperne end i 
de konventionelle 

behandlingsgrupper.  

 
 

 
Stor population. 

 

Lang opfølgningsperiode. 
 

Der er gjort rede for, hvorfor de 

undersøgelsesgrupper er 
sammenlignelige. 

 

Odds ratio 95 % 
konfidensinterval og p værdier 

blev beregnet for hver 

risikofaktor. P- værdi på <0,05 
blev anset for statistiske 

signifikant. 

 
Der er gjort rede for de 

statistiske analyser. 

 
Der ikke gjort rede for bias, og 

undersøgelsen er ikke blindet. 

 
Studiet siger ikke noget om, om 

”fast-track” er bedre end 

konventionel behandling. 
 

Alder alene bør ikke udelukke 

patienter fra ”fast-track” 
programmer. 

 

 
 

 

 

 



  

   

Forfatter/ 

Land 

År/kilde Studie Studie- 

Kvalite

t 

Population Interventio

n 

Followup 

periode 

Confounde

r 

Ja/nej 

Resultater 

(outcome) 

Kommentarer 

 

Studie 9(64) 

 
Charakopos N. 

et al. 

 
Grækenland 

 
2007 

 

Asian 
Cardiovas-

cular & 

Thoracic 
Annals. 

 
Kohorte- 

studie 

 
Retros-

pektivt 

 
+ 

 
N = 711 

 

Yngre patienter < 70 år N = 
572. 

Ældre patienter ≥ 70 år N = 

139.  
 

Median aldre 61,3 år 

 
Mænd N = 572 

Kvinder N = 180 

 

 
At sammenligne 

en gruppe ældre 

patienter med en 
gruppe yngre i et 

”fast-track” 

program hos 
koronar arterie 

bypass patienter.    

 
30 dage. 

 
Nej 

 
Effektmål: Dødelighed, 

genindlæggelser og 

indlæggelsestid. 
 

Hurtig udskrivelse inden for 

de første 5 postoperative 
dage blev opnået hos 48 % 

af de yngre og 19 % af de 

ældre (p<0,001). 
 

Genindlæggelser 7 % for de 

yngre og 8 % for de ældre. 
Der er ingen signifikant 

forskel mellem grupperne. 

 
Dødelighed 3,3 % for de 

yngre og 4,3 % for de ældre. 

Der er ingen signifikant 
forskel mellem grupperne. 

 

 
Stor population. 

 

Der er gjort rede for at 
grupperne er sammenlignelige. 

 

Grupperne er testet for statistisk 
signifikans. 

 

Der er gjort rede for in- og  
eksklusionskriterier. 

 

Der ikke gjort rede for bias, og 
undersøgelsen er ikke blindet. 

 

Der er brugt valide, statistiske 
måle- og analysemetoder. 

 

Studiet siger ikke noget om, om 
”fast-track” er bedre end 

konventionel behandling. 

 
”Fast-track” menes at være en 

sikker og effektiv 

behandlingsmetode også til 

ældre. 
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Efter at have foretaget en kritisk vurdering af de ni inkluderede studier i forhold til 

evidenstabellerne, er studie 2 af Bardram L. et al.(60) ekskluderet. Dette skyldes at studiet er et 

tværsnitsstudie og kun angiver resultaterne i procenter, hvorfor der ikke er foretaget en kritisk 

analyse af de inkluderede resultater, og studiet er derved rent deskriptivt. Et studie af denne kvalitet 

vil ikke kunne bruges til en anbefaling, da styrken af anbefalingen ville blive alt for svag i forhold 

til at kunne understøtte effekten af interventionen. Derved er der otte kohortestudier tilbage til at 

kunne give et muligt svar på problemstillingen i dette speciale. 

 

5.2 Kritisk gennemgang af de inkluderede studiers metodologi 

I det følgende afsnit udarbejdes en samlet analyse af de otte inkluderede studiers validitet ved 

kritisk gennemgang af metodologien i studierne. Vurderingen af studiernes validitet påvirker deres 

evidensniveau, som senere vil påvirke evidensstyrken af de anbefalinger, som studierne kan 

underbygge.  

 

De otte kohortestudier har alle en velafgrænset og klinisk relevant problemstilling. Overordnet er 

den samlede problemstilling i samtlige studier, om ældre og/eller patienter med komorbiditet kan 

gennemføre og opnå effekt af AP. Hvis der ikke er en relevant, velafgrænset og specificeret 

problemstilling i studiet, kan det være vanskeligt at bedømme, i hvor høj grad kriterierne er opfyldt, 

eller hvor relevant problemstillingen er(65).  

 

I studie 1(59), 3(9), 4(61), 5(5), 7(62), 8(63) og 9(64) indgår der en kontrolpopulation til at 

sammenligne undersøgelsespopulationen med. En sådan gruppe omtales oftest som den ”ikke-

eksponerede population”, men det er ikke i alle kohortestudier, kontrolpopulationerne er opdelt efter 

eksponeringsstatus(66). Dette gælder især i behandlingsundersøgelser, hvor kontrolpopulationen 

ikke er generelle populationer, men en gruppe syge karakteriseret ved en bestemt 

helbredsbegivenhed(66). I de inkluderede studier ønskes ikke en undersøgelse af, hvorvidt en 

population er eksponeret eller ikke-eksponeret, for en bestemt sygdom, men en undersøgelse, af 

hvorvidt ældre eller patienter med komorbiditet har effekt af AP. Derfor er de to 

populationskohorter opdelt på anden vis i de syv studier, der har en sammenligningskohorte, der 

ikke er udvalgt efter eksponeringsstatus. I studie 3(9), 7(62), 8(63) og 9(64) sammenlignes yngre 

patienter med ældre, hvor det i studie 1(59) og 4(61) er behandlingsmetoden, der er 

sammenligningsgrundlag. I studie 5(5) er det patienter med komorbiditet, der sammenlignes med 

38 
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patienter uden komorbiditet.  Det har betydning for kvaliteten af studiet, at de to 

sammenligningskohorter, som indgår i undersøgelsen, er så ens som muligt med hensyn til alle 

andre karakteristika end udvælgelsesparameteren(65). I studie 3(9), 7(62), 8(63) og 9(64) er det 

alderen, som er afgørende for, om patienterne er i den ”eksponerede” kohorte eller den ”ikke 

eksponerede”, og i studie 5(5) er det graden af komorbiditet, der er bestemmende.  Hvorimod det i 

studie 1(59) og 4(61) er behandlingsmetoden, som er afgørende for opdelingen. I studie 6(24), hvor 

der ikke er en sammenligningskohorte, ønskes der en undersøgelse af hvilke prædiktorer, der har 

betydning for indlæggelsestiden i AP. Altså er der i alle syv studier, der har en 

sammenligningskohorte, sat klare kriterier for, hvorvidt patienten ender i den ”eksponerede” 

kohorte eller i den ”ikke-eksponerede”. Hvis ikke dette er gjort, skal studiet ifølge SfR 

forkastes(65). Ligeledes har det betydning for undersøgelsen, om deltagerraten i den ”eksponerede” 

og ”ikke-eksponerede” kohorte er sammenlignelig ved baseline. Hvis der er stor forskel på 

deltagelsesraten i de to grupper, indikerer det, at der kan forekomme en betydelig grad af 

selektionsbias
28

, og undersøgelsesresultatet skal derfor vurderes med varsomhed(65). I de 

inkluderede studier rekrutteres patienterne automatisk til studiet ved at være indstillet til operation. 

Selektionsraten er dermed 100 % i både den ”eksponerede” kohorte og den ”ikke-eksponerede”. 

Dette medvirker til at reducere selektionsbias(42). En anden måde, hvormed risikoen for 

selektionsbias kan reduceres, er ved at formulere relevante og eksplicitte in- og eksklusionskriterier 

og sørge for, at personerne i hver af kohorterne er sammenlignelige ved baseline. Der skal derfor i 

en studie fremgå data om karakteristika af deltagerne i forhold til sygdom, køn, alder osv.(49).  

 

I studie 5(5), hvor patienter med og uden komorbiditet sammenlignes, er patienternes komorbiditet 

målt ud fra ASA-skalaen. Denne skala bruges som nævnt som et anæstesiindeks for hvor godt, 

patienterne tåler anæstesi(67). Skalaen er opdelt i fem kategorier i forhold til i hvor høj grad af 

komorbide sygdomme, patienten har. Ved kun at bruge denne skala til at vurdere patienternes 

komorbiditet, kan det tænkes, at der er fare for, at ikke alle patienter rekrutteres til den rigtige 

kohorte, da skalaen kun overordnet vurderer patienternes komorbiditet. Det skaber mulighed for 

misklassifikation, hvilket medvirker til informationsbias.    

 

Når deltagerne er rekrutteret og inkluderet i en undersøgelse, bør de følges til specifikke 

slutresultater, eller til målet for undersøgelsen optræder. Hvis outcomes og de anvendte kriterier for 

                                                 
28

 Selektionsbias er en systematisk over- eller undervurdering af en sammenhæng på grund af selektionsproblemer(66). 
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at måle dem ikke er tydeligt defineret, skal studiet ifølge SfR forkastes(65). I alle otte inkluderede 

studier er der sat klare mål for det ønskede outcome. Indlæggelsestiden er et effektmål, der går igen 

i alle otte studier, hvor genindlæggelser er et effektmål i syv af studierne og dødeligheden i seks af 

studierne. Derudover skal det tages med i vurderingen af studierne, hvis patienterne ikke 

gennemfører undersøgelsen. Hvis man belyser hypoteser med kort tidshorisont, er det ofte realistisk 

at kunne følge hele studiepopulationen gennem et fastlagt tidsrum uden at miste informationer(66). 

I de otte inkluderede studier er der ikke gjort rede for frafald. Dette kan skyldes, at alle patienter har 

gennemført den planlagte operation, og at followupperioden er relativ kort i de studier, der anfører 

followupperioden. I studie 4(61) er der ikke gjort rede for opfølgningsperioden. Det fremgår således 

ikke, hvor længe forskerne følger patienterne. Det vil give forskellige slutresultater, om det er uger, 

måneder eller år, patienterne følges. Traditionelt set er followupperioden på 30 dage inden for 

kirurgien, med hensyn til mål af genindlæggelser og dødelighed. I studie 1(59), 3(9), 5(5), 7(62), 

8(63) og 9(64) følges patienter dermed også over en 30-dagesperiode efter det operative indgreb. 

Dette er en relativ kort periode, men nok til at give et indblik af effekten af AP. I studie 6(24) følges 

patienterne derimod over en tre måneders periode, hvilket giver en større viden om effekten af AP 

på sigt.  

 

Ingen af de otte studier er blindet med hensyn til deltagerens eksponeringsstatus. Dermed er 

forskeren, som analyserer data, ikke blindet for, hvordan deltagerne i studierne er fordelt, hvilket 

betyder, at forskeren er bevidst om, om det er den ”eksponerede” eller ”ikke-eksponerede” kohorte, 

der undersøges.  Hvis forskeren er blindet, mindskes risikoen for bias på resultatet, derfor bør 

studier, der er blindet, gradueres højere end dem, hvor det ikke er tilfældet, eller hvor blindingen 

ikke er tilstrækkelig(65). Ifølge SfR kan blinding være umulig i mange kohortestudier(65), hvilket 

også synes at være tilfældet i de syv studier, der har en sammenligningskohorte i dette speciale. Da 

kohorterne i de syv studier enten er opdelt efter alder eller behandlingsmetode, er det vanskeligt at 

blinde eksponeringsstatussen, da det vil være åbenlyst hvilken kohorte, der undersøges. For at 

bedømme graden af eventuelle bias kan det derfor være nyttigt at sammenligne udvalgte mål fra 

dataprocessen fra ”eksponeringskohorten” og den ”ikke-eksponerede” kohorte. Såfremt disse mål er 

sammenlignelige mellem grupperne, er der større sikkerhed for, at resultatet er korrekt(65). I hvert 

af de syv studier er resultaterne sammenlignelige, da der er gjort rede for hvilke effektmål, der 

ønskes undersøgt, og dette derefter er gjort for både den ”eksponerede” kohorte og den ”ikke 

eksponerede” kohorte. Dermed tyder det ikke på, at studierne er behæftet med målebias. I de otte 
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studier er det ligeledes argumenteret for den valgte metode for at undersøge effekten af AP hos 

ældre og patienter med komorbiditet. Metoden i de undersøgte studier har været at rekruttere 

patienterne til at deltage i AP. Dette er gjort ved at inkludere alle operationspatienter over en given 

tidsperiode. Patienterne blev derefter fordelt enten alders- eller behandlingsmæssigt. I fire af 

studierne anvendes ASA-skalaen til at vurdere graden af komorbiditet i såvel undersøgelses- som 

sammenligningskohorte, hvilket som tidligere nævnt giver risiko for misklassifikationsbias af 

eksponerede og ikke eksponerede, hvilket kan resultere i informationsbias.  

 

Inddragelse af evidens fra andre kilder eller tidligere undersøgelser, der viser validiteten og 

troværdigheden af den anvendte metode, som er brugt ved vurdering af resultaterne, øger studiets 

kvalitet. Kun et af de otte studier refererer til andre studiers metode. Derved er studiernes kvalitet 

og pålidelighed(65) ikke i høj grad forsøgt elimineret. Derimod refererer alle otte studier til tidligere 

studier, der viser, at AP har effekt i forhold til konventionel behandling. Ligeledes øges 

pålideligheden af datakvaliteten, hvis eksponeringsgrad eller tilstedeværelse af prognostiske 

faktorer er vurderet mere end én gang. Derudover er en uafhængig vurdering af mere end én forsker 

ønskelig(65). I de otte inkluderede studier er populationerne kun vurderet én gang. Dette kan 

skyldes, at det er alderen i fem af studierne, der har betydning for, om det er den ”eksponerede” 

eller ”ikke eksponerede” kohorte, patienten kommer i. Alderen vil i langt de fleste tilfælde ikke 

ændre sig betydeligt i forhold til den korte followupperiode. I de studier, hvor det er 

behandlingsmetoder, der har giver udslaget for kohorteopdelingen, vil denne heller ikke ændres i 

forhold til slutresultaterne. Men i de studier, hvor det er graden af komorbiditet, der er brugt som 

måleparametre for kohorteopdelingen, vil den kunne ændres eller vurderes forskelligt afhængig af 

forskeren, der vurderer den, men den er alligevel kun vurderet én gang i studierne.   

 

Et andet punkt, som har betydning for vurderingen af et studie, er, om confoundere og bias er 

identificeret og medinddraget tilstrækkeligt i studiedesignet og i analysen. Muligheden for 

confounding er en af de vigtigste årsager til, at observationelle studier ikke er højere gradueret som 

evidenskilde(65). Confounding er som nævnt sløring af en sammenhæng mellem eksponering og 

outcome af en anden faktor, der er associeret med både eksponeringen og målet(65,66). Ifølge SfR 

bør studier, der ikke berører muligheden for confounding, forkastes(65). Dette punkt vælges det 

imidlertid at se bort fra i denne analyse, da kun ét ud af de otte studier svagt belyser dette punkt. 

Studie 6(24) redegør statistisk for confoundere, men redegør ikke for hvilket variabler, de korriger 
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for, hvorfor alle otte studier skal nedgradueres, da risikoen for confounding er tilstede i dem alle. En 

mulig confounder, der kan være tilstede i studie 7(62), 8 (63) og 9(64), er, at disse studier ikke 

korrigerer for, om patienterne har en vis grad af komorbiditet. Dette kan have indflydelse på 

resultatet, da ældre ofte har flere komorbide sygdomme yngre. Da alle otte inkluderede studier er 

kohortestudier, der ikke er randomiserede, er der fare for, at confounderne ikke er fordelt ligeligt 

imellem den ”eksponerede” og den” ikke eksponerede” kohorte, hvilket skaber bias i forhold til 

resultaterne.  Mulig bias, som kan være tilstedet i alle studierne undtagen studie 6(24), da dette 

undersøger hvilket prædiktorer, der har indflydelse på AP, er nyhedsværdien i at skulle opnå gode 

resultater i undersøgelserne. Dette er en informationsbias. Dermed menes, at der altid er et større 

fokus på den undersøgte intervention, da fokus er rettet mod en bestemt patientgruppe. Dermed vil 

en intervention, som er i fokus over en kort periode, ofte give positive resultater. I studie 5(5) kan 

der ligeledes opstå bias ved, at der i studiet sammenlignes med andre hospitaler, og at der ikke 

gøres rede for deres behandlingsstrategi. Dette prøver forfatterne bag studiet derimod at eliminere 

ved at se historisk på indlæggelsestiden og derefter vise, at AP forkorter indlæggelsestiden. 

Ligeledes kan mulige bias i studierne være personalets tro på, at AP er godt, og at undersøgelserne 

ikke er blindet. Til gengæld er der i de syv studier, som har sammenligningskohorte, anvendt ens 

databehandling. Derved er sandsynlighed for mulig bias reduceret og troværdighed af resultaterne 

højnet(66). I studie 6(24) er der heller ikke tager højde for bias, men her er det noget sværere at 

vurdere, hvad der kan have haft indflydelse på resultatet. Men en mulig informationsbias kan også 

her være, at det ikke er den samme læge, der har vurderet patienterne via ASA-skalaen, og derved 

er patienterne ikke vurderet ens.  

 

I seks ud af de otte studier er der redegjort for konfidenseinterval(sikkerhedsgrænser). 

Konfidenseinterval anvendes til at afgøre om et prognoseestimat er betydningsfuldt. Oftest benyttes 

95 % sikkerhedsgrænser. De repræsenterer den værdimængde inden for hvilken, der er 95 % 

sandsynlighed for, at det sande estimat for patientpopulationens prognose ligger(41). Studier, der 

ikke angiver en enkelt værdi uden anførelse af sikkerhedsintervaller, bør ifølge SfR vurderes 

varsomt(65).     

 

5.3 De inkluderede studiers evidensniveau og styrke 

I det følgende afsnit foretages en kort vurdering af hvert af de otte inkluderede studier baseret på det 

foregående afsnit, og evidensniveauet af hvert studie gradueres på baggrund af vurderingen. 
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5.3.1 Studie 1 – ”Fast-track” rehabilitation after colonic surgery in elderly patients – is it feasible? 

Studiet er et kohortestudie, og evidensniveauet er dermed II b. Bias og confoundere ikke forsøgt 

elimineret, og der er ligeledes ikke redegjort for evt. bias og confoundere. Derfor nedgraderes 

evidensniveau. Studiepopulationen er forholds lille, og de to undersøgelseskohorter er ikke fordelt 

ligeligt. Ligeledes er followupperioden forholdsvis lille. 

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 

 

5.3.2 Studie 3 – Multimodal Perioperativ Rehabilitation for Colonic Surgery in the Elderly  

Studiet er et kohortestudie, og evidensniveauet er dermed II b. Stor studiepopulation, men de fleste 

af resultaterne er udregnet i procent. Studiet er derved meget deskriptivt og har en forholdsvis kort 

followupperiode. Derudover er der ikke gjort rede for confoundere, bias eller konfidensinterval. 

Studiet er derfor nedgraderet i evidensniveau.  

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 

 

5.3.3 Studie 4 – Clinical benefits after the implementation of a multimodal perioperative protocol in 

elderly patients 

Studiet er et kohortestudie og evidensniveauet er dermed II b. Studiepopulationen er stor, men 

grupperne er ikke fordelt ligeligt. Derudover er der ikke redegjort for followupperioden. Ligeledes 

er bias og confoundere ikke taget i betragtning, og de er derved ikke forsøgt elimineret, derved 

nedgraderes studiet i evidensniveau.  

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 

 

5.3.4 Studie 5 – ”Fast track” postoperative management protocol for patients with high co-

morbidity undergoing compex abdominal and pelvic colorectal surgery 

Studiet er et kohortestudie og evidensniveauet er dermed II b. Studiepopulationen er lille og 

followupperiode forholdsvis kort. Der er ligeledes ikke redegjort for confoundere og bias, hvilket 

betyder, at studiet nedgraderes i evidensniveau.   

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 
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5.3.5 Studie 6 – Predictors of length of stay and patient satisfaction after hip and knee replacement 

surgery 

Studiet er et kohortestudie, og evidensniveauet er dermed II b. Studiet har en stort 

undersøgelsespopulation og lang followupperiode, men der er ingen sammenlignelig gruppe. 

Derudover er der ikke gjort rede for in- og eksklusionskriterier. I studiet er der taget statistisk højde 

for confoundere, men der er ikke gjort rede for hvilke variabler, de korriger for. Ligeledes er der 

ikke tager højde for bias. Dette medfører, at studiets evidensniveau nedgraderes.    

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 

 

5.3.6 Studie 7 – Fast Track Recovery of elderly Coronary Bypass Surgery Patients 

Studiet er et kohortestudie, og evidensniveauet er dermed II b. Stor studiepopulation og der er taget 

højde for konfidensinterval, men confoundere og bias er ikke forsøgt elimineret og er ikke taget i 

betragtning, derfor nedgraderes studies evidensniveau.    

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 

 

5.3.7 Studie 8 – Risk Factors for Failed ”Fast-Tracking” after Cardiac Surgery in Patients Older 

Then 70 Years 

Studiet er et kohortestudie, og evidensniveauet er dermed II b. Stor studiepopulation og forholdsvis 

kort followupperiode. Der er gjort rede for konfidensinterval, og der er brugt valide, statiske 

målemetoder. Men confoundere og bias er ikke taget i betragtning, derfor nedgraderes studies 

evidensniveau. 

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 

 

5.3.8 Studie 9 – Influence of Fast-Track Recovery after Coronary Artery Bypass in the Elderly 

Studiet er et kohortestudie, og evidensniveauet er dermed II b. Stor studiepopulation, men kort 

followupperiode. Der er gjort rede for, at kohorterne er sammenlignelige og for in- og 

eksklusionskriterier. Bias og confoundere er ikke forsøgt elimineret, og der er ligeledes ikke 

redegjort for evt. bias og confoundere. Derfor nedgraderet evidensniveau. 

Studiekvalitet +, evidensniveau II b, evidensstyrke C* 
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5.4 Fremstilling af resultater fra inkluderede studier 

I det følgende foretages en kort samlet præsentation af resultaterne fra de otte inkluderede studier.  

Ud fra studierne kan det ses, at ældre og patienter med komorbiditet opnår effekt af AP. Overordnet 

opnår også ældre og patienter med komorbiditet nedsat indlæggelsestid, færre genindlæggelser, og 

dødeligheden er ikke stigende for disse patientgrupper i AP. Samlet kan det siges, at ældre og 

patienter med komorbiditet ikke opnår de samme resultater som yngre og patienter uden 

komorbiditet med hensyn til indlæggelsestid og genindlæggelser, men at disse er reduceret i forhold 

til konventionel behandling. Ud fra de otte inkluderede studier er der evidens for, at AP nedsætter 

indlæggelsestiden, medvirker til færre genindlæggelser, og at dødeligheden ikke stiger. 

Studiekvaliteten er svag for alle inkluderede studier, men studierne viser dog, at der er evidens for 

AP til ældre og patienter med komorbiditet, og resultaterne går alle i samme retning. I alle otte 

studier er studiekvaliteten +, evidensniveau II b, evidensstyrke C*. Denne vurdering skal ses i lyset 

af, at der ikke i nogen af studierne er taget højde for bias og kun et studie svagt belyser 

confoundere. Dermed er ikke tydeliggjort, om nogle udefra kommende faktorer har haft indflydelse 

på resultaterne. Sammenfattende er der således brug for mere forskning i form af store, 

veltilrettelagte kohortestudier med lang followupperiode og tilstrækkelig confounderkontrol inden 

for dette område af AP. 

 

6.0 Diskussion 

Diskussionsafsnittet er delt op i to overordnede afsnit, hvor det første vil omhandle en diskussion af 

de fremkomne resultater ud fra den systematiske litteraturgennemgang, som vil udmunde i 

anbefalingen. Den anden vil være en diskussion af den valgte metode.  

 

6.1 Resultatsdiskussion 

Det fokuserede spørgsmål skulle undersøge, hvorvidt ældre og patienter med komorbiditet har 

effekt af AP sammenlignet med yngre og patienter uden komorbiditet, målt på indlæggelsestid, 

genindlæggelser og dødeligheden over en periode på 30 dage fra den postoperative dag. I tabel 6 ses 

en samlet vurdering af evidensen på dette område. 
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Tabel 6: Oversigt over den samlede bedømmelse af evidenskvalitet 

Samlet bedømmelse af evidensens kvalitet 

Problemstilling: Evidenstabel reference: 

”Er ældre og patienter med komorbiditet i 

accelererede patientforløb i øget risiko for 

længere indlæggelsesforløb, genindlæggelser og 

overdødelighed i de første 30 dage efter 

udskrivelse i forhold til yngre patienter og 

patienter uden komorbiditet?” 

Evidenstabeller fra de inkluderede studier 

vedrører spørgsmålet om ældre og patienter med 

komorbiditet kan opnå effekt af AP 

1. Omfang af evidens 

Kommentér omfanget af den tilgængelige evidens om dette emne og den metodologiske kvalitet 

Otte kohortestudier bedømt som + 

2. Anvendelighed 

Kommentér i hvilken grad, evidensen er direkte anvendelig i sundhedsvæsenet i Danmark. 

Der er ingen tydelig evidens på området. Evidensniveau og styrke af de inkluderede studier er 

nedgradueret, hvorfor anbefalingen hverken er ”skal” eller ”bør” anbefaling, men derimod 

udelukkende såkaldt ”kan” anbefales.  

Den fremkomne evidens, i forhold til om ældre og patienter med komorbiditet opnår effekt af AP, 

kan således bruges til at styrke grundlaget for, at disse patientgrupper kan indgå i AP. 

3. Generalisering 

Kommentér, om det er rimeligt at generalisere fra undersøgelsens resultater til reference-

programmets patienter. 

Alle inkluderede patienter fra de otte inkluderede studier var enten over 60 år og/eller havde en 

komorbid sygdom og deltog i AP. Det vil sige, at man med stor sandsynlighed kan generalisere 

resultaterne fra den systematiske litteratursøgning til ældre og patienter med komorbiditet.  

4. Overensstemmelse 

Kommentér graden af overensstemmelse mellem artiklerne i evidenstabellen. Hvis der er 

modstridende resultater, angiv så, hvorledes grupperne vurderede, i hvilken retning evidens peger. 

I de inkluderede artikler peger alle resultater i samme retning med sammenligelige resultater. 

Dette øger evidensniveauet. 
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5. Klinisk effekt 

Kommentér den potentielle, kliniske effekt, den undersøgte intervention kan have – f.eks. 

størrelsen af patientpopulationen, størrelsen af effekt, den gavnlige effekt i forhold til andre 

behandlingsmuligheder, betydning for ressourcer, balance mellem risiko og gavnlig effekt.   

Patientpopulation 

Mere end 3500 ældre og patienter med komorbiditet indgik i de inkluderede studier. 

Effekt 

Der er evidens for, at indlæggelsestiden og genindlæggelserne falder med AP, men der er kun 

svag evidens for, at dødeligheden falder de første 30 dage efter det operative indgreb 

sammenlignet med yngre uden komorbiditet.   

6. Andre faktorer 

Angiv hvilke andre faktorer, I overvejede ved vurdering af evidensgrundlaget. 

Den foreliggende evidens er svækket grundet kvaliteten af de inkluderede studier, men øges, ved 

at alle studierne peger i samme retning. 

7. Evidensangivelse 

Sammenfat grupperne syntese af den evidens, der relaterer sig til denne problemstilling, når alle 

overstående faktorer tages i betragtning. Angiv evidensniveauet (-erne) I-IV. 

Evidensniveau II b 

8. Anbefaling 

Angiv rekommandationsgrad (A-D), og anfør eventuelle uoverensstemmelser i gruppen på dette 

punkt. 

Evidensstyrke C* (Anbefalingen ses nedenfor) 

 

Den systematiske litteratursøgning resulterede i otte kohortestudier, som alle undersøger effekten af 

AP hos ældre og/eller patienter med komorbiditet med udgangspunkt i indlæggelsestid, 

genindlæggelse og dødelighed med en followupperiode på mindst 30 dage for genindlæggelser og 

dødelighed. Ud fra den kritiske gennemgang og vurdering af studierne viser det sig imidlertid, at 

alle otte inkluderede studier har problemer i forhold til gennemgangen af metodologien. Et 

gennemgående træk ved de inkluderede studier er, at de er præget af såvel confoundere som bias, og 

det er ikke taget i betragtning i studierne. Derfor er der ikke taget højde for, om der er nogle udefra 

kommende elementer, der kan have influeret på resultaterne, hvorfor der er valgt en nedgraduering 
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af styrken af den understøttende, videnskabelige dokumentation. Det er dog vigtigt at understrege, 

at denne nedgradering af evidensen imidlertid ikke behøver sige noget om vigtigheden og 

relevansen af den fremskaffede evidens(49). Det ændrer dog ikke på det faktum, at de studier, der 

danner grundlag for evidens af, om ældre og patienter med komorbiditet har gavn af AP, ikke er af 

den bedste kvalitet. Imidlertid synes det rimeligt, at den eksisterende evidens danner præcedens og 

accepteres som værende anvendelig, indtil anden forskning foreligger – også fordi resultaterne i de 

otte studier peger i sammen retning. Dog vil større, veltilrettelagte kohortestudier kunne 

tydeliggøre, om ældre og patienter med komorbiditet har brug for en særlig pleje i forhold til AP 

end de yngre patienter uden komorbiditet for at opnå effekt af AP. 

 

Ud fra de otte inkluderede studier viser resultaterne, at indlæggelsestiden i gennemsnit var 3-6 dage 

for ældre og patienter med komorbiditet i AP, og genindlæggelsen i gennemsnit var ca. 5 %. Det 

kan ses ud fra studierne, at ældre over 80 år og patienter med høj komorbiditet har brug for flere 

indlæggelsesdage end yngre og patienter uden komorbiditet. Til gengæld er der ingen signifikant 

forskel i genindlæggelser mellem den yngre gruppe og de ældre. Og genindlæggelserne kan ikke 

direkte relateres til AP. Til gengæld er der kun ét af de otte studier, der viser, at dødeligheden falder 

med AP i forhold til konventionel behandling over en 30 dages periode. Dermed viser 

undersøgelsen, at ældre og patienter med komorbiditet har effekt af AP medhensyn til kortere 

indlæggelsesforløb og få genindlæggelser, men at der kun er svag evidens for, om dødeligheden 

falder over den korte followupperiode. Vigtigheden af AP kan diskuteres, fordi der ikke ses en 

signifikant forskel i dødeligheden, men det kan tænkes, at dødeligheden på sigt vil falde, hvis 

followupperioden er længere. Derfor er der brug for undersøgelser med længere followupperioder, 

som kan dokumentere, hvordan dødeligheden blandt ældre og patienter med komorbiditet udvikler 

sig over tid.  

 

Med udarbejdelse af en evidensbaseret, klinisk anbefaling inden for AP til ældre og patienter med 

komorbiditet vil disse patientgrupper kunne modtage en behandling, der bygger på evidensbaseret 

viden, hvilket vil være med til at højne kvaliteten af plejen. Det kan diskuteres, om det overhovedet 

er nødvendigt at foretage studier, der fokuserer på, om ældre og patienter med komorbiditet har 

gavn af AP. Det kan være tilstrækkeligt kun at undersøge den ene gruppe og derefter drage parallel 

til den anden. Det kan også tænkes, at det vil være tilstrækkeligt kun at undersøge gruppen af ældre 

patienter eller gruppen af ældre med en veldefineret komorbiditet. Men var det gjort, kunne man så 
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stille spørgsmålet, om det havde givet et fyldestgørende billede af ældre og patienter med 

komorbiditet i AP. Ud fra de otte inkluderede studier fremgår det således, at det kun er ét studie, 

som direkte undersøger AP og komorbiditet. I flere af de andre studier er ASA-skalaen benyttet til 

at vurdere patienters grad af komorbiditet før baseline, men det er ikke en direkte måleparameter. 

Derfor er nogle mere klart definerede kriterier ønskelige for, om man med sikkerhed kan sige noget 

om graden af komorbiditet og derved undgå informationsbias på dette område. Det kan ligeledes 

diskuteres, om det er tilstrækkeligt kun at anvende ASA-skalaen til at vurdere graden af 

komorbiditet, da denne skala oprindeligt er tænkt som et anæstesimål for, hvor godt patienter tåler 

anæstesi. Det kan antages, at der burde tages andre metoder i brug for at undersøge patienters grad 

af komorbiditet. ASA-skalaen giver kun en overordnet vurdering af patienternes komorbiditet, da 

den meget kasseformet opdeler patienter i de fem klasser efter vurdering af komorbiditeten(75). For 

eksempel kan det være svært at vurdere, om patienten skal i klasse 2 eller 3, da klasse 2 er patienter 

med let til moderat systemisk lidelse, som skyldes enten den kirurgiske sygdom eller andre 

patofysiologiske processer, og klasse 3 er alvorligere, systemiske lidelser, som er 

funktionsbegrænsende, men ikke invaliderende(75). Dermed er det et vurderingsspørgsmål, om 

patienten kommer i den ene eller anden klasse. Det kan formodes at patienterne ikke altid vurderes 

rigtigt. En anden måde, hvorpå man kunne have målt patientens komorbiditet, er ved at benytte det 

validerede Charlsons komorbiditets index(CCI) (bilag 4)(68,69). CCI er det hyppigst anvendte 

index til fastsættelse af komorbiditet. Det er en risiko score, som er udviklet til at prædikere 1-års 

dødelighed, og det er validerede på en lang række patienttyper. CCI består således 19 sygdomme, 

der er klassificeret efter deres prognostiske værdi (10 sygdomme med lav prognostisk værdi, 6 

sygdomme med middel prognostisk værdi, 1 med høj og 2 med meget høj). Værdien af Charlsons 

index er summen af de individuelle scores. Med CCI kan man således beregne graden af 

komorbiditet hos patienten og få en mere præcis vurdering af patientens komorbiditet end ved at 

benytte ASA-skalaen.   

 

6.2 Anbefaling 

AP kan anbefales til ældre og patienter med komorbiditet, idet der er evidens for effekten af 

AP til ældre og patienter med komorbiditet målt på kortere indlæggelsestid og færre 

genindlæggelser. Grundet kort followupperiode i de inkluderede studier er det ikke muligt at 

udtale sig om effekten på dødeligheden på længere sigt.   

(Evidensstyrke C*) 
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6.3 Metodediskussion 

I det følgende afsnit foretages en diskussion af metoden i specialet. Dette gøres ud fra dele af SfR’s 

checklister af kohortestudier(65)  

 

Ifølge SfR’s checklister er det af overordnet betydning, at der er en velafgrænset og relevant 

kliniske problemstilling, som danner grundlag for den systematiske litteratursøgning(65). Der er i 

specialets baggrundsafsnit argumenteret for relevansen af den kliniske problemstilling ud fra 

videnskabelig litteratur. Af den litteratur fremgår det, at AP har en både samfundsøkonomisk og 

sundhedsmæssig effekt. Derfor sparer AP samfundet for udgifter på grund af færre 

indlæggelsesdage og genindlæggelser per operationspatient. Desuden genvinder patienterne i AP 

hurtigere deres normale funktionsevne efter det operative indgreb. Men det kan diskuteres, om det 

er rimeligt at forvente de samme effektmål af alle patienter, der medvirker i AP, eller om 

eksempelvis ældre og patienter med komorbiditet har brug for en særlig pleje for at opnå målene for 

et vellykket patientforløb.  

 

SfR kræver, at metodologien bag en anbefaling er klar og fyldestgørende(65), hvilket også er 

tilstræbt i dette speciale. Derved er det muligt at følge fremgangsmåden for identificering, vurdering 

og sammenfatning af de inkluderede studier til de resultater, der er kommet frem i specialet. 

Derudover skal der ske en kritisk vurdering af, om litteratursøgningen har været tilstrækkelig 

grundig til at identificere alle relevante undersøgelser(65). Det kan diskuteres, om 

litteratursøgningen har været tilstrækkelig og dermed har identificeret alle relevante studier.  Der er 

foretaget en systematisk litteratursøgning i PubMed, Cinahl, Cochrane Library og Embase ud fra 

veldefinerede søgeord, og der er samtidig foretaget håndsøgning i referencelisterne. Ligeledes er der 

foretaget søgninger på relevante internetsider og i elektroniske tidsskriftsarkiver. Desuden har en 

bibliotekar bidraget med gode råd i søgningsprocessen. På trods, af at der er foretaget en udførlig og 

systematisk litteratursøgning, er der altid risiko for, at relevante studier er overset. Og til trods for, 

at der i litteratursøgningen er søgt med væsentlige emneord, og at der er foretaget fritekstsøgning, er 

der stadig risiko, for at nogle relevante studier ikke er fremkommet, da det er muligt, at databaserne 

ikke kender alle emneordene for et givent emne. Et andet aspekt, der kan have haft betydning for, at 

relevante studier er overset, er, at der udelukkende er inkluderet dansk- norsk-, svensk- og 

engelsksproget studier. Det skal dog understeges, at det ofte er engelsk, der bruges i 

forskningssammenhænge(53), hvorfor det ikke anses for at have væsentlig betydning for de 
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fremkomne resultater. Eventuel relevant litteratur, som ikke er blevet identificeret, bortset fra 

litteratur med andet sprog end det søgte, må formodes at være ikke indekseret litteratur, også kaldet 

grå litteratur. Det omfatter materiale, der typisk ikke er registret i de bibliografiske databaser. Det 

drejer sig om eksempelvis konferenceabstracts, rapporter (fra f.eks. videnskabelige selskaber, 

hospitaler, medicinalfirmaer og patientforeninger), upublicerede studier (f.eks. igangværende 

kliniske forsøg) og faglige/personlige netværk(52). Inden for interventionsforskningen tillægges den 

slags litteratur væsentlig betydning, da det formodes, at denne type litteratur i højere grad end 

publiceret litteratur afrapporterer fra interventionsstudier, som ingen effekt har fundet(70). Et 

kritikpunkt mod den systematiske litteratursøgning i specialet kan således være, at den udelukkende 

inkluderer publicerede studier, hvilket kan være en kilde til publikationsbias, og det kan betyde, at 

effekten af interventionen kan være overvurderet, idet ikke-publicerede studier, hvor interventionen 

ikke viser effekt af AP hos ældre og/eller patienter med komorbiditet, ikke er identificeret.    

 

Et andet punkt i SfR’s checkliste er, om de inkluderede studiers kvalitet er vurderet og taget i 

betragtning(65). Alle otte inkluderede studier har metodiske problemer, men er inkluderet i 

specialet i mangel på bedre studier. Umiddelbart er kohortestudier et godt studiedesign til 

undersøgelse af effekten af AP i forhold til indlæggelsestid, genindlæggelser og dødelighed blandt 

ældre og patienter med komorbiditet, da disse studier kan vurdere udviklingen af prognosen over 

tid. På grund af de metodiske problemer er alle otte studier imidlertid nedgraderet i evidensniveau. 

Det har særligt drejet sig om, at der ikke er taget højde for potentielle confoundere og bias, hvilket 

SfR kræver af kohortestudier(65). Confounderkontrol vil kunne estimere effekten af de 

årsagsfaktorer, man primært er interesseret i, og korrigere for andre prædiktorer for det undersøgtes 

udfald(66). Den eneste måde at kontrollere for ukendte confoundere er ved at randomisere 

undersøgelsen. Derved sikrer man, at alle confoundere, kendte som ukendte, fordeles tilfældigt 

mellem eksponerede og ikke eksponerede. Bias skyldes derimod primært problemer i studiets 

design. Kilden til bias bør overvejes og reduceres mest muligt i designfasen(66).  Da ingen af de 

otte studier direkte berører dette punkt, er der i specialets analyse inddraget overvejelser omkring 

hvilke potentielle confoundere og bias, der kan have haft indflydelse på resultaterne. Det kan derfor 

betvivles, om alle mulige confoundere og bias har været taget i betragtning i specialet.  Det vil dog 

ikke kunne ændre på anbefalingen, da det skal fremgå klart af selve studiet for at kunne influere på 

anbefalingen. Det skal ifølge SfR fremgå af anbefalingen, at den tilgrundliggende evidens er 

svækket. Der kan på baggrund heraf derfor ikke udarbejdes anbefalinger, hvor ordene ”bør” og 
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”skal” indgår(65). Dermed er der en nøje sammenhæng mellem anbefalingen og den evidens, der 

ligger til grund.  

 

Et vigtigt kritikpunkt i dette speciale er også, at det kun er en person, der har foretaget valg i forhold 

til vurdering af de inkluderede studier. Ifølge SfR involverer enhver vurderingsproces uundgåeligt 

elementer af subjektiv bedømmelse. Og derfor kræver SfR, at mindst to personer uafhængigt af 

hinanden gennemlæser hvert studie(49). Det har ikke været muligt i dette speciale, og der er derfor 

sandsynlighed for, at studierne kunne være vurderet anderledes, hvis flere personer havde været 

involveret i udvælgelses- og vurderingsprocessen. Til gengæld kan det diskuteres, om dette havde 

haft indflydelse på resultatet af undersøgelsen.   

 

Et sidste punkt i SfR’s checklister omhandler en vurdering af, om analysens konklusioner kan 

udledes fra den præsenterede evidens(65). Som beskrevet i resultatdiskussionen er der brug for 

bedre undersøgelser vedrørende spørgsmålet, om ældre og patienter med komorbiditet opnår den 

ønskede effekt af AP. De inkluderede studier i specialet har ikke tilstrækkelig grundlag for en 

opstilling af stærke, specifikke og entydige anbefalinger for ældre og patienter med komorbiditet i 

AP. Resultaterne viser dog, at ældre og patienter med komorbiditet i AP opnår et kortere 

indlæggelsesforløb og kun få genindlæggelser i forhold til konventionel behandling, men at det er 

usikkert, om dødeligheden falder med AP. Ligeledes viser resultaterne, at ældre og patienter med 

komorbiditet ikke opnår et ligeså hurtigt resultat af AP som yngre og patienter uden komorbiditet, 

men at de dog har gavn af AP. 

 

Den væsentlige begrænsning for resultaterne i specialet må således ud fra overstående 

metodediskussion være manglen på studier af høj kvalitet og dermed mangle på evidens.     
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7.0 Konklusion 

Formålet med dette speciale har været at indsamle, kritisk vurdere og sammenfatte evidensbaseret 

viden og ud fra denne udarbejde en klinisk anbefaling af, om ældre og patienter med komorbiditet 

har gavn af AP 

 

Udgangspunktet for at udarbejde evidensbaserede, kliniske anbefalinger er, at der er gennemført en 

systematisk litteraturgennemgang, hvor der konstrueres et fokuseret spørgsmål som udgangspunkt 

for udarbejdelsen af søgestrategien. Formålet er således at besvare det fokuserede spørgsmål, der i 

dette speciale har været, om ældre og patienter med komorbiditet har effekt af AP sammenlignet 

med yngre og patienter uden komorbiditet - målt i indlæggelsestid, genindlæggelser og dødelighed 

over en 30 dags followupperiode. Den systematiske litteraturgennemgang er baseret på en 

omfattende søgestrategi i forskellige databaser og gennem håndsøgning i referencelisterne fra de 

udvalgte studier, der har haft relevans for problemstillingen i specialet ud fra veldefinerede, 

præspecificerede kriterier for in- og eksklusion. Den systematiske litteratursøgning resulterede i otte 

kohortestudier og viste, at der kun er udført få studier inden for området, men at alle otte studier 

peger i samme retning i forhold til, om ældre og patienter med komorbiditet opnår effekt af AP. De 

otte studier havde problemer i forhold til metodologien og inkluderede ikke bias og kun svagt 

confoundere. Derved er evidensniveauet nedgraderet.  Den evidens, der er indsamlet, kritisk 

vurderet og sammenfattet i dette speciale, indikerer dog, at ældre og patienter med komorbiditet har 

effekt af AP i forhold til indlæggelsestid og genindlæggelser, men at det er usikkert om AP også har 

effekt på dødeligheden. Ældre og patienter med komorbiditet opnår imidlertid ikke effekten af AP 

så hurtigt som yngre og patienter uden komorbiditet.  

 

Sammenfattende må der på baggrund af litteraturgennemgangen i dette speciale konkluderes, at 

ældre og patienter med komorbiditet har god effekt af AP, men at disse patientgrupper ikke opnår 

de samme resultater som yngre og patienter uden komorbiditet med hensyn til indlæggelsestid og 

genindlæggelser, men at der ikke ses en stor forskel med hensyn til dødeligheden over en 30 dages 

followupperiode. Det er dog nødvendigt at udføre yderligere forskning på området med længere 

followupperiode for at kunne opstille stærke, specifikke og entydige anbefalinger inden for 

området. 
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8.0 Perspektivering 

Dette speciale har gennem en systematisk litteraturgennemgang til udarbejdelse af en 

evidensbaseret, klinisk anbefaling belyst, hvilken evidens der er for, om ælder og patienter med 

komorbiditet har effekt af AP sammenlignet med yngre uden komorbiditet målt i indlæggelsestid, 

genindlæggelser og dødelighed.  

 

AP er en forholdsvis ny behandlingsmetode, hvor de fleste undersøgelser fokuserer på, om AP er en 

mulighed inden for forskellige kirurgiske specialer. Derimod foreligger der kun få undersøgelser, 

der ser på patientperspektivet, og om alle kan opnå effekt heraf. Derfor er der inden for sygeplejen 

brug for evidensbaserede anbefalinger, der underbygger den kliniske praksis, så også ældre og 

patienter med komorbiditet modtager den bedst mulige pleje. Dermed er der et andet og vigtigt 

perspektiv inden for AP, nemlig hvordan ældre og patienter med komorbiditet skal leve op til 

målene i AP, og hvad det kræver af sygeplejen at få patienten til at opnå disse mål. Deltagelse i AP 

involverer et møde med flere dilemmaer både for patienten og plejepersonalet. I forbindelse med 

implementeringen af AP i Danmark blev Enhed for Perioperativ Sygepleje oprettet i 2004(71). Der 

har man blandt andet udarbejdet evidensbaserede, kliniske retningslinjer inden for de fem 

kerneområder af AP i et sygeplejefagligt perspektiv(71). Dermed er AP baseret på evidensbaserede, 

kliniske anbefalinger, der indeholder specifikke vejledninger for sygeplejehandlinger i hele den 

perioperative periode. I en artikel fra Sygeplejersken fra 2006 undersøges sygeplejerskers 

holdninger og forventninger til AP(2).  Ud fra artiklen ses det, at det kan være ubehageligt og 

nærmest belastende for sygeplejersken at fungere i grænsefladen mellem videnskabelig og 

medmenneskelig praksis i situationer, hvor den kliniske vejledning anbefaler interventioner, der kan 

være ubehagelige for patienten. Det beskrives, hvordan sygeplejersker føler det 

grænseoverskridende at skulle gennemføre et mobiliseringsregime af nyopererede, ældre patienter 

mod deres vilje(2). Ud fra artiklen kan det også ses, at det kan være svært for sygeplejersken at 

agere i AP og leve op til målene, da hun kan blive nødt til at fravige anbefalingerne i kliniske 

vejledninger og agere ud fra patientens ønske og formåen. Men netop derfor risikerer patienterne 

også at få de komplikationer, AP er designet til at forhindre. Det ser derfor ud til, at det kan være 

vanskeligt for patienter, der afviger fra ”normalen”, at deltage optimalt i AP. Artiklen belyser 

endvidere, at det aldrig har været hensigten, at sygeplejersken skulle gennemtvinge anbefalinger i 

vejledninger hen over hovedet på patienter, men at hun ud fra den bedste, aktuelle viden må træffe 

beslutninger sammen med patienten og eventuelle pårørende. Hvis sygeplejersken ikke magter at 
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følge anbefalingerne, må sygeplejersken finde alternativer og tage udgangspunkt i patientens 

forståelse af sygdom og hospitalisering for at få et fælles grundlag for beslutningerne i 

plejeforløbet.  

I en anden artikel fra Sygeplejersken fra 2010 undersøges patientperspektivet i AP(72). Annelise 

Nordlyk, forfatteren bag artiklen, beskriver, at patienter kan opleve AP både som en medspiller og 

en modspiller(72). Patienterne værdsætter at blive involveret som aktive deltagere i egen 

restitutionsproces, men de oplever samtidige hermed at befinde sig i en periode præget af sårbarhed 

og eksistentiel usikkerhed. Det strukturerede program for pleje og behandling samt det første møde 

med de professionelle bringer tillid og tryghed ind i denne usikre livssituation. Imidlertid kan 

postoperativt ubehag og oplevelse af sårbarhed underminere patienternes kapacitet og incitament til 

at finde styrken, modet og viljen til at nå regimets mål. I denne proces udgør tillid og støtte fra de 

professionelle et afgørende incitament for, at patienter i AP kan overvinde dilemmaet mellem de 

faglige anbefalinger og egne kropslige signaler(72). Imidlertid kan postoperativt ubehag som 

kvalme, smerter eller træthed betyde, at patienterne føler det uoverkommeligt at følge 

anbefalingerne. Regimet og patienternes egen fornemmelse af, hvad der her og nu bidrager bedst til 

restitution og velvære, trækker i hver sin retning. At deltage i et AP involverer en dobbelt 

forventning: de professionelles forventning om, at patienten tager medansvar for regimet og 

patientens egen forventning om at være samarbejdsvillig. Selvom patienterne oplever, at de 

professionelle ikke nødvendigvis opfatter de opstillede mål som fastlåste, kan patienterne selv 

opfatte medansvaret bogstaveligt og se målene som udtryk for et vellykket restitutionsforløb. De vil 

nødigt afvige for meget fra det daglige regime. Derudover beder patienterne ikke nødvendigvis 

personalet om hjælp, selvom de mærker, at manglende hjælp påvirker deres velbefindende negativt. 

Rollen som den gode, samarbejdsvillige patient, forventningen til patienten om at være selvhjulpen 

og begrænset kontakt til plejepersonalet betyder, at der er risiko for, at patienten pålægger sig selv 

et større ansvar, end tankegangen bag forløbet kræver. Ligeledes viser undersøgelsen, at 

medinddragelse af patienter i AP involverer en uundgåelig spænding mellem forudbestemte, 

evidensbaserede anbefalinger og den enkelte patients selvstændighed og præferencer. Denne 

spænding relaterer sig til rollen som den gode patient, rationalitet bag den evidensbaserede praksis 

og professionel autoritet over for patientens autonomi(72). 

Ved at undersøge om ældre og patienter med komorbiditet opnår effekt af AP med hensyn til 

indlæggelsestid, genindlæggelser og dødelighed, opnås der en viden om, om disse patientgrupper 
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har brug for mere og eventuelt særlig pleje i forhold til de yngre uden komorbiditet. Ved ikke at 

stille spørgsmål til AP risikeres det, at alle patienter behandles ens uden hensyntagen til individuelle 

behov. Derfor skal sygeplejersken være vidende om, at ældre og patienter med komorbiditet opnår 

effekt af AP, men at det tager længer tid og koster flere resurser.  
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Bilag 1 

Checkliste til kohorteundersøgelser er udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer 2004. 

SfR Checkliste 3:          Kohorteundersøgelser 

Forfatter, titel:  
Tidsskrift, år: 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er de eksponerede og ikke-eksponerede 
populationer sammenlignelige ved start?  

 

1.3 Er deltagelsesraten angivet for både 
eksponerede og ikke-eksponerede ved 
start? 

 

1.4 Er muligheden for, at nogle deltagere 
allerede fra starten havde sygdommen 
(outcome), diskuteret? 

 

1.5 Hvor stor en del af undersøgelsens 
deltagere udgik før tid? 

 

1.6 Er der en sammenligning af eksponerings-
status for gennemførende deltagere og de, 
der udgik? 

 

Vurdering 

1.7 Er målene (outcomes) klart definerede?  

1.8 Er vurderingen af målene (outcomes) 
blindet mht. eksponeringsstatus? 

 

1.9 Hvis blinding var umulig, har kendskab til 
eksponeringsstatus så haft indflydelse på 
vurderingen af målene (outcomes)? 

 

1.10 Var metoden til at bedømme eksponerings-
status eller de prognostiske faktorer 
tilstrækkelig? 

 

http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/checkliste-kohorte.doc
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1.11 Er der evidens for, at metoden til bedøm-
melse af målene (outcomes) var troværdig 
og pålidelig? 

 

1.12 Er eksponeringsgrad eller prognostiske 
faktorer vurderet mere end én gang? 

 

Confounding 

1.13 Er de vigtigste confoundere identificeret og 
medindraget i tilstrækkelig grad i under-
søgelsesdesign og analyserne? 

 

Statistik 

1.14 Er der anvendt ens databehandling i de 
forskellige grupper? 

 

1.15 Er der anført sikkerhedsintervaller?  

1.16 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for 
eventuelle multivariate analyser? 

 

1.17 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 

 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at mini-
mere risikoen for bias eller confounding?  
Hvor godt blev der påvist en 
årsagssammenhæng (association) mellem 
eksponeringsstatus og virkning (mål)?  

Anfør ++, + eller . 

 

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, eval-
uering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at virkning-
en skyldes undersøgelsens ”intervention”? 

 

2.3 Er undersøgelsens resultater direkte 
anvendelige på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen?  

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? 
 

3.3 Hvor mange patienter deltog i 
undersøgelsen?  
(totalt og i eksponerede- og ikke-   
eksponeredegruppe).  
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3.4 Hvorledes er årsagssammenhængen 
angivet (f.eks. OR, RR)? 

         Og i hvilken retning gik den målte 
sammenhæng? 

 

3.5 Hvad karakteriserer deltagerne  
(populationen)  

          (fx køn, alder, sygdomsprævalens) ? 

         

3.6 Hvorfra er deltagerne rekrutteret              
(fx. by, land, hospital, ambulatorier, almen 

          praksis, amt) ?.  

 

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
resultaterne og deres betydning). 
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Bilag 2 

Noter til checkliste til kohorteundersøgelser er udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer 

2004 

 

Noter til SfR checkliste 3 – Kohorteundersøgelser 

 
Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af 

typen ”hvad er effekten af denne eksponering?”. Den relaterer sig til undersøgelser, der 

sammenligner en gruppe, der har været udsat for en specifik eksponering, med en anden 

gruppe som enten ikke blev eksponeret eller eksponeret i en anden grad. 

Kohorteundersøgelser kan være prospektive (når eksponeringen er defineret og 

deltagerne er udvalgt før sygdommen/resultatet fremkommer) eller retrospektive (når 

eksponeringen er bedømt efter erkendelse af sygdommen, ofte ved gennemgang af 

journaler). Retrospektive undersøgelser anses generelt for at være en svagere metode, og 

bør ikke gives en 2++ graduering.   

 

Sektion 1 afdækker den interne validitet af artiklen. Det vurderes om undersøgelsen er 

udført grundigt, og om undersøgelsens udfald skyldes den behandling der undersøges. 

Hvert spørgsmål afdækker et område af metodologien, som har væsentligt betydning for 

en undersøgelses konklusioner.  

 

På grund af det potentielle komplekse design af denne type undersøgelser, er der færre 

kriterier, der automatisk kan afgøre om undersøgelsen kan anvendes som evidens. Det er 

primært et spørgsmål om troværdighed, når det afgøres om der eksisterer en sandsynlig 

sammenhæng mellem eksponering og udfald/sygdom (outcome). Troværdighed bygger på 

en række krav til undersøgelsesdesign, og hvorledes undersøgelsen inddrager disse krav i 

selve udførelsen. En undersøgelse, der ikke tager højde for et eller to af de nedennævnte 

punkter, bør forkastes. 

 

1.1 Er der en velafgrænset og klinisk relevant problemstilling? 

http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/checkliste-kohorte.doc


66 

 

Med mindre en klar og velafgrænset problemstilling er specificeret i artiklen, kan det 

være vanskeligt at bedømme, i hvor høj grad kriterierne er opfyldt, eller hvor relevant 

den er i forhold til de problemstillinger, I selv har valgt til referenceprogrammet. 

 

1.2 Er de eksponerede og ikke-eksponerede populationer sammenlignelige ved start? 

 Det er vigtigt, at grupperne, der indgår i undersøgelsen, er så ens som muligt mht. alle 

andre karakteristika end eksponeringsstatus og eventuelle relevante prognostiske 

faktor eller markører.  

 Hvis undersøgelsen ikke indeholder klare definitioner af baggrunds-

populationen og indgangskriterier for deltagere, skal artiklen forkastes.  

 

1.3 Er deltagelsesraten angivet for både eksponerede og ikke-eksponerede ved start?  

Dette spørgsmål går på spørgsmål om ætiologi, f.eks. en kohorteundersøgelse af 

rygere versus ikke rygere. Deltagelsesraten er defineret som antal deltagere i 

undersøgelsen i forhold til antallet af mulige deltagere, og skal beregnes særskilt for 

eksponerede/ ikke-eksponerede. Hvis der er stor forskel i deltagelsesraten i de to 

grupper, indikerer det, at der kan forekomme en signifikant grad af selektionsbias, og 

undersøgelsesresultaterne skal vurderes med betydelig varsomhed.  

 

1.4 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede fra starten havde sygdommen 

(outcome), diskuteret? 

Såfremt nogle af deltagerne allerede har sygdommen (outcome) ved undersøgelsens 

start, vil det påvirke det endelige resultat. En vel gennemført undersøgelse vil forsøge 

at estimere sandsynligheden for denne hændelse, og inddrage vurderingen i 

analyserne ved anvendelse af sensitivitetsundersøgelser eller andre metoder. 

 

1.5 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere udgik før tid?  

 Det skal give anledning til bekymring, hvis antallet af patienter der udgår af studiet 

(drop outs) er meget højt. Generelt anses en frafaldsrate på 20 % som værende 

acceptabelt, men i længere varende kohorteundersøgelser vil man acceptere højere 

frafaldsrater. Før en undersøgelse nedgradueres eller forkastes må det dels vurderes 

hvorfor patienterne udgik, dels om frafaldsraterne var sammenlignelige for 



67 

 

eksponerede/ ikke-eksponerede. Bestræbelser på en opfølgning af  (followup) af 

deltagere der udgik, må ses som en indikator for en velgennemført undersøgelse.  

  

1.6 Er der en sammenligning af eksponeringsstatus for gennemførende deltagere, og de 

der udgik? 

 For at få valide resultater er det essentielt, at undersøgelsens deltagere repræsenterer 

baggrundspopulationen. Der er altid en mulighed for at deltagere, der udgår, adskiller 

sig signifikant fra dem som gennemfører undersøgelsen. En vel gennemført 

undersøgelse vil søge at identificere enhver forskel mellem gennemførende og ikke-

gennemførende deltagere, i både den eksponerede og den ikke-eksponerede gruppe. 

Enhver indikation af at der er forskel, bør føre til at undersøgelsesresultaterne 

vurderes med betydelig varsomhed.   

 

1.7 Er målene (outcomes) klart definerede? 

Når først deltagerne er startet i undersøgelsen, bør de følges til specifikke 

slutresultater eller til målet for undersøgelsen optræder. I en undersøgelse af fx 

effekten af fysisk aktivitet på hjertedødsfald blandt midaldrende mænd, skal deltagerne 

følges enten til død, til en prædefineret alder eller til undersøgelsens afslutning.  

Hvis målene (outcomes) og de anvendte kriterier for at måle dem ikke er tydeligt 

defineret, skal undersøgelsen forkastes. 

 

1.8 Er vurderingen af  målene (outcomes) blindet mht. eksponeringsstatus? 

Hvis personen der analyserer data er blindet mht. deltagernes eksponeringsstatus, 

mindskes risikoen for bias på resultaterne. Undersøgelser hvor dette er tilfældet, bør 

gradueres højere end dem hvor det ikke var tilfældet, eller hvor der ikke var 

tilstrækkelig blinding. 

 

1.9 Hvis blinding var umulig, har kendskab til eksponeringsstatus så haft indflydelse på 

vurderingen af målene (outcomes)? 

Blinding kan være umulig i mange kohorteundersøgelser. For at bedømme graden af 

eventuel bias kan det være formålstjenligt at sammenligne udvalgte mål fra 

dataprocessen i de forskellige grupper, fx hyppigheden af observationerne, hvem der 
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foretog observationerne, detaljeringsgraden og fuldstændigheden af observationerne. 

Såfremt disse mål er sammenlignelige mellem grupperne, er der større sikkerhed for 

at resultatet er korrekt.   

 

1.10 Var metoden til at bedømme eksponeringsstatus eller de prognostiske faktorer 

tilstrækkelig? 

En vel gennemført undersøgelse bør angive, hvorledes graden af eksponering eller 

tilstedeværelsen af prognostiske faktorer var målt. Uanset hvilke mål der er anvendt, 

må det fremgå tydeligt, om deltagerne har været eller ikke har været eksponerede og 

omfanget af en evt. eksponering, ligeledes om de frembyder eller ikke frembyder en 

specifik prognostisk faktor. Klart beskrevne og pålidelige mål øger tilliden til 

undersøgelsens kvalitet. 

 

1.11 Er der evidens for, at metoden til bedømmelse af målene (outcomes) var troværdig 

og  pålidelig? 

 Inddragelse af evidens fra andre kilder eller tidligere undersøgelser, der viser 

validiteten og troværdigheden af metoden, der er anvendt ved vurdering af 

resultaterne, øger undersøgelsens kvalitet.  

  

1.12 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer vurderet mere end én gang? 

 Pålideligheden til datakvaliteten øges hvis eksponeringsgrad eller tilstedeværelse af 

prognostiske faktorer er vurderet mere end én gang. Uafhængig vurdering af mere end 

en forsker (investigator) er ønskeligt. 

 

1.13 Er de vigtigste confoundere identificeret og medinddraget i tilstrækkelig grad i under-

søgelsesdesign og i analyserne? 

 Confounding er sløring af en sammenhæng mellem eksponering og mål (outcome) af 

en anden faktor, der er associeret med både eksponering og målet. Muligheden for 

confounding er en af de vigtigste årsager til, at observationelle undersøgelser ikke er 

højere gradueret som evidenskilde. Undersøgelsen bør angive, hvilke mulige 

confoundere, der er taget i betragtning og hvorledes de er bedømt eller medinddraget i 

analyserne. Ved en klinisk vurdering skal det vurderes om alle potentielle confoundere 
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er taget i betragtning. Hvis metoderne til bedømmelse af confoundere vurderes som 

værende utilstrækkelige, skal undersøgelsen nedgradueres eller forkastes afhængig af 

hvor alvorlig risikoen for confounding synes at være. En undersøgelse der ikke 

berører muligheden for confounding skal forkastes.  

 

1.14 Er der anvendt ens databehandling i de forskellige grupper? 

 For at reducere muligheden for bias, er det vigtigt at vurdere om der er anvendt ens 

databehandling i gruppen af eksponerede og i gruppen af ikke-eksponerede.  

 Hvis grupperne er analyseret forskelligt, bør undersøgelsen forkastes med 

mindre en kvalificeret statistiker kan afgøre at forskellene er tilladelige og giver 

et troværdigt resultat. 

 

1.15 Er der anført sikkerhedsintervaller? 

 Sikkerhedsintervaller er den foretrukne metode til angivelse af præcisionen af de 

statistiske resultater, og de kan anvendes til at differentiere mellem en inkonklusiv 

undersøgelse (negativt studie) og undersøgelser, der viser eller ikke viser en effekt af 

behandlingen. Undersøgelser der angiver en enkelt værdi uden anførelse af 

sikkerhedsintervaller, bør vurderes med varsomhed.   

 

1.16 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for eventuelle multivariate analyser? 

I nogle undersøgelser anvendes multivariat analyse til at estimere de individuelle 

effekter af en gruppe af confoundere. Grundlæggende konstrueres en statistisk model, 

som indeholder den forventede effekt af de udvalgte confoundere og denne model 

sammenlignes med undersøgelsens resultater, for at se hvorledes modellen passer 

med de faktiske data. I den statistiske model kan individuelle variable ændres for at 

undersøge effekten af de enkelte confoundere. Anvendelsen af denne form for 

statistisk analyse, øger pålideligheden til undersøgelsens resultater.  

 

1.17 Er der foretaget korrektion for multiple statistiske tests (hvis relevant)? 

De statistiske tests, der anvendes i de fleste undersøgelser, har til formål at teste en 

enkelt hypotese (undersøgelsens spørgsmål). I nogle tilfælde kan en enkelt 

undersøgelse analysere en række associationer, og dette kan medføre problemer med 
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falsk positive resultater. En undersøgelse der analyserer et stort antal associationer 

mellem forskellige eksponeringer og mål (outcomes), bør anvende specielle statistiske 

metoder. I disse tilfælde bør en statistiker bedømme den interne validitet af 

undersøgelsen, før den godtages som evidens. 

 

Sektion 2 forholder sig til den generelle metodologiske kvalitet af kohorteundersøgelsen, 

baseret på svarene i sektion 1, gradueret i tre grader: 

++      Alle eller de fleste kriterier er opfyldt 

Kriterier, der ikke er opfyldt, vil meget sjældent ændre undersøgelsens 

konklusioner 

+      Nogle kriterier er opfyldt 

De kriterier, der ikke er opfyldt eller grundigt beskrevet, vil sjældent ændre 

studiets konklusioner 

 Få eller ingen kriterier er opfyldt 

  Undersøgelsens konklusioner kan meget vel ændres. 

 

Denne graduering, sammenholdt med typen af undersøgelsen, afgør det endelige 

evidensniveau. 

Formålet med de to andre spørgsmål er at sammenfatte Jeres syn på 

kohorteundersøgelsens kvalitet, og dens anvendelighed på netop Jeres 

referenceprograms patientmålgruppe. 

 

Sektion 3 sammenfatter nøglepunkter om artiklen, som skal indføres i evidenstabellen 

ved næste trin i processen.  
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Bilag 3 

ASA klassifikation
29

 

American Society of Anaesthesiologists (ASA) har i 1963 opstillet en klassifikation af den præoperative 

almentilstand i fem klasser med tilføjelse af "E" (for emergency), hvis der skal foretages akut operation. 

Operationens art og omfang samt de enkelte organsystemers funktion indgår ikke i ASA -klassifikationen, som 

derfor ikke vurderer den totale risiko. 

ASA Klasse 1 

En rask patient uden systemiske sygdomme. 

ASA Klasse 2 

En patient med en mild til moderat systemisk sygdom forårsaget enten af den kirurgiske lidelse patienten skal 

opereres for eller af andre patologiske forhold, men som ikke begrænser patientens aktiviteter på nogen måde f.eks. 

mild diabetes, behandlet hypertension, eller kraftig ryger. 

ASA Klasse 3 

En patient med en alvorlig systemisk forstyrrelse af enhver art, som giver vedkommende en udtalt funktionel 

begrænsning i livsudfoldelse f.eks. iskæmisk hjertesygdom med et begrænset funktionsniveau, alvorlig kronisk 

obstruktiv lungelidelse med funktionsdyspnoe. 

ASA Klasse 4 

En patient med alvorlig systemisk sygdom som er en konstant trussel mod livet f.eks. kronisk 

bronkitis med hviledyspnoe, kronisk leversvigt. 

ASA Klasse 5 

En moribund patient som formentlig ikke overlever de næste 24 timer med eller uden operation. 

ASA Klasse E 

Akut operation. Enhver patient i hver af de ovenstående klasser som opereres akut, anses for at 

være i dårligere fysisk kondition en deres aktuelle klasse 

Typisk vil en patient benævnes fx. ASA 2 + akut. 

 

 

 

                                                 
29

 http://www.svendborganaest.dk/n_svendborganaest/n_klinan/n_preop/asa.htm 
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Bilag 4 

Charlson comorbidity index (CCI) scoring
30

  

Assigned weight for disease  

 

Conditions  

 

1 Myocardial infarct 

 Congestive heart failure 

 Peripheral vascular disease 

 Cerebrovascular disease 

 Dementia 

 Chronic pulmonary disease 

 Connective tissue disease 

 Ulcer disease 

 Mild liver disease 

 Diabetes 

2 Hemiplegia 

 Moderate or severe renal disease 

 Diabetes with end-organ damage 

 Any tumor 

 Leukemia 

 Lymphoma 

3 Moderate or severe liver disease 

6 Metastatic solid tumor 

 AIDS 
 

Assigned weight for each patient's condition. The total equals the score. Example: chronic 

pulmonary (1) and lymphoma (2) = total score (3). 

 

                                                 
30

 http://ejcts.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/32/6/877/TBL1. 


