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Resumé  

 

Tidlig mobilisering og fysisk træning til den intensive 

respiratorbehandlede patient 

En systematisk litteraturgennemgang af effekten med tidlig mobilisering og fysisk træning på 

reduktion eller forebyggelse af  

”Intensive Care Unit Acquired Weakness” 

 

Prognosen for kritisk syge patienter er forbedret. En central konsekvens af kritisk sygdom og 

intensiv behandling er ”Intensive Care Unit Acquired Weakness” (ICUAW). 

Formålet med dette speciale er at undersøge effekten af tidlig mobilisering og fysisk træning på 

ICUAW hos stabile, respiratorbehandlede patienter. Metoden er en systematisk 

litteraturgennemgang. Der foretages diskussion af resultater ud fra GRADE-systemet.  

Der ses bedring i gangdistance, funktionsniveau, muskelstyrke samt reduktion i antal 

indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital. Studierne trækker i samme retning. Der udarbejdes 

en klinisk anbefaling, hvor tidlig mobilisering og fysisk træning kan anbefales til stabile 

respiratorbehandlede patienter med henblik på reduktion eller forebyggelse af ICUAW (A). 

Desuden afdækkes en mangel på studier og et muligt udviklingspotentiale, der er videreført i et 

udkast til en forskningsprotokol.  
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Summary 

 

Early mobilization and physical training for  

the mechanically ventilated patient 

A systematic literature review of the effect with early mobilization and physical training on 

reduction or prevention of 

"Intensive Care Unit Acquired Weakness" 

 

The prognosis for critical ill patients is improved. A key consequence of critical illness and 

intensive treatment is "Intensive Care Unit Acquired Weakness" (ICUAW). 

The objective of this thesis is to study the effect of early mobilization and physical training in 

ICUAW with stabile mechanically ventilated patients. The approach is a systematic literature 

review. The results will be discussed based on the GRADE-system.   

The results show improvement of walking distance, level of functionality, muscle strength as well 

as reduction in the number of hospitalization days. The studies indicate similar results. Based on the 

results a clinical recommendation is made, in which early mobilization and physical training is 

recommended to stabile mechanically ventilated patients in order to reduce or prevent ICUAW (A). 

Furthermore, this thesis reveals shortcoming of studies as well as potential for development which 

is extended in a research protocol draft.  
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1. Indledning  

At overleve kritisk sygdom er kun begyndelsen på en langvarig rejse for intensivpatienten, og som 

det udtrykkes af den tidligere intensivpatient Professor C. Misak: 

” It is hard to convey just how debilitated one is after an insult of ICU magnitude” (1). 

Prognosen for kritisk syge patienter er forbedret, og dødeligheden er faldende (2,3). Patienter, der 

overlever kritisk sygdom, fortæller efterfølgende om nedsat fysisk funktion, nedsat lungefunktion 

og depression som almindelige senfølger. Neuromuskulær svaghed og tab af muskelmasse er 

centrale årsager til nedsat fysisk funktion, når rehabiliteringsforløbet påbegyndes (4-8). 

Opmærksomheden rettes på de langsigtede konsekvenser efter kritisk sygdom og intensiv 

behandling, da disse konsekvenser kan være persisterende i en årrække og påvirke den samlede 

livskvalitet (9-11). Målet for intensiv behandling er i dag større end overlevelse for patienten (1). 

Aktualiteten af denne problematik understøttes af et nyligt publiceret studie, der afdækker de 

menneskelige konsekvenser i en dansk kontekst, hvor tidligere intensive patienter beretter om 

senfølger som nedsat fysisk funktion, kognitive forstyrrelser og behov for langvarig rehabilitering 

(12).  

En central konsekvens efter kritisk sygdom og intensiv behandling er universel muskelsvækkelse og 

neurologisk dysfunktion hos den intensive patient (13). Denne tilstand er en anerkendt selvstændig 

konsekvens af den intensive behandling og benævnes ”Intensive Care Unit Acquired Weakness” 

(ICUAW) (14). ICUAW har en incidens på 25 % til 60 % blandt immobiliserede, 

respiratorbehandlede patienter. Denne tilstand er ikke fuldstændig reversibel (15,16). Samtidig stiger 

forekomsten af respiratorbehandling (2). Fokus rettes derfor på, om denne følgetilstand til kritisk 

sygdom og intensiv behandling kan reduceres eller forebygges (11). Dansk og udenlandsk forskning 

peger på, at tidlig mobilisering og fysisk træning kan være et bud herpå (12,17,18).  

Formålet med dette speciale er derfor at undersøge, hvilken effekt tidlig mobilisering og fysisk 

træning har på reduktion eller forebyggelse af ICUAW hos respiratorbehandlede, intensive 

patienter. Desuden vurderes forudsætningen for at udarbejde en klinisk anbefaling, således at den 

intensive patient tilbydes en evidensbaseret sygepleje præget af høj kvalitet (19).  
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2. Baggrund 

Som baggrund for denne undersøgelse redegøres der i de følgende afsnit for den eksisterende viden 

på området. Desuden inddrages viden om kliniske retningslinjer, evidensbasering af sygeplejen og 

kvalitetsudvikling, da en vurdering af forudsætningen for at udarbejde en klinisk anbefaling er en 

del af formålet i dette speciale.  

 

2.1 Intensive Care Unit Acquired Weakness 

ICUAW opstår allerede i timerne efter, at respiratorbehandling er indledt (11,20). ICUAW er et 

bredt og relativt ny begreb, der blev anerkendt på en konference i Belgien i 2009 i et forsøg på en 

samlet deskriptiv betegnelse for den muskelsvækkelse og neurologiske dysfunktion, der opstår hos 

den intensive patient, som ikke har anden ætiologisk årsag end følger af kritisk sygdom og 

behandling herfor (13,15). ICUAW defineres som: 

 ”Intensive care unit acquired weakness is only a descriptive term for a common 

 generalizes peripheral nerve and muscle weakness that is not present on admission 

 but develops during intensive care unit care and for which there are many reasons. It 

 is not a unique diagnosis”(21), s. 1619. 

Således er ICUAW en fælles betegnelse for den tilstand, som den intensive patient lider af, men det 

er ikke en diagnostisk betegnelse for den bagvedliggende årsag. Dermed er ICUAW også en samlet 

betegnelse for polyneuropati og myopati, som kan opstå på baggrund af kritisk sygdom. Critical 

Illness Polyneuropati (CIP) er et udtryk for den neurologisk dysfunktion, der kan udvikle sig hos 

kritisk syge patienter. Critical Illness Myopathy (CIM) er et udtryk for den udbredte 

muskelsvaghed, der også kan opstå hos samme patientgruppe. CIP og CIM er overlappende 

syndromer med udbredt neurologisk dysfunktion og muskelsvaghed, hvor CIP og CIM har lignende 

symptomer og præsentationer. Årsagen til CIP og CIM er ukendt men er associeret med 

inflammation, medicin og immobilisation. ”Intensive Care Unit Acquired Paresis” (ICUAP) er 

ligeledes en anden synonym betegnelse for ICUAW (11,21-24). Neurologisk dysfunktion og 

muskelsvaghed er svært at teste for og diagnosticere; det kræver blandt andet elektrofysiologiske 

undersøgelser og muskelbiopsier samt en samarbejdsfuld patient, hvilket kan være svært grundet 

kritisk sygdom. Derfor anbefaler førende eksperter på feltet, at ICUAW bruges som en samlet 

betegnelse for det kliniske syndrom med neuromuskulær svaghed hos kritisk patienter, hvor der 
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ikke er anden plausibel ætiologi end den kritiske sygdom (15,16,21). ICUAW forekommer 

hyppigere anvendt i den medicinske litteratur gennem de senere år (11,23,25). Med baggrund i 

ovenstående bliver ICUAW således begrebet, der arbejdes videre med i dette speciale, som den 

samlede betegnelse for den muskelsvaghed og neurologisk dysfunktion, som er en konsekvens af 

kritisk sygdom og en komplikation til den intensive behandling. Dermed kan patienten risikere at 

blive påført en ny sygdomstilstand som følge heraf.   

ICUAW er en alvorlig komplikation for den intensive patient, da ICUAW øger morbiditeten i form 

af antal dage i respirator, forlænger afvænningsperioden fra respirator og dermed øger antal 

indlæggelsesdage på intensiv afsnit (13,24,26). Mortaliteten er ligeledes højere hos patienter med 

ICUAW end hos patienter uden ICUAW (16). Således er det tydeliggjort, hvorledes ICUAW 

forværrer intensive patienters muligheder for overlevelse og komplicerer den efterfølgende 

rehabilitering.  

Flere medicinske og sygdomsrelaterede tilstande disponerer til udviklingen af ICUAW. De Jonghe 

2009 identificerer fem centrale risikofaktorer; multiorgansvigt
1
, muskel inaktivitet, hyperglykæmi, 

kortikosteorider og neuromuskulær blokerende medicin (16).  Multiorgansvigt er en konsekvens af 

den kritiske sygdom, og de tre sidstnævnte risikofaktorer er farmakologiske interventioner som en 

del af den intensive behandling. Derimod er muskel inaktivitet en konsekvens af immobilisation, 

som både kan skyldes den kritiske sygdom og den intensive behandling, hvor 

intensivsygeplejersken har mulighed for at påvirke denne risikofaktor ved at muliggøre og 

iværksætte interventioner, der kan mindske muskel inaktiviteten. 

 

2.2 Patientgruppen  

Intensive patienter modtager behandling for kritisk sygdom i form af intensiv terapi, som omfatter 

diagnostik, observation, pleje og behandling. Intensive patienter har svigt af et eller flere 

organsystemer i en sådan sværhedsgrad, at behandlingen ikke kan gennemføres på en almindelig 

sengeafdeling (28). I 2012 blev 32.148 patienter indlagt - fordelt på 43 intensive afsnit i Danmark. 

Næsten halvdelen af disse patienter behandles med respiratorbehandling, der på samme tid er en 

livreddende og risikofyldt behandling (29). Respiratorbehandlede patienter er i højrisiko for at 

udvikle ICUAW (16,30-32). 

                                                           
1
 Multiorgansvigt: Når respirationen, cirkulationen og nyrerne svigter samtidig (27), s. 452-3. 
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Sedation af respiratorbehandlede patienter har tidligere været en del af den rutinemæssige 

medicinske behandling, hvilket har besværliggjort mobilisering og fysisk træning, men på dette 

område har klinisk praksis ændret sig markant gennem de senere år (17,18). Forskning har 

dokumenteret, at en klinisk praksis uden rutinemæssig sedation både er muligt og kan reducere 

antallet af tilfælde med intensivt delirium, forkorte respiratortiden og indlæggelsestiden på intensiv 

afsnit (24,33-35). Således vil reduktion af sedation og intensivt delirium også betyde bedre 

muligheder for diagnostik af ICUAW, da patienten kan medvirke til de fysiologiske undersøgelser.  

En stor gruppe af intensive patienter er således i højrisiko for at udvikle ICUAW, hvor forskning 

peger på, at tidlig mobilisering og fysisk træning kan påvirke graden af ICUAW. Dermed åbner der 

sig en mulighed for at gøre noget ved denne problematik. I forlængelse heraf skal det derfor 

overvejes, om denne intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning er for alle 

respiratorbehandlede patienter eller for en selekteret gruppe.  

Intensive patienter er en heterogen patientgruppe med både medicinske og kirurgiske diagnoser. 

Indlagte patienter på intensiv afsnit kan være i alle aldersgrupper og med forskellige anamnese samt 

komorbiditeter. Dog er der fællestræk for, hvornår mobilisering og fysisk træning vil være 

kontraindiceret. Patienter, der er respiratoriske
2
 eller hæmodynamiske ustabile

3
, vil ikke være 

målgruppen for denne intervention. Ligeledes vil patienter med ustabile frakturer
4
 og neurologiske 

ustabile
5
 patienter med for eksempel forhøjet intrakranielt tryk heller ikke være målgruppen (38). 

Tidlig mobilisering og fysisk træning vil derimod være beregnet gruppen af respiratorbehandlede 

patienter, der er stabile og uden kontraindicerede tilstande som beskrevet ovenstående, således at 

denne patientgruppe ikke unødigt immobiliseres med væsentlige komplikationer til følge (38,39). 

Med baggrund i ovenstående vil patientgruppen i dette speciale derfor være voksne indlagte 

intensive patienter > 18 år, der er eller har været respiratorbehandlede og uden ovenstående 

kontraindikationer.  

                                                           
2
 Respiratorisk ustabil patient: Eksempelvis en meget iltkrævende patient eller en patient der ventileres med høje tryk 

på respiratoren (27), s. 187-98, s. 231-42. 
3
 Hæmodynamisk ustabil patient: Eksempelvis en patient med hjertesvigt eller en hypotensiv patient, der modtager 

væsentlig medicinsk støtte med vasopressor-behandling (27), s. 272-303. 
4
 Ustabile frakturer: Eksempelvis bækkenfrakturer, columnafrakturer, nedre ekstremitetsfrakturer (36), s. 275-88. 

5
Neurologisk ustabil patient: Eksempelvis ved hovedtraume og forhøjet intrakranielt tryk (37), s. 93 -101. 
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2.3 Intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning  

 Ifølge ” The European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine” skal 

aktiv og passiv træning anbefales så tidligt som overhovedet muligt til kritisk syge patienter (40), 

hvilket understøttes af en anbefaling fra ”National Institut of Health and Clinical Excellence”, der 

anbefaler, at rehabilitering opstartes så tidligt, som det er klinisk mulig (41). 

Opmærksomheden på tidlig mobilisering og fysisk træning af intensive patienter afspejles desuden i 

en dansk kontekst. Et indlæg i fagbladet ”Sygeplejersken” omhandler positive kliniske erfaringer 

med sengecykling
6
 på intensiv afsnit på Vejle Sygehus (43). En artikel i tidsskriftet for anæstesi-

intensiv- og opvågningssygeplejersker ”Dråben” omtaler deltagelse af intensivsygeplejersker i den 

første europæiske konference om tidlig mobilisering af kritisk syge patienter, der fandt sted i Wien i 

november 2013 (44). I Aalborg afholdtes det første intensive symposium i oktober 2013, hvor 

temaet blandt andet var tidlig mobilisering af den intensive patient (45). På Sjælland opstartes MIT-

projektet (Early Mobilisation in Intensiv Therapy), der er et samarbejde mellem Slagelse Sygehus 

og Rigshospitalet (46). Desuden udspringer inspiration om det valgte emne også af egen klinisk 

praksis på intensivafsnittet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og samarbejdet med afsnittets 

afdelingssygeplejerske. Her er sengecykling ligeledes en mulighed for patienten (47). Således 

fremgår det, at emnet om tidlig mobilisering og fysisk træning til intensive patienter er højaktuel i 

en dansk, klinisk praksis.  

Fysisk træning og fysioterapi har vist sig at være de eneste effektive interventioner ud af seks 

undersøgte interventioner, der har effekt på forbedring af den funktionelle status hos patienter, der 

overlever kritisk sygdom; en effekt der kan maksimeres, hvis interventionen starter tidligere (48). 

Dette med baggrund i at tab af muskelmasse estimeres til at være 1,5 – 2 % per dag de første to til 

tre uger af immobilisation og er størst i løbet af den første uge med immobilisation med tab af 

muskelstyrke på op til 40 % (49,50). Fravær af tidlig mobilisering på intensive afsnit kan være en 

indikator for genindlæggelse i løbet af det første år efter udskrivelse, hvilket understreger 

betydningen af den tidlige intervention (51). Derfor skal det præciseres, at tidlig intervention med 

mobilisering og fysisk træning i dette speciale defineres ved, at interventioner er iværksat indenfor 

de første tre uger af indlæggelsen på intensiv afsnit.  

                                                           
6
 Sengecykel: Ved placering af en anordning i sengen, hvorfra patienten kan foretage aktiv eller passiv cykle øvelser. Et 

muligt eksempel på en sengecykel kan ses via linket (42). 
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Interventioner med mobilisering kan være aktiv deltagelse ved forflytninger fra seng til stol og at gå 

med og uden støtte af en person eller et hjælpemiddel. Fysisk træning kan eksempelvis bestå af 

sengecykling, hvor patienten enten passiv eller aktiv træner med at cykle i en maskine, der er 

placeret i sengen samt deltagelse i hverdagsaktiviteter såsom tandbørstning og andre former for 

personlig hygiejne. Fysisk træning med tilknyttede fysioterapeuter og ergoterapeuter er også en 

mulig intervention. Fælletræk for alle interventioner er, at de foregår i intensiv regi. Intervention 

med mobilisering og fysisk træning er sikkert for patienten, hvor respiratorbehandling, kontinuerlig 

dialysebehandling og vaskulære kathetere
7
 ikke er kontraindikationer for tidlig mobilisering og 

fysisk træning til den intensive patient (52-55). 

 

2.4 Effektmål 

Der findes ikke et enkelt måleredskab til at måle effekten af mobilisering og fysisk træning på 

funktionel status og muskelstyrke hos patienten men i stedet adskillige validerede og reliable 

måleredskaber. Funktionel status kan måles ved evnen til at udføre hverdagsaktiviteter og kan 

måles ved ”The Functional Independence Measure”, der indeholder 18 punkter, hvor høj score er 

ensbetydende med høj funktionel status (56,57). Ligeledes kan ”The Barthel Index” benyttes, der 

indeholder 10 punkter til bestemmelse af en persons uafhængighed til at klare hverdagsaktiviteter 

(58,59). Et mål for fysisk funktion kan være antal meter i gangdistance målt ved brug af ”Six 

minute walking distance”, hvor patienten går flest antal mulige meter på seks minutter (60,61). 

Muskelstyrke spiller en vigtig rolle i forhold til funktionsniveauet og kan måles manuelt med et 

dynamometer, der måler muskelstyrke for en række bevægelsesretninger (62,63). Muskelstyrke kan 

også måles ved ”Medical Research Council Scale for Muscle Strength”, hvor personens 

muskelstyrke graderes ud fra fem punkter på en skala (64). Den funktionelle balance og evnen til 

at komme blandt andet fra siddende til stående position kan måles ved ”Berg Balance Scale”, der 

gennem 14 øvelser måler den funktionelle balance hos personen (65,66). 

Desuden kan antal indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital være et mål for effekten af 

tidlig mobilisering og fysisk træning, da færre indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital kan 

betyde mindre tab af funktionsniveau hos patienten (24,26). 

 

                                                           
7
 Vaskulære katheter såsom arteriekanyle, central venekatheter, arterie femoralis katheter og dialysekatheter. 



 

7 
 

2.5 Evidensbasering, kliniske retningslinjer og kvalitetsudvikling 

Kliniske retningslinjer er helt centralt placeret i den kliniske praksis som arbejdsredskaber til at 

fremme en evidensbaseret praksis, hvor forskningsresultater sammenfattes i en retningslinje og 

gøres tilgængelige for sygeplejesker i praksis (67). Patienter, der modtager evidensbaseret sygepleje 

opnår bedre resultater, end patienter, der modtager traditionel sygepleje (68). Evidensbaseret 

sygepleje beskrives i lighed med evidensbaseret medicin, som er anvendelse af bedste 

forskningsbaseret viden i forhold til en konkret klinisk problemstilling. Epidemiologen David L. 

Sackett omtales ofte, når evidensbegrebet inddrages i sygeplejen. Sackett er ophavsmand til 

begrebet ”Evidensbaseret Medicin”, hvor gyldig og anvendelig viden fra systematisk forskning 

indtager en central plads i den kliniske praksis og tilpasses den individuelle patient (69).  

Denne forståelse af evidensbegrebet deles af epidemiologen Archibald Cochrane, der introducerede 

evidensbegrebet i det britiske sundhedssystem med ønsket om at udvikle en model til evaluering af 

styrken af medicinsk forskning. Formålet er at skabe gennemskuelighed for klinikeren om 

veldokumenteret, effektfulde behandlingsmetoder (70) s. 36-39. Heraf udspringer evidenshierarkiet, 

der placerer metaanalyser af randomiserede, kontrollerede studier øverst i evidenshierarkiet (71) s. 

57. Cochrane pointerer, at viden fra sådanne studier skal vægtes højere end den enkelte klinikers 

erfaringer men påpeger samtidig, at evidens er et bredt og kontekstafhængig begreb. Evidens fra 

randomiserede, kontrollerede undersøgelser har derfor ikke en absolut erkendelsesmæssig forrang i 

forhold til anden viden i evidenshierarkiet. Det overordnede mål er beskyttelse af patienten mod 

skadefulde behandlinger (72), s. 26-44. Således erkender Cochrane, at det er konteksten, der er 

afgørende for, hvilken evidens der er den bedste form, hvilket Sackett også er fortaler for. Helt i 

tråd med Sackett og Cochrane optræder kliniske retningslinjer, der er generiske anbefalinger baseret 

på bedste mulige evidens. Kliniske retningslinjer defineres i det danske sundhedssystem som: 

 ”Systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe 

beslutninger om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer” (73), s. 

15.  

En klinisk retningslinje er således relevant for både patienten og den fagprofessionelle. Den kliniske 

retningslinje funderes på videnskabelig litteratur, som er systematisk identificeret og 

kvalitetsvurderet efter anerkendte standarder (67). Kliniske retningslinjer skal dels fungere som 

vejledning i praksis og dels medvirke til at opnå en høj kvalitet i sundhedsvæsenet, hvorfor ”Center 

for Kliniske Retningslinjer” blev etableret i 2008. Centret har til opgave at samle, organisere og 
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vurdere kliniske retningslinjer (74). Implementering af kliniske retningslinjer medfører forbedringer 

for både patient, personale og organisationen, men skal ikke ses som en erstatning for 

sygeplejerskens kliniske erfaringer, empati og etiske holdninger (75-77). Kliniske retningslinjer har 

til formål at mindske den variation i patientpleje og behandling, som beror på tilfældigheder i de 

handlinger, som sygeplejersken udfører (78) Det er således ikke tale om at mindske den variation, 

der opstår på baggrund af den individuelle tilpasning til patienten, som Sackett og Cochrane 

omtaler. 

I Den Danske Kvalitetsmodel er der indeholdt et krav om at praktisere en kvalificeret, 

evidensbaseret sygepleje, hvilket har medført øget opmærksomhed på kvalitetsudvikling og kliniske 

retningslinjer (79). Ifølge Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren defineres 

kvalitetsudvikling som: 

”De samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrette at forbedre 

kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats inden for de eksisterende rammer af den etablerede viden” 

(73), s. 9. 

Kvalitetsudvikling er således et overordnet begreb for de aktiviteter og metoder, der har til formål at 

forbedre kvaliteten af den behandling og pleje, der tilbydes i sundhedsvæsenet. Kvalitetsudvikling 

er en dynamisk proces bestående af fem trin, der starter med identifikation og prioritering af det 

mest presserende kvalitetsproblem. Dernæst fastsættes det kvalitetsmål, der skal danne grundlag for 

vurdering og evaluering af den pågældende ydelses kvalitet. Ved kvalitetsmåling og – vurdering er 

formålet systematisk at måle og vurdere kvaliteten i en periode. Hvis kvalitetsmålene ikke opfyldes, 

iværksættes kvalitetsforbedring ved blandt andet at anvende metoder til forbedring af den kliniske 

praksis eksempelvis kliniske retningslinjer. Når kvalitetsmåling viser, at de fastsatte kvalitetsmål er 

opfyldt, iværksættes kvalitetsmonitorering med henblik på at overvåge, at kvaliteten fastholdes (80), 

s. 44-52. Kliniske retningslinjer indgår som en metode til at reducere variationer i klinisk praksis, 

hvilket er en af de væsentligste grunde til kvalitetsudvikling (81). Her er ”Center for Kliniske 

Retningslinjer” centralt placeret, da de kliniske retningslinjer kvalitetsvurderes efter AGREE-

instrumentet
8
 (81,85). Sammenhængen mellem evidensbaseret praksis, kliniske retningslinjer og 

kvalitetsudvikling er således belyst. 

                                                           
8
 AGREE II er et fælles projekt fra 13 europæiske lande. AGREE II er et valideret instrument til vurdering af kliniske 

retningslinjer og referenceprogrammer. AGREE II består af 23 nøglespørgsmål indeholdt i 6 domæner, der vurderes ud 

fra en 7-punkts skala (82-84). 
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3. Afgrænsning til problemformulering 

I dag overlever patienter kritisk sygdom. Den respiratorbehandlede patient er i højrisiko for 

udvikling af ICUAW, der er en alvorlig komplikation til kritisk sygdom og intensiv behandling. 

Tidlig mobilisering og fysisk træning er et bud på en effektiv intervention til at forebygge og 

reducere graden af ICUAW. Der er således mulighed for at skabe forbedringer i klinisk praksis for 

den beskrevne patientgruppe, hvor brugen af relevante effektmål gør det muligt at måle på, hvorvidt 

der er lykkedes at opnå effekt af intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning. Emnet er 

højaktuelt i klinisk praksis, hvor tiltag med tidlig mobilisering og fysisk træning allerede praktiseres 

flere steder i landet. Samtidig foretages der ikke rutinemæssig sedation af den respiratorbehandlede 

patient, hvilket åbner op for en ny verden af muligheder med vågne intensive patienter, der kan 

deltage i interventioner med tidlig mobilisering og fysisk træning. 

Formålet med dette speciale er derfor en undersøgelse af effekten af tidlig mobilisering og fysisk 

træning på ICUAW hos voksne intensive patienter, der er eller har været respiratorbehandlede samt 

vurdering af forudsætningen for udarbejdelse af en klinisk anbefaling. Dermed kan 

beslutningsgrundlaget i klinisk praksis styrkes, og kvaliteten på området højnes. Der er således 

afdækket et område i klinisk praksis med et muligt forbedringspotentiale, hvor der er identificeret 

og systematisk argumenteret for en klinisk sygeplejefaglig problemstilling. Dette leder frem til den 

endelige problemformulering: 

 

Hvilken effekt har tidlig mobilisering og fysisk træning på reduktion eller forebyggelse af 

ICUAW hos voksne, stabile, intensive patienter, der er eller har været respiratorbehandlede?  

Hvilken klinisk anbefaling kan der udledes på den baggrund? 
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4. Metodeovervejelser  

I det følgende afsnit introduceres til den naturvidenskabelige tradition, og hvordan viden opnås 

indenfor denne tradition med henblik på at synliggøre, hvordan problemformuleringen bedst 

besvares. Derefter redegøres for den valgte metode og dermed den anvendte undersøgelsestilgang. 

 

4.1 Den naturvidenskabelige tradition 

I dette speciale undersøges effekten af en intervention, der med fordel kan besvares med 

kvantitative data. Den kvantitative forskningsmetode indplaceres i den naturvidenskabelige 

tradition, hvorfor den inddrages med det formål at vise det epistemiologiske i, hvordan viden opnås 

indenfor denne tradition. Epistemologi er læren om, hvordan man får viden om det værende; det er 

erkendelsesteori (86). I den naturvidenskabelige tradition er det metodiske grundbegreb forklaring. 

Der stræbes efter at finde frem til årsagssammenhænge mellem observerbare fænomener, hvor 

denne tilgang er indbegrebet af en objektiverende tilgang. En undersøgelse iværksættes med henblik 

på at observere, om det virker samt at fremkomme med målbare resultater. Fokus er det, det kan 

observeres og registreres; det målelige. Dette betyder, at der søges svar på de kvantitative sider ved 

virkeligheden, og dataformen vil dermed være tal og mængder (86).  

Med henblik på besvarelse af problemformuleringen vil det kræve viden fra forskning, der 

undersøger effekten af intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning ved effektmål, der kan 

observeres og registreres som beskrevet i baggrundsafsnittet. Årsagen er, at der søges en forklaring 

af årsagssammenhænge, der objektivt kan måles og registreres. Et optimal studiedesign til at 

undersøge effekten af en intervention er den randomiserede, kontrollerede undersøgelse - også 

betegnet ”den gyldne standard”, der placeres i toppen af evidenshierarkiet. Den primære årsag hertil 

ligger i styrken på studiedesignet, der på baggrund af en randomisering allokerer deltagerne i studiet 

til enten en interventionsgruppe eller en kontrolgruppe. Dermed skabes et passende 

sammenligningsgrundlag i kraft af kontrolgruppen, således at en målt forskel mellem de to grupper 

alene kan tilskrives interventionen (87), kap. 18. Forskning, der formodes at kunne belyse 

problemformuleringen, vil derfor placere sig i den naturvidenskabelige tradition, der blandt andet 

benytte sig af ovennævnte studiedesign til at skabe viden. 
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4.2 Den metodiske tilgang 

Formålet er at undersøge effekten af interventioner med tidlig mobilisering og fysisk træning på 

reduktion eller forebyggelse af ICUAW respiratorbehandlede patienter og vurdere forudsætningen 

for at udarbejde en klinisk anbefaling. Metoden i dette speciale bliver derfor en systematisk 

litteraturgennemgang. Denne metode anvendes til at identificere og kritisk vurdere den foreliggende 

evidens. Der foretages en systematisk udvælgelse af relevant litteratur med udgangspunkt i et 

fokuseret spørgsmål og en eksplicit søgestrategi. Den identificerede litteratur kvalitetsvurderes med 

anerkendte standarder (88), s. 34-5. Til slut præsenteres ”Grading of Recommendations, 

Assessment, Development and Evaluation” (GRADE) som det valgte system til at vurdere og 

sammenfatte evidensen. GRADE er et valideret, systematisk redskab, der benyttes af Cochrane og 

flere end 25 andre organisationer verden over og anbefales af Sundhedsstyrelsen (89,90).  

 

”Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer” inddrages, da det er en forskningsbaseret 

metode, der fokuserer på udarbejdelse af en systematisk litteraturgennemgang, som basis for 

udvikling af kliniske retningslinjer (91). Ifølge Center for Kliniske Retningslinjer er den 

systematiske litteraturgennemgang den metode, som kliniske retningslinjer skal funderes på (74). 

Anden relevant litteratur af relevans for den systematiske litteraturgennemgang vil også blive 

inddraget for derved at opnå en større forståelse for metodens anvendelse i praksis.  

 

Den valgte metode er udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer (SfR), hvor det her skal 

præciseres, at SfR ikke længere er en selvstændig enhed, men i dag er en del af Center for 

Evaluering og Medicinsk Teknologi Vurdering og Sundhedsstyrelsen (91). Da Center for Kliniske 

Retningslinjer forsat benytter materiale udviklet af SfR i arbejdet med udvikling af kliniske 

retningslinjer, er opfattelsen, at denne metode stadig er relevant at benytte. Desuden er SfR’s 

tjeklister til kvalitetsvurdering af litteraturen identiske med de tjeklister, der findes på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside til samme formål (92). 
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Den valgte metode er inspireret af det skotske sekretariat for referenceprogrammer ”The Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network”, der opstiller en definition på metoden til udarbejdelse af en 

systematisk litteraturgennemgang: 

“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” (93), s. 28. 

 

Definitionen beskriver således den systematiske litteraturgennemgang som en videnskabelig teknik 

til at identificere og sammenfatte evidensen, så denne gøres tilgængelig.  

 

Ifølge SfR består metoden af fire faser: 

 

1. Identificering af litteraturen ud fra en eksplicit søgestrategi. 

2. Udvælgelse af litteratur ud fra prædefinerede inklusions- og eksklusionskriterier. 

3. Kritisk vurdering af litteraturen ud fra valide, metodiske standarder. 

4. Udarbejdelse af anbefalinger og sammenfatning af evidens (91) s. 20-27. 

 

Ovenstående fire faser er ligeledes indeholdt i Forsberg og Wengströms opstilling af 

arbejdsprocessen for den systematiske litteraturgennemgang, der tilføjer, at materialet efter analysen 

gennemgår en resultatdiskussion, og på den baggrund foretages konklusion og sammenfatning af en 

anbefaling (88), s. 34-5. Denne fremgangmåde anvendes videre frem i specialets opbygning, hvor 

resultatsdiskussionen opbygges efter elementer i GRADE-systemet. I de følgende afsnit præsenteres 

specialets metode og materiale ud fra de fire faser opstillet af SfR. 
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4.3 Identificering af litteraturen ud fra en eksplicit søgestrategi 

Der formuleres et fokuseret PICO-spørgsmål med henblik på at analysere og præcisere 

problemformuleringen. PICO-spørgsmålet består af fire elementer: P- Patient eller Population, I – 

Intervention, C – comparison; sammenligningsgrundlaget, O – Outcome; det målte resultat. Tabel 1 

er en skematisk opstilling af PICO-spørgsmålet (94), s. 92-3. 

 

Tabel 1: Skematisk opstilling af PICO-spørgsmål 

 

Patient/ Population Intervention Alternativet til 

intervention 

Outcome 

Intensive patienter > 

18 år, der er eller har 

været 

respiratorbehandlede 

og indlagt på intensiv 

afsnit < 3 uger. 

Mobilisering 

Fysioterapi 

Ergoterapi 

Alle former for 

fysisk træning 

 

Ingen intervention 

Vanlig behandling 

Anden træning 

Venteliste 

 

 

Reducering og forebyggelse af 

ICUAW, hvor effekten kan 

måles ved: 

 

-The Functional Independence 

Measure 

-The Barthel Index 

-Six minute walking distance 

-Berg Balance Scale 

–Medical Research Council 

Scale for Muscle Strength 

-Antal indlæggelsesdage på 

intensiv afsnit 

-Antal indlæggelsesdage på 

hospital 

 

På den baggrund udledes det fokuserede PICO-spørgsmål som baggrund for søgestrategien: 

 

Hvilken effekt på ICUAW har tidlig mobilisering og fysisk træning til intensive patienter, der er 

eller har været respiratorbehandlede?   
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4.4 Udvælgelse af litteratur ud fra inklusions- og eksklusionskriterier 

I anden fase videreudvikles søgestrategien. Der opstilles eksplicitte inklusions- og 

eksklusionskriterier med udgangspunkt i PICO-spørgsmålet med henblik på identifikation af 

sundhedsvidenskabelig litteratur, der bedst mulig besvarer PICO-spørgsmålet (88), s. 29-32. 

 I forhold til studiedesign foretrækkes metaanalyser og randomiserede, kontrollerede undersøgelser, 

da PICO-spørgsmålet med fordel kan besvares med kvantitative data, idet der ønskes viden om 

effekten af en intervention. Som tidligere nævnt er den randomiserede, kontrollerede undersøgelse 

er et optimalt studiedesign hertil.  Desuden er randomiserede, kontrollerede undersøgelser (RCT) 

kendetegnet ved at minimere bias, der er systematiske fejl, der leder resultatet væk fra den sande 

værdi (95), s. 106-7. Ligeledes forebygges confounding, der er en utilsigtet fordrejning af 

virkningen af en risikofaktor ved tilstedeværelsen af en anden og måske ukendt faktor. Dette vil dog 

forudsætte, at randomiseringen er lykkedes og udført korrekt (95), s. 142-7.  

Guidelines og referenceprogrammer er ligeledes egnet til inklusion samt lavere rangerede studier i 

evidenshierarkiet eksempelvis kohortestudier og case-kontrol studier, der ligeledes inkluderes i 

mangel på studier placeret øverst i evidenshierarkiet, da området kan være sparsomt belyst (71,96), 

s. 57-66. Tabel 2 på næste side er søgeprotokollen for den systematiske litteratursøgning. 
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Tabel 2: 

Søgeprotokol Marts 2014 

Søgeprofil 

Blok 1: Mobilisering og fysisk træning; exercise, mobilization/mobilisation, physical therapy 

modalities, occupational therapy, early ambulation, walk, physiotherapy, training, physical activity, 

muscle weakness. 

Blok 2: Intensiv afsnit, kritisk sygdom; Intensive care unit, intensive care, critical care nursing, 

intensive care nursing, critical care, “intensive care unit acquired weakness”, icuaw, “icu acquired 

weakness”, muscle weakness. 

Blok 3: Mekanisk ventilation; Mechanical ventilation, artificial respiration. 

Udvælgelseskriterier 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser 

 

Patientpopulation: 

 Patienter, voksne > 18 år 

der er eller har været 

respiratorbehandlede.  

 

Studiedesign: 

 Guidelines, 

referenceprogrammer 

 Metaanalyser 

 Systematiske 

oversigtsartikler 

 RCT 

 Kohortestudier 

 Case-kontrolstudier 

 Deskriptive studier 

  

 

 Studier hvor 

studiepopulationen ikke 

modtager 

respiratorbehandling 

under indlæggelsen på 

intensiv afsnit. 

 

 Studier hvor 

forebyggelse eller 

reducering af ICUAW 

ikke måles på 

validerede og reliable 

effektmål. 

 

 Studier der ikke har 

tidlig mobilisering og 

fysisk træning som 

intervention og hvor 

denne intervention ikke 

er opstartet < 3 uger 

efter indlæggelse på 

intensiv afsnit. 

 

 

Databaser: 

 The Cochrane Library 

 Trip Databasen 

 The Cochrane Con-

trolled Trials Register 

 Pubmed  

 Embase 

 Cinahl 

 Den Danske 

Forskningsdatabase 

 SveMed+ 

 Pedro 

 Web of Science 

 

Internetsider: 

 Sundhedsstyrelsen 

 Statsbiblioteket 

 Goggle Scholar 

 Bibliotek.dk  

 Sygeplejersken 

 

Håndsøgning: 

 Referencelister 

 Fagligt netværk -

MedConcert  
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4.4.1 Den systematiske litteratursøgning 

Den systematiske litteratursøgning er gennemført i marts 2014 og er opstartet i databaser, der 

primært indeholder sekundær litteratur. Dette med baggrund i SfR´s vejledning (91) og med 

henvisning til 5S modellen af Brian Haynes, hvor sundhedsforskning rangeres på fem niveauer. 

Figur 1 viser 5S modellen, hvor der nederst er placeret enkelte primærstudier og herefter 

metalitteratur som for eksempel systematiske oversigtsartikler fra Cochrane. Derefter følger 

”Synopsis”, som er opsummeret viden som for eksempel guidelines samt ”Summaries” og 

”Systems”, der endnu er uudviklet (96). 

 

  Figur 1: 5S modellen 

 

Denne model danner udgangspunkt for den kommende litteratursøgning, hvor der først søges i 

databaser, der indeholder guidelines og anden sekundær litteratur. Derefter fortsættes søgningen 

efter primær litteratur i udvalgte databaser. Dette med henblik på lokalisering af bedst mulig 

evidens som beskrevet af Sackett og Cochrane. 

 

4.4.1.1 Sekundær litteratur  

Den systematiske litteratursøgning opstartes i TRIP Databasen og Cochrane Library, der begge 

indeholder sekundær litteratur (94) s. 94-95. Specialets søgeprofil er opstillet i tabel 2 og 3, der viser 

søgeord og den anvendte bloksøgning (97). I Cochrane Library søges både i fritekst og ved brug af 

MESH-termer
9
, hvorimod der i TRIP databasen foretages fritekstssøgning

10
, da databasen ikke har 

                                                           
9
 MeSH (Medical Subject Headings) er kontrollerede emneord (97).  

10
 Fritekstssøgning: Her søges ved hjælp at naturlige, frie ord med udgangspunkt i PICO-spørgsmålet (97).  
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oplistet emneord. Der søges ved brug af databasernes thesaurus funktion
11

 samt fritekstssøgning 

med det formål at identificere eventuelle studier, der ikke er indekseret under emneord (97). I 

søgningen i Cochrane Library findes en protokol til en kommende systematisk oversigtsartikel (98), 

der matcher PICO-spørgsmålet. Denne protokol bruges til at udbygge og justere søgeprofilen (94), s. 

103. 

  

4.4.1.2 Primær litteratur  

Søgningen fortsættes efter primær litteratur i centrale databaser som ”The Cochrane Controlled 

Trials Register”, PubMed og Embase samt mere emnespecifikke databaser som Cinahl, Den Danske 

Forskningsdatabase, SveMed+ og PEDro. Søgningen foretages som tidligere i form af 

bloksøgninger, hvorfor der henvises til tabel 2 og 3. Desuden tilpasses søgeprofilen efter de 

respektive databaser, da de indekserede emneord kan variere i databaserne (97).  

Der tillægges følgende limits til søgningen: voksne > 18 år samt ”humans”. For ikke at begrænse 

søgningen pålægges der ingen sprogbegrænsninger; dog med en enkelt undtagelse, da der i Cinahl 

kun inkluderes engelsk, dansk, svensk, norsk og tysk litteratur (94), s. 103-104. Desuden afgrænses 

søgeperiode kun i en enkelt database, hvor der i Embase er afgrænset til kun at søge 10 år tilbage i 

tiden. Dette med baggrund i reducering af antal hits til 440 hits. Ifølge SfR anses en søgeperiode på 

10-15 år for at være passende (91), s. 21. Der benyttes de respektive databasers thesaurusfunktioner 

og suppleres med fritekstsøgning. Der foretages kædesøgning, hvor der håndsøges i referencers 

referencer (97). 

Samtlige søgestrenge i de ni databaser er gemt og kan genfindes, således at den systematiske 

litteratursøgning udover at være eksplicit og transparent også sikres højst mulige grad af 

reproduktion (99), s. 113-31.  

 

 

 

 

                                                           
11

 Thesaurus funktion består af et sæt præcis definerede, kontrollerede emneord eksempelvis MeSH-termer (97). 
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Tabel 3: Søgeprofilen 

 

The Cochrane Library 

 

The Cochrane Controlled 

Trials Register 

 

Exercise [MeSH] ex., mobilization/mobilisation, exercise.   

Intensive care unit [MeSH] ex., critical care nursing [MeSH] ex., 

intensive care, intensive care unit, ”intensive care unit acquired 

weakness”.  

Anvendt i hver blok separat i kombination med OR og samlet i 

kombination med AND. 

TRIP databasen Der er søgt ALL på intensive care, exercise, mechanical ventilation, 

adult og ANY på training, mobilization/mobilisation. 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

1. blok: Exercise [MeSH], physical therapy modalities [MeSH], 

occupational therapy [MeSH], early ambulation [MeSH], walk*, 

physiotherapy*, mobilizat*, training, physical therapy modalities, 

occupational therapy. 

2. blok: Intensive care unit [MeSH], critical care nursing [MeSH], 

critical care [MeSH], icuaw, “intensive care unit acquired weakness”, 

“icu acquired weakness”. 

3. blok: Respiration, artificial [MeSH], ventilators, mechanical 

[MeSH], mechanical ventilation, ventila*. 

Anvendt i hver blok separat i kombination med OR og samlet i 

kombination med AND. 

Embase 1. blok: Exercise [Emtree] exp., occupational therapy [Emtree] exp., 

mobilization [Emtree] exp., physical activity [Emtree] exp.. 

2. blok: Intensive care units [Emtree] exp., intensive care [Emtree] 

exp., intensive care nursing [Emtree] exp., muscle weakness [Emtree] 

exp., “intensive care unit acquired weakness” .mp., “icu acquired 

weakness”.mp., icuaw .mp.. 

3. blok: Artificial ventilation [Emtree] exp.. 

Anvendt i hver blok separat i kombination med OR og samlet i 

kombination med AND. 

CINAHL 1. blok: Exercise+ [MH], physical therapy+ [MH], occupational 

therapy+ [MH], training TX, exercise TX, mobilizat* TX, 

physiotherap*, walk* TX.  

2. blok: Intensive care units+ [MH], critical care nursing+ [MH], 

critical care+ [MH], icuaw TX, “intensive care unit acquired weakness” 

TX, “icu acquired weakness” TX. 

3. blok: Ventilators, mechanical+ [MH], respiration, artificial+ [MH], 

ventila* TX, mechanical ventilation TX. 

Anvendt i hver blok separat i kombination med OR og samlet i 

kombination med AND. 
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Den Danske 

Forskningsdatabase 

Intensive care mobilization = exercise 

Der er søgt AND via mellemrum og OR ved brug af =. 

SveMed+ 

 

 

 

 

 

 

1. blok: Exercise [MeSH] exp., occupational therapy [MeSH] exp., 

physical therapy modalities [MeSH] exp., early ambulation [MeSH] 

exp., mobilizat*, training. 

2. blok: Intensive care [MeSH] exp., intensive care units [MeSH] exp., 

intensive care nursing [MeSH] exp., critical care nursing [MeSH] exp., 

critical care [MeSH] exp., “intensive care unit acquired weakness”, 

“icu acquired weakness”, “icuaw”. 

3. blok: Ikke anvendt 

Anvendt i hver blok separat i kombination med OR og samlet i 

kombination med AND. 

PEDro Advanced search: Intensive care, fitness, training (therapy)/stretching, 

mobilization, manipulation, massage (therapy), muscle weakness. 

Simpel search: Intensive care, critical care, exercise, mobilization. I 

simpel søgning; ikke muligt at kombinerer med OR men i kombination 

med AND. 

Web of Science Der er foretaget kædesøgning i form af citationssøgning på inkluderede 

centrale kernestudier. 

 

 

Figur 2 på næste side viser et flowchart, der skematisk illustrerer søgeresultat og 

udskillelsesprocessen af den identificerede litteratur ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Figur 2: Flowchart over udskillelsesprocessen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1626 Abstracts 

Cochrane 125 hits, TRIP 248 hits, Pubmed 453 hits, 

Cinahl 202 hits, Embase 440 hits, PEDro 91 hits, 

SveMed+ 44 hits, DDFB 23 hits. 

1565 abstracts 

Ekskluderes på 

baggrund af titel 

ud fra PICO og 

udvælgelseskri-

terier 

 

61 abstracts 

Inkluderes på 

baggrund af 

titel ud fra 

PICO og 

udvælgelseskri-

terier 

45 abstracts 

Ekskluderes 

på baggrund 

af læsning af 

abstracts 

16 abstracts 

Inkluderes 

på baggrund 

af læsning af 

abstracts 

5 artikler 

rekvireret 

På baggrund af 

håndsøgning i 

referencelister 

og MedConcert 

10 artikler 

Ekskluderes på 

baggrund af 

gennemlæsning 

6 artikler 

Inkluderes på 

baggrund af 

gennemlæsning 

til kritisk 

vurdering 

 

Ingen af de 

rekvirerede 

artikler 

inkluderes til 

videre 

gennemlæsning 

Citationssøgning i 

Web of Science på 

kernestudier af 

Schweickert 2009 

og Burtin 2009 

fører ikke til 

yderligere 

inklusion 
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Der er i litteratursøgningen prioriteret genfinding fremfor præcision, hvor en prioritering af 

genfinding resulterer i en stor mængde irrelevante hits, hvorimod en prioritering af præcision er i 

risiko for det modsatte; nemlig at frasortere en ukendt mængde relevante hits. Dette er ikke 

formålstjenstligt på et område, der kan være sparsomt belyst som tidligere nævnt, hvilket er 

argumentet for prioritering af genfinding (87), s. 42. Dette forhold er også afspejlet i figur 2, hvor et 

stort antal hits sorteres fra tidligt i udskillelsesprocessen. 

Søgeprofilen og søgestrategien er konfereret med en bibliotekar med henblik på at bidrage til en 

mere stringent og transparent litteratursøgning (94), s. 95.  

Den samlede søgning i databaserne resulterede i 1626 hits, hvor flere artikler var gengangere. 

Desuden var der som forventet mange irrelevante hits ud fra tidligere nævnt prioritering af 

genfinding i litteratursøgningen. Eksempler på frasorterede hits ved læsning af titler er blandt andet 

pædiatriske studier, farmakologiske studier, anden studiepopulation end den valgte og dermed 

litteratur, der ikke opfylder udvælgelseskriterierne for den systematiske litteratursøgning. På den 

baggrund foretages der et meget bevidst og grundigt udvælgelsesarbejde, hvilket fører til inklusion 

af 61 abstracts ved læsning af titel med udgangspunkt i PICO-spørgsmålet og udvælgelseskriterier.  

Derefter fortsættes udskillelsesprocessen med læsning af abstracts, hvor en større del ekskluderes 

yderligere, da tidlig mobilisering og fysisk træning ikke indgår som intervention, 

studiepopulationen er ikke respiratorbehandlede, samt ingen målinger på effektmål relateret til 

ICUAW.  Dette udvælgelsesarbejde resulterer i inklusion af 16 artikler til gennemlæsning. På 

baggrund af håndsøgning i referencelister og via henvisninger fra det faglige netværk 

MedConcert
12

, rekvireres fem artikler, der dog ikke fører til yderligere inklusion. I alt gennemlæses 

16 artikler, hvoraf ti artikler kasseres; se eventuelt bilag 1, der er en liste over ekskluderede studier 

og årsager hertil. De resterende seks artikler inkluderes til kritisk læsning og kvalitetsvurdering. Der 

foretages citationssøgning på to randomiserede, kontrollerede studier af Schweickert 2009 (101) og 

Burtin 2009 (102), der heller ikke fører til yderligere inklusion (94), s. 102-3. Desuden kontaktes 

hovedforfatteren bag den tidligere nævnte Cochrane-protokol (98), Assistent Professor Kathrine 

Doiron, Faculty of Health Science and Medicine, Bond Universitet, Australien med henblik på 

udveksling af studier, hvilket ikke førte til yderligere inklusion. Litteratursøgningen vurderes derfor 

                                                           
12

 MedConcert: Et globalt fagligt netværk opstartet af Dr. Dale Needham, der beskæftiger sig med tidlig mobilisering 
og fysisk træning til intensive patienter. Det kræver godkendelse til netværket for at få adgang hertil (100). 
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på den baggrund at være acceptabel, da relevante artikler går igen i databasesøgningerne, hvorfor 

litteratursøgningen afsluttes (94), s. 103.  

Udskillelsesprocessen har været et omfattende og udførligt arbejde, der har resulteret i inklusion af 

seks studier, som opfylder udvælgelseskriterierne og dermed formodes at kunne belyse 

problemformuleringen. De seks tilbageværende artikler gennemgår kritisk læsning og 

kvalitetsvurdering, hvilket leder videre til fase tre. 

 

4.3 Kritisk vurdering af litteraturen ud fra valide, anerkendte standarder 

I tredje fase kvalitetsvurderes de potentielle kilder til belysningen af problemformuleringen kritisk 

ud fra metodiske standarder. Kvalitetsvurderingen tillægges stor betydning, da vurderingen påvirker 

studiets evidensniveau og dermed styrken på de anbefalinger, der opsættes på baggrund heraf (91), 

s. 22. Tjeklister udarbejdet af SfR bruges til kvalitetsvurderingen, da det er et benyttet redskab af 

Center for Kliniske Retningslinjer og Sundhedsstyrelsen (74,91,92). SfR´s tjeklister til de forskellige 

studier såsom randomiserede kontrollerede studier, kohortestudie med flere kan downloades på 

Center for Kliniske Retningslinjers hjemmeside (74). Tjeklisterne behandler studiets interne 

validitet og eksterne validitet. Den interne validitet handler om resultaternes gyldighed i den 

konkrete målpopulation og kan trues af selektionsbias, informationsbias og confounding (95), s. 

281. Den eksterne validitet handler om resultaternes gyldighed udover den konkrete målpopulation 

og dermed mulighed for generalisering til andre populationer (95), s. 279. På baggrund heraf 

foretages en graduering af den samlede metodologiske kvalitet af studiet ud fra tre grader, der er 

vist i tabel 4.  

 

Tabel 4: Gradueringssystem af studiets generelle metodologiske kvalitet 

++ 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. 
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Der ligges især vægt på ved denne graduering, at studiets design både er valgt og gennemført 

korrekt. De seks inkluderede studier kvalitetsvurderes efter ovenstående fremgangsmåde og 

gradueres efterfølgende. 

 

4.4 Udarbejdelse af anbefalinger og sammenfatning af evidens 

I fjerde fase samles de enkelte studiers karakteristika i evidenstabeller, der danner grundlag for 

vurderingen, om PICO-spørgsmålet er besvaret med tilstrækkelig styrke til at udarbejde en klinisk 

anbefaling. Evidenstabeller for de seks inkluderede studier findes i bilag 2. På baggrund af 

studiernes graduering efter deres generelle metodiske kvalitet tildeles hvert studie et evidensniveau 

og en evidensstyrke. Evidensniveauet er bestemt af studiets design. I så fald et studie gradueres med 

++, som vist i tabel 4, tildeles studiet det evidensniveau, der svarer til designet. Foretages der 

derimod en graduering med +, nedgraderes studiet til det underliggende niveau, hvilket markeres 

med * efter evidensstyrken. Laveste niveau medfører ekskludering af studiet (91).  

 

Tabel 5: Skema for tildeling af evidensniveau og evidensstyrke 

Publikationstype Evidensniveau Evidensstyrke 

Metaanalyse, systematisk oversigt 

Randomiseret kontrolleret studie 

Ia  

Ib 

A 

Kontrolleret ikke-randomiseret studie 

Kohorteundersøgelse 

Diagnostisk test (diagnostisk metode) 

IIa 

IIb 

IIb 

 

B 

Case-kontrolundersøgelse 

Diagnostisk test (indirekte nosografisk metode) 

Beslutningsanalyse 

Deskriptiv undersøgelse 

III 

III 

III 

III 

 

 

C 

Mindre serie, oversigtsartikel, ekspertvurdering  
IV 

 

D 

 

På baggrund af det tildelte evidensniveau bestemmes studiets evidensstyrke, som indikerer den 

styrke af evidens, som studiet bidrager med i en klinisk anbefaling.  Evidensen bag en anbefaling 

kan bestå af flere studier, hvor det er højeste evidensniveau, der bestemmer evidensstyrken af 

anbefalingen. Det skal i den forbindelse pointeres, at gradueringen af evidensstyrken kun relateres 
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til styrken af den tilgrundliggende evidens og dermed sandsynligheden for, at det formodede 

resultat opnås i så fald, at anbefalingen følges. Evidensstyrken har således intet at gøre med 

vigtigheden af en anbefaling. Derfor benyttes ordene bør og skal kun i forbindelse med 

anbefalinger, der har evidensstyrke A (91).  På den baggrund suppleres med GRADE som det valgte 

system til at vurdere og sammenfatte evidensen, da GRADE derudover også inddrager eksempelvis 

konsekvenserne af en anbefaling for patienten. GRADE medtager dermed flere perspektiver på 

konsekvenserne ved en anbefaling (90,103).  

 

4.4.1 Præsentation af GRADE 

GRADE er et internationalt brugt systematisk og transparent system til at vurdere kvaliteten af en 

samlet mængde evidens og på den baggrund udarbejde anbefalinger. GRADE er relativ ny i dansk 

sammenhæng, hvor Sundhedsstyrelsen udtrykker ønske om, at GRADE fremtidigt intrigeres i 

arbejdet med at udvikle kliniske retningslinjer (89,103). GRADE adskiller evidensniveau- og styrke 

i den endelige anbefaling. Evidensen kvalitetsvurderes ud fra fem kriterier; risiko for bias, 

publikationsbias, unøjagtighed, inkonsistens, og hvor indirekte evidensen er i forhold til det 

opstillede PICO-spørgsmål (104-111). En vurdering med GRADE ender ud med en stærk eller svag 

anbefaling, der er enten for eller imod en anbefaling. Denne vurdering afhænger af fire overordnede 

forhold; gavnlige og skadelige virkninger af en anbefaling, kvaliteten af evidensen, patienters 

præferencer og værdier samt økonomiske omkostninger, der er forbundet med implementering af 

anbefalingen i klinisk praksis (104,109). Dette betyder også, at højt gradueret evidens ikke 

nødvendigvis ender ud med en stærk anbefaling eller det modsatte; at lavere gradueret evidens godt 

kan medføre en stærk anbefaling.  

GRADE bruges til vurdering af en samlet mængde evidens og ikke til vurdering af individuelle 

studier. Et samlet estimat indsættes i en ”Summary of Findings tabel” I denne tabel vurderes 

evidensen samlet ud fra de fem kriterier, der er nævnt tidligere, hvilket ender ud med en graduering 

af evidensen på et af fire niveauer; høj, moderat, lav og meget lav, der angiver den samlede 

evidensstyrke (112,113). Efterfølgende foretages vurdering ud fra de fire overordnede forhold, der 

resulterer i en endelig anbefaling, der er stærk eller svag – for eller i mod (109).  

Derfor kan der også allerede nu uddrages, at det ikke er muligt at lave en ”Summary of Findings 

tabel”, da der ikke foreligger et samlet estimat i de inkluderede studier. Den fremtidige brug af 
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GRADE systemet vil derfor være som en overordnet teoretisk ramme for den kritiske fremstilling af 

de seks inkluderede studier og diskussion af resultaternes betydning for udarbejdelse af en klinisk 

anbefaling. Dette valg om en deskriptiv brug af GRADE systemet er foretaget med henblik på, at 

resultaterne fra de inkluderede studier anskues fra flere vinkler og ikke kun ud fra evidensstyrken, 

således at konsekvensen af en klinisk anbefaling belyses fra flere vinkler eksempelvis fra 

patientperspektivet. 

 

5. Analyse  

I det følgende fremstilles de seks inkluderede studier. Det drejer sig om to randomiserede 

kontrollerede studier (101,102) og fire kohorte studier (114-117). Fremstillingen opbygges efter 

elementerne i PICO-spørgsmålet, og der inddrages områder af betydning for vurdering af studiernes 

interne validitet som beskrevet af SfR (91). Ved analysen af studierne fokuseres der på de effektmål, 

der er opstillet i PICO-spørgsmålet.  

 

5.1 Fremstilling, kritisk vurdering og graduering af de inkluderede studier 

 Studie 1 – Burtin et al. 2009 

Formålet med dette randomiserede kontrollerede studie er at undersøge, om en daglig session med 

sengecykling kan mindske tab af funktionel status og muskelstyrke hos den intensive, 

respiratorbehandlede patient. Interventionen er en daglig session med sengecykling. Patienten 

cykler i 20 minutter enten aktiv eller passiv alt efter, om patienten er sederet eller ikke. Sessionen 

udføres en gang dagligt fem dage om ugen. 

Population: Der inkluderes 90 patienter; 45 patienter i kontrolgruppen og 45 patienter i 

interventionsgruppen. Gennemsnitsalderen er 59 år +/- 17 år.  

Effekten af interventionen måles i forhold til funktionel status ved Berg Balance skalaen, og 

gangfunktion ved en seks minutters gangtest, hvor 50 meter er estimeret som mindste forskel til at 

vise en statistisk signifikant effekt. Gangtesten foretages inden udskrivelse fra hospitalet. Desuden 



 

26 
 

måles muskelstyrke i lårmuskulaturen ved hjælp af et håndholdt dynamometer
13

, hvor målingen 

gentages mindst tre gange. Der måles på antallet af indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital. 

Resultater: Ved udskrivelse fra hospital havde en person i interventionsgruppen i gennemsnit 196 

meter i gangdistance versus 143 meter i kontrolgruppen i gennemsnit med statistisk signifikans. Der 

ses reduktion af indlæggelsestiden på intensiv afsnit på tre dage og reduktion af indlæggelsestiden 

på hospital på fire dage; dog uden statistisk signifikans. Ved måling af muskelstyrke var der ingen 

forskel mellem de to grupper ved udskrivelse fra intensiv afsnit men forbedret muskelstyrke i 

interventionsgruppe ved udskrivelse fra hospital med statistisk signifikans. Ved udskrivelse fra 

intensiv afsnit eller hospital var der ingen forskel mellem grupperne i evne til at stå oprejst og 

dermed i funktionel status målt ved Berg Balance skalaen. 

De metodiske karakteristika: Randomiseringen er skjult, og de to grupper er sammenlignelige ved 

baseline. Confounding er dermed forsøgt elimineret. Der foretages ingen blinding. Der ses frafald af 

25 % af deltagerne, hvoraf de 17 % skyldes dødsfald. Dermed opfyldes styrkeberegningen ikke for 

studiet. Alle frafald beskrives, men der foretages ikke intention-to-treat analyse. I overensstemmelse 

med SfR´s vejledning inkluderes studiet på trods af dette, da der ikke foreligger yderligere evidens 

på området, men studiet nedgraderes som følge heraf. 

Evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

Studie 2 - Schweickert et al. 2009 

Formålet med dette randomiserede kontrollerede studie er at undersøge om tidlig fysisk træning og 

mobilisering til den respiratorbehandlede patient har effekt på genvindelse af selvstændig funktionel 

status. Interventionen er daglig fysioterapi og ergoterapi i forbindelse med afbrydelse af sedation.  

Population: Der inkluderes 104 patienter i studiet; 55 patienter i kontrolgruppen og 45 patienter i 

interventionsgruppen. Gennemsnitsalder i kontrolgruppen er 57,7 år, og i interventionsgruppen er 

gennemsnitsalder 54,4 år. 

Effekten af interventionen måles i forhold til uafhængig funktionel status ved brug af ”The 

Functional Independence Measure” som det primære mål. Sekundære effektmål er antallet af 

                                                           
13

 Dynamometer: Et apparat, der består af en belastningscelle og en lille firkantet monitor, der kan måle muskelstyrke 
for en række bevægelsesretninger over forskellige led (63).  
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indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital. Effekten af evnen til at udføre hverdagsaktiviteter 

måles ved ”Barthel Index scoring”, hvor den sidste måling foretages tidligst et døgn inden endelig 

udskrivelse fra hospitalet. Muskelstyrke i øvre og nedre ekstremiteter måles ved ”Medical Research 

Council examination” ved brug af et håndholdt dynamometer, hvor målingen gentages tre gange. 

Der diagnosticeres ”Intensive Care Unit Acquired paresis”, hvis patienten har en muskelstyrke med 

en samlet sum på mindre end 48, når alle muskelgrupper er målt hos patienten. 

Resultater: Flere patienter i interventionsgruppen vender tilbage til uafhængig funktionel status og 

bedre gangdistance ved udskrivelse fra hospital end kontrolgruppen; 29 patienter (59 %) versus 19 

patienter (35 %) (p =.02). Muskelstyrken målt ved ”Medical Research Council examination” ved 

udskrivelse fra hospital hos studiepopulationen vidste, at 15 patienter (31 %) i interventionsgruppen 

havde en score på < 48 og dermed ”Intensive Care Unit Acquired paresis” versus 27 patienter (49 

%) i kontrolgruppen; dog er denne effekt uden statistisk signifikans (p =.09). Der ses forskel i 

”Barthel Index scoring”, hvor interventionsgruppen scorer højere (75) end kontrolgruppen (55) men 

lige på signifikansgrænsen på (p =.05). Der måles ingen statistisk signifikant effekt af 

interventionen på reduktion af indlæggelsestiden på intensiv afsnit eller hospital.  

De metodiske karakteristika: Randomiseringen er skjult, og de to grupper er sammenlignelige ved 

baseline. Der foretages blinding af den terapeut, der foretager patientvurderinger, hvor denne 

forsker er uvidende om, hvilken gruppe patienterne tilhørte. Der er ikke foretaget blinding af patient 

eller behandler. Der ses ingen frafald eller manglende data, men 23 patienter udgår af studiet på 

grund af dødsfald, hvorfor der foretages intention-to-treat analyse. På den samlede baggrund 

nedgraderes studiet ikke. 

Evidensniveau Ib, evidensstyrke A 

 

Studie 3 – Bailey et al. 2007 

Formålet med dette prospektive kohortestudie er at undersøge om tidlig mobilisering og fysisk 

træning er mulig hos respiratorbehandlede patienter. Interventionen er en protokol indeholdende 

tre aktiviteter; siddende på sengekant uden støtte, siddende i stol og at gå omkring med eller uden 

støtte. Aktiviteter udføres to gange dagligt af et hold bestående af en fysioterapeut, sygeplejerske, 

respirationsterapeut og en assistent.  
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Population: Der inkluderes 103 patienter, hvor der laves før og efter målinger på samme 

patientgruppe. Gennemsnitsalderen er 63 år. 

Effekten: Målet er at undersøge om, der er effekt på bedring af patientens funktionelle status målt 

ved evnen til at gå > 100 skridt inden udskrivelse fra intensiv afsnit.  

Resultater: Ved udskrivelse fra intensiv afsnit kan patienten i gennemsnit gå 200 skridt (212+/- 

178). 69,4 % af patienterne går > 100 skridt, 8,2 % < 100 skridt. 20 % af patienterne sidder på 

sengekant eller i stol, og 2,4 % har ingen aktivitet. 

De metodiske karakteristika: Der er ingen kontrolgruppe. Der er frafald på 18 patienter (17 %) 

grundet dødsfald inden udskrivelse fra hospital. Der udføres deskriptiv statistik på demografi, 

aktivitet og bivirkninger. På den samlede baggrund nedgraderes studiet.  

Evidensniveau IIb, evidensstyrke C* 

 

Studie 4 – Morris et al. 2008 

Formålet med dette prospektive kohortestudie er at undersøge om introduktion af en protokol med 

mobilisering, fysisk træning og fysioterapi øger overlevelse og antallet af sessioner hos den 

respiratorbehandlede patient. Interventionen udføres af et mobiliseringshold bestående af en 

intensivsygeplejerske, en sygeplejerske-assistent og en fysioterapeut. Protokollen er udviklet af 

intensive læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Mobiliseringsprotokollen udføres en gang 

dagligt alle ugens syv dage. Der er fire faser i protokollen, hvor prædefinerede mål fastsætter, 

hvornår patienten overgår til næste fase.  

Population: Der inkluderes 330 patienter i studiet; 165 patienter i kontrolgruppen og 165 patienter i 

protokolgruppen. Gennemsnitsalderen i kontrolgruppen er 55,4 år og i protokolgruppen 54 år. 

Effekten af mobiliseringsprotokollen måles ved antallet af patienter, der overlever kritisk sygdom 

og modtager fysioterapi frem til udskrivelse fra hospital. Der måles på antallet af indlæggelsesdage 

på intensiv afsnit og hospital samt antal dage, inden patienten mobiliseres ud af sengen på intensiv 

afsnit. Alle mål er i antal dage i gennemsnit for hver gruppe. 
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Resultater: Antallet af patienter, der modtager fysioterapi og overlever til udskrivelse fra hospital 

er i gennemsnit 11,2 dage i protokolgruppen og 14,5 dage for kontrolgruppen; dog uden statistisk 

signifikans. Længden af indlæggelsen på intensiv afsnit reduceres i protokolgruppen med 5,5 dage i 

gennemsnit versus 6,9 dage i kontrolgruppen. Der ses færre indlæggelsesdage på hospital (11,2 

dage versus 14,5 dage). Præsenteret som dage i gennemsnit. Begge effektmål er statistisk 

signifikante. Protokolgruppen mobiliseres ud af seng hurtigere end kontrolgruppen; 5 dage versus 

11 dage i gennemsnit med statistisk signifikans. 

De metodiske karakteristika: De inkluderede patienter allokeres i to blokke. De to grupper er 

sammenlignelige ved baseline. Der gøres flere tiltag for confounderkontrol, og der udføres 

regressionsanalyser. Der foretages ingen blinding i studiet. Protokollen udføres af det samme team. 

Der er ingen frafald eller manglende data. På den samlede baggrund nedgraderes studiet ikke. 

Evidensniveau IIb, evidensstyrke B 

 

Studie 5 – Winkelmann et al. 2012 

Formålet med dette prospektive kohortestudie er at undersøge om mobilisering og fysisk træning 

har effekt på den funktionelle bedring hos den intensive patient samt at fastslå tidspunkt og 

fremgang for introduktion af disse tiltag. Interventionen er udviklet med baggrund i protokollen 

udviklet af Morris, som beskrives i studie 4. Der udføres 20 minutters daglig træning med 

undtagelse af weekend. Interventionsgruppen modtager interventionen i 2-7 dage. Udførsel af 

protokollen er kontrolleret af sygeplejersker, men protokollen introduceres til patienter af en person, 

der ikke er ansat på afsnittet. 

Population: Der inkluderes 75 patienter i studiet; 55 patienter i kontrolgruppen og 20 patienter i 

protokolgruppen. Gennemsnitsalderen i kontrolgruppen er 66 år og i protokolgruppen 65 år. 

Effekten af mobiliseringsprotokollen måles ved antal indlæggelsesdage på intensiv afsnit. 

Muskelstyrke i øvre og nedre ekstremiteter måles ved ”Medical Research Council Scale”, hvor der 

måles maksimum styrke i fire muskelgrupper på en skala fra 0-5 med maksimum scoring på 40 

(både højre og venstre side). Den fysiske funktion hos patienten er målt ved ”Katz activities of 

Daily Living Scale”, der er et anvendt måleredskab, men det er ikke testet for validitet og reliabilitet 
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(118), hvorfor mål for den fysiske funktion ved brug af denne skala ikke medtages jævnfør 

eksklusionskriterie i tabel 2. 

Resultater: Antallet af indlæggelsesdage på intensiv afsnit reduceres med statistisk signifikans; 

14,6 dage i gennemsnit i protokolgruppen versus 19,6 dage i gennemsnit i kontrolgruppen. Der ses 

begrænset forbedring af muskelstyrke; dog uden statistisk signifikans. 

De metodiske karakteristika: Studiet har en lille studiepopulation. De to grupper er ikke ensartede 

ved baseline, men er velbeskrevet og med klare inklusions- og eksklusionskriterier. Der gøres flere 

tiltag for confounderkontrol. Der foretages ingen blinding i studiet. Der er frafald af fem patienter 

(7 %) i interventionsgruppen på grund af dødsfald. Desuden afviser yderligere 28 patienter at 

deltage i studiet, men årsagerne hertil er ikke beskrevet. På den samlede baggrund nedgraderes 

studiet. 

Evidensniveau IIb, evidensstyrke C* 

 

Studie 6 – Clark et al. 2013 

Formålet med dette retrospektive kohortestudie er at undersøge om tidlig mobilisering og fysisk 

træning har effekt på prognose og det videre forløb hos den intensive patient. Interventionen er 

udviklet med baggrund i protokollen udviklet af Morris, som beskrives i studie 4. 

Mobiliseringsprotokolen udføres en gang dagligt syv dage om ugen af et mobiliseringsteam. På 

grund af studiepopulationen, der er traume og brandsårspatienter, foretages justering i fase 3 og 4. 

Dog er der ikke specifikke mål på, hvor meget fysisk træning patienterne modtager hverken før eller 

efter indførsel af protokollen. 

Population: Der inkluderes 2156 patienter i studiet; 1044 patienter i kontrolgruppen, som er før 

indførsel af protokollen, og 1032 patienter i protokolgruppen efter denne er indført. 

Gennemsnitsalderen i kontrolgruppen er 44,1 år og i protokolgruppen 46,6 år. 

Effekten af interventionen måles ved antal indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital. 

Resultater: Antallet af indlæggelsesdage på intensiv afsnit reduceres uden statistisk signifikans fra 

11 dage i gennemsnit i kontrolgruppen og i protokolgruppen 10,4 dage i gennemsnit. Antallet af 
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indlæggelsesdage på hospital reduceres med 19,2 dage i gennemsnit og i kontrolgruppen med 16,8 

dage i gennemsnit; dog uden statisk signifikans. 

De metodologiske karakteristika: Studiet har en historisk kontrolgruppen, og de to grupper er 

ikke helt ens ved baseline. Der gøres flere tiltag for confounderkontrol. Der foretages ingen blinding 

i studiet. På den samlede baggrund nedgraderes studiet. 

Evidensniveau IIb, evidensstyrke C* 

 

Alle seks studier inkluderes på baggrund af kvalitetsvurderingen, hvor fire af studierne nedgraderes. 

Tabel 6 er en skematisk oversigt over de inkluderede studier. Desuden tildeles hvert studie et navn 

ud fra interventionens art. Fremover refererer dette navn til det pågældende studie ved omtale. 

 

Tabel 6: Oversigt over de inkluderede studier 

Studie nummer Forfatter og årstal Studiedesign Navn 

Studie 1 Burtin 2009 RCT Cykelstudiet 

Studie 2 Schweickert 2009 RCT Fys-ergo studiet 

Studie 3 Bailey 2007 Kohortestudie Aktivitetsstudiet 

Studie 4 Morris 2008 Kohortestudie Mobiliseringsstudiet 

Studie 5 Winkelmann 2012 Kohortestudie Mobiliseringsstudie II 

Studie 6 Clark 2013 Kohortestudie Traume-

brandsårsstudiet 
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5.2 Kritisk fremstilling af de inkluderede studier ud fra GRADE 

I det følgende afsnit danner de fem kriterier i GRADE til vurdering af evidensen baggrund for den 

samlede kritiske fremstilling af de inkluderede studier. Således foretages der en kritisk vurdering af 

studiernes interne og eksterne validitet i overensstemmelse med SfR. 

 

1. kriterier – Study limitations - risiko for bias 

Under dette kriterie vurderes forskellige faktorer af betydning for studiernes interne og eksterne 

validitet (91,105). I de randomiserede, kontrollerede studier udføres der korrekt og velbeskrevet 

randomisering af patienter, hvilket ses i de ensartede grupper ved baseline. Dette forebygger 

confounding, hvor randomiseringsproblemer kan kompromittere dette (95), s. 166-7. I cykelstudiet 

udføres der ikke en intention-to-treat analyse, hvor alle deltagere analyseres i henhold til den 

gruppe, de randomiseres til, uanset om de faktisk modtag behandlingen. En intention-to-treat 

analyse kan dermed udvande den observerede effekt og trække estimatet mod ”ingen effekt”. Dog 

er en intention-to-treat analyse nødvendig for at udnytte randomiseringens mulighed for at 

forebygge confounding (95), s. 168-9. Cykelstudiet opfylder ikke egen styrkeberegning, hvilket øger 

risikoen for at begå en type II fejl, hvor der konkluderes ingen effekt af interventionen på trods af, 

at dette er tilfældet (95), s. 78. Dog ses der effekt af interventionen men ikke med statistisk 

signifikans på alle effektmål. Dermed elimineres bekymringen for forekomsten af type II fejl ikke 

helt. Set i lyset af den manglende intention-to-treat analyse, trues den interne validitet i cykelstudiet. 

Modsat dette foretages der i fys-ergo studiet en intention-to-treat analyse, hvorfor der analyseres 

lavest tænkelige værdier for de patienter, der bortfalder, hvilket er stort. Estimatet trækkes i retning 

af ingen effekt, da den observerede effekt fortyndes af de patienter, der bortfalder og dermed ikke 

deltager. Dette styrker den interne validitet, men hvordan det var gået de 23 patienter, der udgik på 

grund af dødsfald, vides ikke. Måske havde det ændret på den målte effekt af interventionen.  

I kohortestudierne foretages der grundet det valgte design ikke randomisering af patienterne, hvilket 

er en væsentlig årsag til, at dette design er placeret længere nede i evidenshierarkiet, da der ikke 

tages højde for fordeling af potentielle confounders, når grupperne laves. Derfor er det vigtigt, at de 

to grupper er ens, således at det er eksponeringen, der gør forskellen (94), s. 51. Dette er den store 

udfordring for kohortestudier, hvilket heller ikke er lykkedes helt i mobiliseringsstudie II og 

traume-brandsårsstudiet. Dog kan der foretages statistiske beregninger, hvor der justeres for 
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confounders, hvilket studierne også gør. Ifølge GRADE er kohortestudier på denne baggrund 

rangeret som evidens af lavere kvalitet (104). Mobiliseringsstudiet laver styrkeberegning, hvor 

denne opfyldes. I mobiliseringsstudie II beskrives der ikke, hvorvidt der er foretaget 

styrkeberegning på trods af en lille studiepopulation, og i traume-brandsårsstudiet er der heller 

beskrevet en styrkeberegning; dog er studiepopulationen stor. Desuden benytter traume-

brandsårsstudiet sig af en historisk kontrolgruppe, hvor det ikke er muligt at foretage justering for 

confoundere, hvilket svækker studiets interne validitet. Frafald i studierne er beskrevet, hvilket 

styrker den interne validitet (91,104). I aktivitetsstudiet er der ingen kontrolgruppe, og der foretages 

før og eller målinger på samme patientgruppe. I alle studierne behandles grupperne ens med 

undtagelse af interventionen, hvilket styrker den interne validitet. 

Med en enkelt undtagelse i fys-ergo studiet foretages der ikke blinding i nogle af studierne, 

hvormed der kan introduceres informationsbias (95), s. 170-2. Det kan i nogle tilfælde være 

vanskeligt at foretage blinding, og manglende blinding medfører ikke nødvendigvis nedgradering af 

studiet (91). I kraft af interventionernes art med mobilisering og fysisk træning, der kræver 

deltagelse af personale og patient, vil blinding være meget at forlange af studierne og derfor 

nedgraderes ingen af studierne på denne baggrund. I mobiliseringsstudie II skal deltagere give 

tilsagn om deltagelse i studiet, hvilket flere patienter ikke gør. Gruppen, der takker nej til at deltage, 

er ikke beskrevet og kan være de mest syge patienter, men det vides ikke. Dette kan give 

selektionsbias (95), s. 106. Flere af studierne har væsentlige frafald, men dette må ses i lyset af, at 

mortalitetsrisikoen er høj i studiepopulationerne, hvor frafald af deltagere i studierne også primært 

er forårsaget af dødsfald blandt patienterne.  

I flere af studierne inkluderes patienter kun, hvis de er funktionelle uafhængige inden kritisk 

sygdom og indlæggelse på intensiv afsnit. Dermed inkluderes en selekteret gruppe, hvor patienter 

med nedsat funktionsniveau ikke inkluderes i de respektive studiepopulationer. Det kan diskuteres, 

om dette ikke er nødvendigt, da patienter med væsentligt nedsat funktionsniveau inden indlæggelse 

på et intensiv afsnit, ikke kan forventes at have samme effekt af intervention med mobilisering og 

fysik træning. Dette påvirker dog den eksterne validitet. Samlet set er der påpeget flere væsentlig 

metodiske problemer i de inkluderede studier. Desuden er fire af studierne observationsstudier, 

hvilket alene på baggrund af designet medfører en lavere kvalitet af evidens jævnfør GRADE. 

Dertil er det randomiserede kontrollerede studie; cykelstudiet af Burtin nedgraderet, hvilket samlet 

set taler for en nedgradering under dette kriterie (104,105). 



 

34 
 

2. kriterier – Publication bias – Publikationsbias 

Under dette kriterie vurderes, hvorvidt der er risiko for publikationsbias og dermed mulighed for, at 

der i den systematiske litteraturgennemgang er identificeret en overvægt af studier, der viser effekt 

af den undersøgte intervention. Studier, der viser effekt af en intervention, har større muligheder for 

publikation (119). Der foreligger ingen mistanke om publikationsbias, og den systematiske 

litteratursøgning har været grundig. To af de inkluderede studier erklærer, at der ikke er 

interessekonflikter eller økonomiske sponsorater, der har haft indflydelse på konklusionen. Dette 

kriterie vurderes således at være opfyldt, og der er samlet set ikke grund til at nedgradere på den 

baggrund (101,115). 

 

3. kriterier – Imprecision - Unøjagtighed af evidensen 

Ifølge både GRADE og SfR er det vigtigt, at resultaterne af studierne er målt ved validerede og 

reliable målemetoder (91,107). I baggrundsafsnittet er beskrevet flere valideret og reliable effektmål, 

der benyttes i flere af studierne. Dette medvirker til at reducere risikoen for informationsbias i form 

af målebias, hvilket øger præcisionen af de målte effekter (95), s. 109. Effektmålene vurderes på den 

baggrund at være velvalgte til formålet. Dertil kan tilføjes, at cykelstudiet og fys-ergo studiet måler 

patientens muskelstyrke ved hjælp af et håndholdt dynamometer, der er et valideret instrument til at 

foretage sådanne målinger (63). Dog kan der formodes at være variationer af udførslen af denne 

måling og dermed risiko for målebias, hvis målingerne ikke foretages præcis på samme måde hver 

gang. Dette er forsøgt undgået i begge studier, hvor målingerne gentages tre gange, hvilket styrker 

reliabiliteten af målingerne (95), s. 109-11. Hovedparten af studierne opstiller sikkerhedsintervaller, 

hvilket øger præcisionen og dermed den interne validitet (95) s. 75-8. På denne baggrund 

nedgraderes evidensen ikke under dette kriterie. 

 

 4. kriterier – Inconsistency - Inkonsistens  

Under dette kriterie vurderes heterogeniteten mellem studiepopulationerne og de fremkomne 

resultater (110). Deltagerne udvælges primært på medicinske og kirurgiske intensive afsnit; dog med 

en enkelt undtagelse af traume-brandsårsstudiet, hvor studiepopulationen er udvalgt på et intensiv 

afsnit for traumepatienter og patienter med brandskader. Denne forskel er også afspejlet i 
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gennemsnitsalderen, der er cirka 20 år lavere i dette studie end i de andre inkluderede studier, hvor 

gennemsnitsalderen er mellem 54,4 år og 66 år. Det kan dog diskuteres, om dette forhold har nogen 

betydning. Desuden må studiepopulationen i traume-brandsårsstudiet og især gruppen af patienter 

med brandsår formodes at have en anderledes smerteproblematik, som forfatterne ikke 

kommenterer på. Dette kan påvirke patienternes evne til deltagelse i interventioner med 

mobilisering og fysisk træning. Studierne inkluderer intensive patienter, der er respiratorisk, 

hæmodynamisk og neurologisk stabile, hvilket taler for repræsentativitet af den konkrete 

målpopulation i forhold til den eksterne målpopulation, hvilket styrker den eksterne validitet (95), s. 

19-20, 283. På denne baggrund taler det samlet set for manglende inkonsistens og dermed ingen 

nedgradering af evidensen under dette kriterie. 

 

 

5. kriterier – Indirectness - Indirekte evidens  

Patientpopulationen i de forskellige studier er samstemmende med patientgruppen i PICO-

spørgsmålet, da alle patienter er eller har været respiratorbehandlede og vurderes at være i en stabil 

sygdomsfase. Desuden opstartes intervention med mobilisering og fysisk træning indenfor de første 

tre uger af indlæggelsen på intensiv afsnit, hvormed interventionen defineres til at starte tidligt som 

beskrevet i baggrundsafsnittet. Halvdelen af de inkluderede studier undersøger effekten af den 

samme mobiliseringsprotokol. Samlet set vurderes evidensen at være passende på det opstillede 

PICO-spørgsmål, men med baggrund i de forskellige interventioner og de forskellige effektmål 

påvirker det den samlede vurdering, hvilket taler for en nedgradering under dette kriterie (108). 

Resultatet af den kritiske fremstilling ud fra de fem kriterier i GRADE har ført til, at evidensen 

nedgraderes under første kriterie; risiko for bias og sidste kriterie; indirekte evidens. Ifølge GRADE 

peger dette ikke på en høj grad af den samlede evidensstyrke men i stedet for en moderat eller lav 

grad af evidensstyrke. Dette betyder, at fremtidig forskning kan have betydning for tiltroen til og 

måske ændre på resultaterne af den estimerede effekt af intervention med tidlig mobilisering og 

fysisk træning (90).   
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5.2 Samlet fremstilling af resultater fra de inkluderede studier 

I det følgende foretages en samlet fremstilling af resultaterne fra de inkluderede studier, hvor 

evidensstyrken af studierne angives efter de enkelte resultater. 

I cykelstudiet undersøges effekten af fysisk træning med en sengecykel. Ved udskrivelse fra 

hospital havde interventionsgruppen opnået en forbedret grad af muskelstyrke og gangfunktion 

versus kontrolgruppen. Desuden findes en tendens til reduktion af antal indlæggelsesdage på 

intensiv afsnit og hospital (B*). I fys-ergo studiet måles effekten af intervention med fysioterapi og 

ergoterapi, hvor der måles effekt på patientens tilbagevenden til uafhængig funktionel status og 

bedre gangdistance. Desuden vises en tendens til en positiv effekt af interventionen på muskelstyrke 

og dermed nedsat grad af ”Intensive Care Unit Acquired paresis” samt forbedret evne til at klare 

hverdagsaktiviter målt ved ”Barthel Index scoring”; dog uden statistisk signifikans (A). Desuden 

vender interventionsgruppen tre gange hurtigere tilbage til selvstændig funktionsstatus ved 

udskrivelse fra hospital (A). 

I mobiliseringsstudiet undersøges effekten af en mobiliseringsprotokol, hvor der påvises effekt på 

reduktion af indlæggelsestiden på intensiv afsnit. Protokolgruppen mobiliseres i gennemsnit seks 

dage hurtigere ud af sengen versus kontrolgruppen (B). I mobiliseringsstudie II undersøges effekten 

af implementering af mobiliseringsprotokolen udviklet af Morris, hvor antallet af indlæggelsesdage 

på intensiv afsnit reduceres, og der ses en tendens til forbedring af muskelstyrke og fysisk funktion 

(C*). Traume-brandsårsstudiet undersøger også effekten af implementering af 

mobiliseringsprotokollen af Morris men i en anden studiepopulation. Her findes reduktion i antal 

indlæggelsesdage på intensiv afsnit og reduktion i antal indlæggelsesdage på hospital; dog ikke 

statistisk signifikant (C*). I aktivitetsstudiet måles der bedring i patientens funktionelle status ved 

evne til at gå mere end 100 skridt ved udskrivelse fra intensiv afsnit (C*).   

Samlet påvises der effekt af intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning målt på 

forskellige effektmål. Der ses bedring i gangdistance, funktionsniveau, muskelstyrke og hurtigere 

mobilisering ud af seng. Studierne trækker i samme retning, og der ses reduktion af antal 

indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital. Dermed er der effekt af intervention med tidlig 

mobilisering og fysisk træning på reduktion eller forebyggelse af ICUAW. 
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6. Diskussion af resultater 

I følgende afsnit diskuteres resultaterne fra de inkluderede studier i forhold til de fire overordnede 

forhold i GRADE. Desuden diskuteres andre forhold af betydning for udarbejdelse af en klinisk 

anbefaling. 

I baggrundsafsnittet er der præsenteret flere studier, hvori det fremgår, at incidensen af ICUAW er 

høj og en alvorlig komplikation for respiratorbehandlede patienter Resultater fra de inkluderede 

studier viser samlet effekt af intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning. Der ses bedring 

i gangdistance, hurtigere tilbagevenden til tidligere funktionsniveau, bedring i muskelstyrke og 

hurtigere mobilisering ud af seng. Desuden reduceres indlæggelsestiden på intensiv afsnit og 

hospital. Disse resultater er således omdrejningspunktet i det samlede diskussionsafsnit.  

 

6.1 Diskussion af resultater ud fra de fire overordnede forhold i GRADE 

En klinisk anbefaling ifølge GRADE er afhængig af fire overordnede forhold; kvaliteten af den 

samlede mængde evidens, balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger af en anbefaling, 

patientens værdier og præferencer samt økonomiske omkostninger, der er forbundet med 

implementeringen af en klinisk anbefaling. Resultaterne fra de inkluderede studier diskuteres i 

forhold til de fire overordnede forhold, således at alle relevante forhold ved en klinisk anbefaling er 

systematisk vurderet og kritisk diskuteret (74,91). 

Med hensyn til kvaliteten af den samlede mængde evidens peger resultaterne fra de inkluderede 

studier i samme retning på betydningen af en tidlig indsats med mobilisering og fysisk træning på 

intensive afsnit med fokus på at minimere graden af ICUAW og dermed bedring af patientens 

funktionsniveau ved udskrivelse fra hospital. Der ses konsistens mellem resultaterne i fys-ergo 

studiet, mobiliseringsstudiet, mobiliseringsstudie II og aktivitetsstudiet. Traume-brandsårsstudiet 

har en anden studiepopulation, og cykelstudiet har en anden type intervention i form af 

sengecykling, men begge studier viser effekt af tidlig mobilisering og fysisk træning på de 

opstillede effektmål i PICO-spørgsmålet. 

Flere af studierne har metodiske svagheder, der påvirker den interne validitet. Desuden har flere af 

studierne besvær med at vise en signifikant forskel på et eller flere effektmål. Det metodisk 

stærkeste studie er fys-ergo studiet, hvor der foretages en intention-to-treat analyse, der trækker 
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estimatet mod ingen effekt, hvor det skal tilføjes, at det er ikke muligt at vide, hvordan estimatet har 

været, hvis ikke der havde været stort frafald i studiet. 

Med en enkelt undtagelse foretager ingen af studierne blinding. Det kan dog diskuteres, om det 

overhovedet er en reel mulighed at foretage blinding af deltager og personale i dette tilfælde, da det 

er noget nært umuligt at maskere mobilisering og fysisk træning, der kræver patientens og 

personalets aktive medvirken.  

Flere af studierne har en lille studiepopulation og dermed mindre mulighed for at opdage en forskel 

mellem de to grupper, hvilket kan øge risikoen for type II fejl. Da flere af studierne viser en tendens 

til en forskel mellem de to grupper men uden statistisk signifikans, kan det diskuteres, om denne 

mulighed er til stede. 

Fordele og ulemper ved at måle effekten af tidlig mobilisering og fysisk træning i reduktion af antal 

indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital kan diskuteres. Effekten af tidlig mobilisering og 

fysisk træning er i fare for at blive målt for tidligt på intensiv afsnit, hvormed den fulde effekt af 

interventionen ikke fanges. Dertil kan det diskuteres, hvor præcis målet for effekt af intervention er 

ved udskrivelse fra hospital, da der ikke foreligger data om, hvordan den videre mobilisering og 

fysisk træning foregår på de enkelte stamafdelinger. Dette understøttes af Hopkins 2012, der finder 

en halvering af fysisk aktivitet hos patienter ved overflytning fra intensiv afsnit til stamafdeling 

(120). Dog viser flere af de inkluderede studier bedring i funktionsniveau ved udskrivelse fra 

hospital versus kontrolgruppe. Desuden kan det overvejes, om nogle intensive patienter har en 

pårørende, der varetager den videre mobilisering og fysisk træning på stamafdelingen, hvor andre 

patienter ikke har. Dette forhold kan have betydning på den samlede effekt af interventionen. Som 

beskrevet i baggrundsafsnittet er de to effektmål inkluderet, da færre indlæggelsesdage på intensiv 

afsnit og hospital kan betyde mindre tab af funktionsniveau hos patienten, men resultater målt på 

disse effektmål skal tolkes i lyset af ovenstående. 

Cykelstudiet og fys-ergo studiet benytter et dynamometer til at opfange en forskel i muskelstyrke, 

hvor det skal overvejes, om dette måleinstrument er tilpas sensitiv til at opfange en forskel. Her 

ville muskelbiopsier være et mere præcist mål, men i den forbindelse skal det etiske aspekt 

overvejes, da denne måling er smertefuld for patienten (121).  

Set i lyset af antallet af studier og de påpegede metodiske svagheder, vil dette få betydning for 

muligheden for at opstille en klinisk anbefaling, da kvaliteten af den samlede mængde evidens er 
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svækket. Dette taler for at opstille en svag anbefaling ifølge GRADE. Men hvad er konsekvensen af 

dette? Der er en risiko for at anbefale tidlig mobilisering og fysisk træning til reduktion eller 

forebyggelse af ICUAW på et mindre sikkert grundlag, hvorfor de gavnlige og skadelige virkninger 

for patienten ved en anbefaling diskuteres.  

De gavnlige og skadelige virkninger ved en anbefaling af tidlig mobilisering og fysisk træning 

diskuteres i lyset af ovenstående. På den ene side er kvaliteten af den samlede mængde evidens med 

metodiske svagheder, men på den anden side så rapporteres der om få bivirkninger for patienterne i 

de inkluderede studier. Dette understøttes af andre studier, der viser, at mobilisering og fysisk 

træning til intensive patienter er muligt og sikkert (38,54). I baggrundafsnittet er der flere eksempler 

på, hvordan mobilisering og fysisk træning allerede praktiseres på flere intensive afsnit i dansk 

kontekst. De gavnlige virkninger for patienten ved en anbefaling vil være hurtig tilbagevenden til 

tidligere funktionsniveau, bedre gangdistance, muskelstyrke og kortere indlæggelsestid, hvor de 

skadelige virkninger ved interventionen er begrænsede. Dette taler for en stærk anbefaling ifølge 

GRADE. 

I forhold til patientens værdier og præferencer peges der i baggrundsafsnittet på vigtigheden af 

en tidlig intervention for at mindske tabet af muskelmasse og dermed reducere ICUAW. Dette 

understøttes af et studie i dansk kontekst, der anbefaler fokus på tidlig rehabilitering i intensiv afsnit 

på baggrund af interview med 18 tidligere intensive patienter (12). I baggrundsafsnittet refereres der 

ligeledes til et dansk projekt; MIT-projektet, hvor patienter beretter om, at træning styrker troen og 

håbet på en fremtid og desuden udtrykker forståelse for tiltag med tidlig mobilisering og fysisk 

træning trods deres sygdomstilstand (46). Dog skal resultaterne fra studierne diskuteres i lyset af, at 

flere af populationerne i studierne er en selekteret gruppe af patienter, der var funktionel 

uafhængige før indlæggelse. Dermed kan patientens værdier og præferencer være varierende alt 

efter, hvilket funktionsniveau patienten havde før kritisk sygdom. På den samlede baggrund taler 

det for en svag anbefaling. 

Det sidste forhold, der skal medtænkes i en anbefaling er de økonomiske omkostninger. I 

baggrundsafsnittet er der flere eksempler fra dansk klinisk praksis på, at mobilisering og fysisk 

træning både prioriteres og praktiseres på flere intensive afsnit (122). Dertil vurderes de 

personalemæssige ressourcer at være til stede for at kunne iværksætte den type af intervention (28). 

Intervention med mobilisering og fysisk træning viser effekt på reduktion af antal 

indlæggelsesdage, hvilket er væsentligt, da de intensive afsnit udgør en central økonomisk 
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hospitalsaktivitet, der tegner sig for en betydelig del af de samlede udgifter (123). Således kan 

intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning på intensive afsnit medføre økonomiske 

besparelser for det enkelte hospital (124), hvilket taler for en anbefaling ifølge GRADE.  

Med baggrund i ovenstående diskussion af de fire overordnede forhold i GRADE, vurderes tidlig 

mobilisering og fysisk træning som en intervention, som de fleste stabile, respiratorbehandlede 

intensive patienter kan tilbydes. Dette taler for en anbefaling. Dog er kvaliteten af evidensen 

nedsat, og der kan være variationer i patienters præferencer og værdier, hvorfor det samlet set 

vurderes at være grundlag for en svag anbefaling (104).  

Resultaterne fra de seks inkluderede studier viser effekt af intervention med tidlig mobilisering og 

fysisk træning på ICUAW, hvor diskussion af de samlede resultater ud fra de fire overordnede 

forhold i GRADE endte ud med en svag anbefaling. Spørgsmålet er herefter, om de seks 

inkluderede studier er tilstrækkelige til at danne det evidensbaserede grundlag for at udarbejde en 

klinisk anbefaling?  

 

6.2 Betydningen af den samlede mængde evidens for en klinisk anbefaling 

På hjemmesiden for Center for Klinisk Retningslinjer findes der 42 godkendte kliniske 

retningslinjer. Disse er opstillet under forskellige kategorier, herunder en kategori om aktivitet. Der 

findes tre kliniske retningslinjer under denne kategori. Den seneste er fra april 2014 og omhandler 

fysioterapi til patienter med amyotrofisk lateral sclerose. I denne retningslinje er der inkluderet 16 

studier (125). De resterende to kliniske retningslinjer fra 2012 og 2013 i denne kategori inkluderer 

henholdsvis seks og otte studier (126,127). Andre godkendte kliniske retningslinjer fra 2014 baseres 

på et bredt antal af inkluderede studier, der spænder over inklusion af mellem fire studier og 24 

studier (128,129). Antallet af studier, der udgør det evidensbaserede grundlag for en klinisk 

anbefaling er således meget varierende, og Center for kliniske Retningslinjer opstiller heller ikke et 

minimumskrav på antallet af inkluderede studier. Ud fra ovenstående er antallet af inkluderede 

studier således ikke en hindring for at udarbejde en klinisk anbefaling. Så hvilke andre forhold har 

betydning for vurderingen, om de seks inkluderede studier er tilstrækkelige til at danne det 

evidensbaserede grundlag for en klinisk anbefaling? 

I baggrundsafsnittet understreges det, at der i en evidensbaseret praksis ifølge Sackett skal tages 

udgangspunkt i den bedst tilgængelige viden, der findes på det konkrete område. Cochrane 
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pointerer, at det overordnede formål er beskyttelse af patienten mod skadefulde behandlinger. Ved 

den systematiske litteratursøgning er der identificeret den bedst tilgængelige viden, og der er ud fra 

GRADE systemet diskuteret gavnlige og skadelige virkninger for patienten ved en anbefaling. 

Ingen af disse to forhold taler i mod udarbejdelse af en klinisk anbefaling. 

Derfor føres diskussionen videre til, hvordan en anbefaling udformes efter GRADE. Resultatet af 

den kritiske fremstilling ud fra de fem kriterier i GRADE førte til, at den deskriptive vurdering af 

den samlede evidensstyrke af de seks inkluderede studier vurderes at være af moderat eller lav grad. 

Men dette skal ses i lyset af, at GRADE anviser en mulighed for, at observationsstudier kan 

opgraderes, hvis den positive behandlingseffekt er udbredt (104). Som diskuteret tidligere vurderes 

de skadelige bivirkninger ved en anbefaling af tidlig mobilisering og fysisk træning til den udvalgte 

patientgruppe at være minimale samtidig med, at de gavnlige virkninger ved interventionen er 

dokumenteret i de inkluderede studier. Dette styrker kvaliteten af den samlede mængde evidens, 

hvor fire af de inkluderede studier er observationsstudier. Desuden trækker alle de inkluderede 

studier i samme retning af effekt med tidlig mobilisering og fysisk træning med henblik på at 

reducere eller forebygge ICUAW, hvilket styrker tiltroen til det samlede estimat. Men ifølge 

GRADE skal en anbefaling baseres på en vurdering ud fra fire overordnede forhold, hvor resultatet 

af denne diskussion i forrige afsnit endte med en svag anbefaling af den undersøgte intervention.  

Set i lyset af den samlede diskussion vurderes det rimeligt at udarbejde en klinisk anbefaling for 

tidlig mobilisering og fysisk træning til den respiratorbehandlede patient baseret på de inkluderede 

seks studier. Antallet af inkluderede studier er ikke en hindring for at udarbejde en klinisk 

anbefaling, da der er eksempel på en godkendt klinisk retningslinje funderet på fire studier. 

Desuden taler den kritiske fremstilling ud fra de fem kriterier i GRADE og vurdering ud fra de fire 

overordnede forhold heller ikke i mod en klinisk anbefaling. Grundlaget vurderes således at være 

tilstrækkeligt til at udarbejde en klinisk anbefaling. 
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6.3 Udarbejdelse af en klinisk anbefaling 

Da GRADE-systemet er beregnet til at vurdere en samlet mængde evidens på baggrund af et samlet 

estimat og dermed ikke individuelle studier, vurderes det derfor passende at udarbejde den kliniske 

anbefaling ud fra SfR´s vejledning (91).  

Ifølge SfR er det højeste evidensniveau, der bestemmer evidensstyrken af en anbefaling. Fys-ergo 

studiet har evidensstyrke A, hvilket således betyder, at evidensstyrken på den kliniske anbefaling er 

A. Dette medfører, at der i formuleringen af den kliniske anbefaling kan benyttes ord som bør eller 

skal, men da grundlaget for anbefalingen med evidensstyrke A baseres på et enkelt studie, kan det 

diskuteres, om dette ikke vil være for meget forlangt af det ene studie. Dertil medfører forskelle i 

studiepopulationerne og effektmål, at der opstilles en bred formuleret klinisk anbefaling uden 

specifikke anvisninger for indholdet i intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning. På den 

baggrund vælges der ikke at lave en anbefaling hvor bør eller skal benyttes. Dette er også i tråd med 

den svage anbefaling, der er opstillet ud fra den deskriptive brug af GRADE.  

 

På den baggrund opstilles den kliniske anbefaling: 

 

Tidlig mobilisering og fysisk træning kan anbefales til stabile respiratorbehandlede intensive 

patienter > 18 år til at reducere eller forebygge ICUAW 

(Evidensstyrke A) 

 

I baggrundsafsnittet omtales kliniske retningslinjer som en del af den evidensbaserede sygepleje og 

en måde at udføre kvalitetsudvikling på. Dermed tegner der sig en mulighed for kvalitetsforbedring 

i klinisk praksis, da den samlede diskussion af resultaterne har medført, at der er udarbejdet en 

klinisk anbefaling. Således fremgår det, at tidlig mobilisering og fysisk træning har effekt på 

reduktion eller forebyggelse af ICUAW.  
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6.4 Metodediskussion 

Den kliniske anbefaling er udarbejdet på baggrund af en systematisk litteraturgennemgang, hvorfor 

metoden i dette speciale skal diskuteres og kritisk vurderes, da det har betydning for validiteten af 

de fremkomne resultater og den kliniske anbefaling (99). Som ramme for metodediskussionen 

inddrages litteratur af Greenhalgh for at sikre at relevante områder af betydning for de fremkomne 

resultater vurderes systematisk og diskuteres kritisk (99). 

Ifølge Greenhalgh er en afgrænset og klinisk relevant problemstilling betydningsfuld. Der er i 

baggrundsafsnittet argumenteret for en klinisk problemstilling, der er velafgrænset og relevant for 

både patienten, sygepleje og samfund, hvilket danner baggrund for PICO-spørgsmålet. PICO-

spørgsmålet afgrænser således litteratursøgningen og bidrager med at holde fokus ved gennemgang 

og kritisk vurdering af litteraturen. Det er muligt at følge den anvendte metode i specialet, da 

fremgangsmåden for identificering, kvalitetsvurdering og sammenfatning af de inkluderede studier 

er udførligt beskrevet i metodeafsnittet (99). Således er det tydeligt, hvordan undersøgelsen er 

gennemført. 

Ifølge Greenhalgh er det vigtigt, at den systematiske litteratursøgning er tilstrækkelig grundig til at 

identificere alle relevante undersøgelser. Der er i specialet foretaget en struktureret, eksplicit og 

bred systematisk litteratursøgning, hvor der er foretaget søgning i både centrale og emnespecifikke 

databaser. Der er foretaget både thesaurussøgninger og fritekstsøgninger samt håndsøgt på 

referencers referencer. Der er også inddraget en bibliotekar i arbejdsprocessen med at tilpasse 

søgestrategien til de respektive databaser. Desuden er der udført tiltag med henblik på identificering 

af grå litteratur, da der er søgt i det faglige netværk MedConcert og gennem personlig netværk med 

Assistent Professor Kathrine Doiron, Faculty of Health Science and Medicine, Bond Universitet, 

Australien. Den grå litteratur tillægges væsentlig betydning, da det formodes, at den type litteratur i 

højere grad end publiceret litteratur indeholder viden fra interventionsstudier, der ikke viser effekt. 

Dermed kan søgning efter grå litteratur modvirke publikationsbias, hvor der i den systematiske 

litteratursøgning ikke kun er søgt efter publicerede studier (130), s. 82-3. Søgning efter grå litteratur 

er også indeholdt i et af de fem kriterierne i GRADE, som evidensen kvalitetsvurderes ud fra og 

understøtter betydningen af denne søgning. Således foreligger der ingen mistanke om, at der på den 

baggrund af de inkluderede studier er sket en overestimering af effekten med intervention med 

tidlig mobilisering og fysisk træning (99,106).  
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Styrken ved den systematiske litteraturgennemgang som metode er, at alle inkluderede studier er 

systematisk udvalgt efter en eksplicit søgning. Inklusions- og eksklusionskriterier vurderes på den 

ene side at være passende, da alle voksne intensive patienter, der er relevant for den undersøgte 

intervention, er inkluderet. Litteratursøgningen er ikke begrænset med hensyn til inklusion af 

studiedesign eller intervention. På den anden side vurderes de samme inklusions- og 

eksklusionskriterier at være tilpas fokuserede til at sikre, at studierne er udvalgt systematisk og 

konsekvent gennem hele arbejdsprocessen. Der er afgrænset til inklusion af studier, hvor 

intervention med mobilisering og fysisk træning iværksættes indenfor tre uger. Dette inklusionskrav 

vurderes at være rimelig, da tab af muskelmasse og funktionsniveau er størst i de første tre uger af 

indlæggelse på intensiv afsnit som beskrevet i baggrundsafsnittet. Således er PICO-spørgsmålet og 

inklusions- og eksklusionskriterier anvendt konsekvent gennem hele litteratursøgningen og 

udskillelsesprocessen, hvilket styrker validiteten af de fremkomne resultater. 

Der er i specialet foretaget beslutning om at anvende ICUAW som den samlede betegnelse for den 

tilstand med muskelsvækkelse og neurologisk dysfunktion, der kan opstå hos den 

respiratorbehandlede patient. Det er dog ikke opfattelsen, at den beslutning har medført 

begrænsninger for identificering af studier, da ICUAW ikke er anvendt som enkeltstående søgeord i 

bloksøgningen, hvor genfinding desuden er prioriteret mere end præcision. 

Det kan diskuteres, om der ved valget af fokus på reducering og forebyggelse af ICUAW, som det 

overordnede effektmål, er udeladt betydningsfulde resultater fra de inkluderede studier. Fys-ergo 

studiet viser en statistisk signifikant effekt af den undersøgte interventionen på reduktion af antal 

dage med intensivt delirium hos patienten. Da fokus i dette speciale ikke er en undersøgelse af den 

overordnede effekt af intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning på den udvalgte 

patientgruppe, er dette resultat ikke medtaget i det samlede resultatsafsnit.  

De inkluderede studier er kvalitetsvurderet, og GRADE er anvendt til den kritiske fremstilling og 

diskussion. GRADE adskiller evidensniveau- og styrke i den endelige anbefaling, hvilket må 

betegnes som en af de store styrke ved GRADE i forhold til SfR (90,91). GRADE er beregnet til at 

vurdere en samlet mængde evidens og ikke individuelle studier (104). Derfor bør der foretages 

kritisk refleksion over, om den deskriptive brug af GRADE, der er anvendt i dette speciale, er 

passende, da det ikke er det oprindelige formål med GRADE. Dog skal der alligevel argumenteres 

for, at den deskriptive anvendelse af GRADE er anvendelig og adækvat, da den har tilført et 

nuanceret perspektiv på de inkluderede studier og de samlede resultater. Således har den deskriptive 
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brug af GRADE systemet medført, at resultaterne fra de inkluderede studier er diskuteret ud fra 

flere synsvinkler af betydning for en klinisk anbefaling. Endelig er GRADE et globalt anvendt 

system, der ønskes implementeret i dansk kontekst af Sundhedsstyrelsen (89). På trods af dette 

findes der ikke nogen reference til GRADE systemet på hjemmesiden for ”Center for Kliniske 

Retningslinjer”. 

Et vigtigt kritikpunkt skal rettes mod udvælgelse af litteratur og kvalitetsvurdering af de 

inkluderede studier, som er foretaget af en person. I enhver vurderingsproces ligger der uundgåeligt 

et element af subjektiv bedømmelse, hvorfor udvælgelse og kvalitetsvurdering skal foretages af 

minimum to personer og gerne flere. Det har ikke været muligt at ændre på dette forhold grundet 

rammen for specialet. Det kan derfor ikke udelukkes, at udvælgelse af litteratur og 

kvalitetsvurdering af de inkluderede studier ville have været anderledes, hvis flere personer havde 

deltaget i arbejdsprocessen (67,99). Dog er de opstillede inklusions- og eksklusionskriterier med til 

at forebygge dette kombineret med en omfattende søgestrategi i centrale og emnespecifikke 

databaser. Desuden indeholder bilag 1 en liste over ekskluderede studier ved gennemlæsning, 

således at baggrunden for eksklusion af et studie tydelig fremgår. 

Således er der kritisk diskuteret og argumenteret for, at metoden i dette speciale er velvalgt, hvor 

arbejdsprocessen har været holdt stringent og transparent, hvilket styrker validiteten af den kliniske 

anbefaling. Den systematiske litteraturgennemgang har også afsløret et begrænset antal studier på 

området, hvilket diskuteres kort i følgende afsnit. 

 

6.5 Diskussion af et potentielt udviklingspotentiale  

Ifølge Adler 2012 er der på den ene side en voksende mængde publicerede artikler om tidlig 

mobilisering og fysisk træning til intensive patienter, men på den anden side forbavsende få 

randomiserede, kontrollerede studier om emnet (131). Dette understøttes af den systematiske 

litteratursøgning, hvor der blev identificeret to af denne type studier. Af de inkluderede studier 

proklamerer mobiliseringsstudiet at være det første studie, der viser, at intervention med fysisk 

træning har en betydningsfuld effekt for intensive patienter. Aktivitetsstudiet proklamerer at være 

det første studie, der undersøger muligheden for intervention med tidlig mobilisering og fysisk 

træning. Cykelstudiet er det første studie, der undersøger den pågældende intervention og ligeledes 

er fys-ergo studiet. Således hævder fire af de i alt seks inkluderede studier at være det første studie 
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på området. Samtidig omtales det i baggrundsafsnittet, hvordan den første europæiske konference 

om tidlig mobilisering af kritisk syge patienter fandt sted i 2013, og det første intensive symposium 

indeholdende samme emne fandt sted i Aalborg i 2013. Kendetegnet i ovenstående afsnit er, at de 

forskellige studier, konference og symposium er først på området, hvilket også afspejles i de 

relative få studier, der findes ved den systematiske litteratursøgning. 

Der identificeres således et område indenfor det intensive speciale, der er sparsomt belyst men til 

gengæld har stor opmærksomhed både i litteraturen og i klinisk praksis. Vurderingen af den 

samlede kritiske fremstilling ud fra de fem kriterier i GRADE pegede på en samlede evidensstyrke 

på moderat eller lav styrke, hvilket betyder, at fremtidig forskning på området kan styrke tiltroen til 

estimatet og måske ændre på resultaterne af den estimerede effekt. Derfor findes det relevant, at der 

udføres mere forskning på området. De indledende manøvrer gøres i dette speciale ved at lave et 

udkast til en forskningsprotokol. På den måde bidrages til, at ny viden kan skabes, hvilket tilfører 

dette speciale et udviklingspotentiale. 

Men hvordan viser udviklingspotentialet sig?  

I fys-ergo studiet er vanlig praksis på de to hospitaler, at respiratorbehandlede patienter først 

tilbydes fysioterapi og ergoterapi efter to ugers respiratorbehandling. I mobiliseringsstudie II er 

fysioterapi ikke et standardiseret tilbud og udføres ikke rutinemæssigt på intensive afsnit. Dette står 

i kontrast til dansk klinisk praksis, hvor fysioterapi opstartes tidligere og er en del af behandlingen 

på flere intensive afsnit (122). En væsentlig del af de respiratorbehandlede patienter i de inkluderede 

studier modtager sedering og daglige afbrydelser i forbindelse med mobilisering og fysisk træning. 

Ifølge Kayambu 2013 er daglige afbrydelser i sedering ikke normal praksis på intensive afsnit, men 

det praktiseres i en dansk klinisk praksis, hvor respiratorbehandlede patienter holdes vågen og 

sederes minimalt, når dette er klinisk muligt (35,132). Dette viser en anden behandlingstilgang til 

patienterne, der bedrer mulighederne for intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning. 

Denne praksis er tydeliggjort i baggrundsafsnittet, hvor mobilisering og fysisk træning allerede 

udføres på flere danske intensive afsnit. Ligeledes er fysioterapi og ergoterapi en del af 

behandlingen på flere intensive afsnit i dansk kontekst (122). Så hvad er det et nyt studie kan 

bidrage med? Dette vil fremgår i følgende afsnit, hvor rammen for udkastet til forskningsprotokolen 

foretages med inspiration fra kapitlet om udarbejdelse af forskningsprotokoller i bogen 

”Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode” (133). 
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7. Udkast til forskningsprotokol 

 

Projekt FAST ICU 

Første Aktivitetsstudie i dansk kontekst af Sengecykling til Træning på 

 Intensiv Afsnit 

 ICU 

Et randomiseret kontrolleret studie 

 

 

Baggrund 

Opsummeret kan siges, at prognosen for kritisk syge patienter er forbedret. En central konsekvens 

af kritisk sygdom og intensiv behandling er ICUAW, der opstår i timerne efter, 

respiratorbehandling er indledt. ICUAW kan være persisterende i en årrække og betyde væsentlig 

reduceret funktionsniveau og overordnede nedsat livskvalitet hos den tidligere intensive patient.  

I dette speciale er der udført et systematisk litteraturstudie med det formål at afdække den 

eksisterende viden på området. Dette har ført til, at der er fundet evidens for, at tidlig mobilisering 

og fysisk træning har effekt på ICUAW ved bedring i gangdistance, funktionsniveau og 

muskelstyrke. Der ses reduktion i indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital, og de inkluderede 

studierne trækker i samme retning.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NbPv42yIad3eBM&tbnid=g9yNcBVKF4kNbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.colourbox.dk/vektor/vektor-1972956&ei=2MCFU4_7Aamh4gS_poHwDQ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGxjARIMjq6eUX-_uZDja85Oj1M9w&ust=1401360737573064
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Fokus rettes på en undersøgelse af effekten af sengecykling, da det eneste studie på området, har 

flere påpegede metodiske svagheder (102). Desuden er denne type intervention allerede igangsat på 

flere intensive afsnit i Danmark og dermed på et sparsomt evidensbaserede grundlag. I dansk 

klinisk praksis er det muligt at undersøge effekten på vågne, respiratorbehandlede patienter, da 

sedation ikke foretages rutinemæssig til den patientgruppe. Dette udkast til en forskningsprotokol 

bygger derfor videre på de fremkomne resultater fra det systematiske litteraturstudie. 

 

Formål 

Det overordnede formål med undersøgelse er gennem et 1-årig randomiseret, kontrolleret 

multicenterstudie at afprøve effekten af en daglig intervention med sengecykling til den stabile, 

vågne, respiratorbehandlede patient med henblik på reduktion eller forebyggelse af ICUAW 

sammenlignet med patienter, som ikke modtager denne intervention. Undersøgelsesperioden 

vurderes passende, da det en multicenterundersøgelse og dermed større muligheder for rekruttering 

af patienter (87), s. 398-9. 

Følgende hypoteser vil blive testet: 

1. Patienter i interventionsgruppen vil i forhold til deltagere, der alene får standardbehandling, vise 

en højere scoring ved ”Barthel Index” ved udskrivelse fra intensiv afsnit som primær effektmål. 

Desuden forventes det, at patienterne i interventionsgruppen i sammenligning med kontrolgruppen 

vil vise en bedre grad af muskelstyrke og helbredsrelaterede livskvalitet målt som sekundære 

effektmål. 

2. Projektet kan styrke det evidensbaserede grundlag for denne type intervention og introducere 

sengecykling som en målrettet intervention med effekt på reduktion eller forebyggelse af ICUAW. 

 

Materiale og metode 

Studiedesign  

Designet er et randomiseret klinisk kontrolleret multicenterstudie i dansk kontekst med patienter, 

som er eller har været behandlet med respirator i mindst 48 timer på et intensiv afsnit. Med henblik 
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på at sikre den interne validitet og den eksterne validitet tager studiedesignet udgangspunkt i 

CONSORT-kriterierne (CONsolidated Standards Of Reporting Trials) for ikke-farmaceutiske 

forsøg (134). Oversigtet i figur 3 viser et flowdiagram over projektet, hvor der ved enhver form for 

frafald af patienter i projektet angives begrundelser herfor. 

 

Figur 3: Oversigt over FAST ICU-projektet 
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Undersøgelsessted 

Studiet finder sted på intensive afsnit i Danmark primært på almene intensive afsnit. I den 

medicinske patientkategori overlever 71,9 %, og i den akut kirurgiske patientkategori overlever 80 

% de første 30 dage på intensiv afsnit. Næsten halvdelen af patienterne behandles med 

respiratorbehandling (29). Dette indikerer den mulige patientgruppe, der kan rekrutteres til projektet 

ud fra opstillede inklusions- og eksklusionskriterier. 

 

Studiepopulation 

Der er løbende inklusion og opfølgning over et år af patienter, som opfylder følgende kriterier: 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

1. Voksne > 18 år af begge køn 

2. Respiratorbehandling > 48 timer 

4. Taler og forstår dansk  

5. Informeret samtykke 

1. Respiratorisk ustabil efter præopstillede kriterier 

2. Hæmodynamisk ustabil efter præopstillede kriterier  

3. Neurologisk ustabil efter præopstillede kriterier 

4. Ustabile frakturer 

5. Psykiatriske lidelser  

 6. Positiv CAM-ICU 

7. Patienter i den palliative fase 

8. Proportioner af patientens ben der forhindrer 

sengecykling 

9. Deltagelse i andre videnskabelige undersøgelser 

 

Der noteres baseline karakteristika på studiepopulationen, der omfatter: alder, køn, primær årsag til 

kritisk sygdom og intensiv indlæggelse samt BMI. Sygdomssværhedsgraden scores ved brug af 

enten “Acute Physiological and Chronic Health Evaluation II” (APACHE II) eller "Simplified 

Acute Physiology Score” (SAPS II) (135). Der foretages baselinemåling af funktionel status ved 

”Barthel Index score” målt ved Barthel-20 indeks (136). Dette mål er desuden en før-måling af den 

funktionelle status. Desuden anses det for en valid måling af patientens ”Barthel Index score”, hvis 

målingen baseres på en score fra en pårørende med nært kendskab til patienten (137).  

Såfremt patienten vurderes at være ustabil og dermed ikke mulig for inklusion følges den 

pågældende patient dagligt med vurdering af fysiologisk status med henblik på inklusion i studiet. 

Såfremt det ikke er muligt at inkludere patienten indenfor tre uger efter indlæggelse på intensiv 
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afsnit, ekskluderes patienten, da det ikke længere vil være muligt at opfylde definitionen af en tidlig 

intervention med mobilisering og fysisk træning.  

Det er intensivsygeplejersker på de respektive afsnit, der udleverer materiale om projektet til 

patienten, hvor der gives tid til at overveje og beslutte sig for eventuel deltagelse. Deltagelse i 

projektet baseres på frivillighed og fortrolighed. Patienten skal afgive habilt, informeret samtykke 

ved deltagelse i studiet, hvorfor der foretages CAM-ICU scoring, inden patienten randomiseres til 

en af grupperne (27), s. 123-4. 

 

Intervention 

Både interventionsgruppen og kontrolgruppen vil blive tilbudt standardbehandling med fysioterapi, 

ergoterapi og mobilisering. Patienter, der randomiseres til interventionsgruppen, vil derudover 

modtage en daglig træningssession á 20 minutters varighed med passive eller aktive cykeløvelser i 

sengen ved brug af en sengecykel. Interventionen igangsættes dagligt af intensivsygeplejersken, der 

varetager pleje og behandling hos patienten og udføres syv dage om ugen indtil udskrivelse fra 

intensiv afsnit.  

Cykeltræningen foregår ved brug af en sengecykel: model MOTOmed Letto 2 Reck (42). Alle 

intensivsygeplejersker modtager undervisning i, hvordan sengecyklen bruges og tilpasses til den 

enkelte patient, således at interventionen udføres ensartet. Dertil er der udarbejdet en arbejdsbog, 

der indeholder billeder og udførligt skriftligt materiale af, hvordan intervention med sengecykling 

udføres. Dette med henblik på standardisering af procedurer, da det er en multicenterundersøgelse. 

Ligeledes udpeges der på hvert intensiv afsnit en specialeuddannet intensivsygeplejeske, der skal 

fungere som projektsygeplejerske. Projektsygeplejerskerne er tovholder på, at den praktiske 

gennemførsel af projektet sker i det respektive afsnit. Det gives undervisning inden opstart af 

projektet (87), s. 398-9. 

 

 

 

 



 

52 
 

Effektmål 

Effekten af fysisk træning med sengecykling sammenlignet med standardbehandling måles på 

primære og sekundære effektmål. Der måles ved baseline og ved udskrivelse fra intensiv afsnit af 

en blindet forsker, som vil være grundig oplært i alle effektmålene. 

Primære effektmål: 

1. Den funktionelle status hos patienten. Det er karakteriseres ved personens evne til at klare 

hverdagsaktiviteter. Effektmålet er ”The Barthel Index score” målt ved Barthel-20 indeks. 

Der foretages før og efter målinger i både interventionsgruppen og kontrolgruppen. Der 

måles anden gang ved udskrivelse fra intensiv afsnit. ”The Barthel Index score” består af 10 

kategorier, der hver vurderer graden af patientens funktionelle status. Scoringen er valgt, da 

den er nem og hurtigt at anvende i praksis (136). Det kræver ikke meget oplæring for at 

bruge scoringsredskabet, og det er et hyppigt anvendt, valideret og reliabelt redskab. 

Dermed gøres det muligt at sammenligne resultater fra dette studie med andre studier (57).  

Sekundære effektmål  

1. Måling af muskelstyrke, der måles manuelt med et håndholdt dynamometer, der måler 

muskelstyrke for en række bevægelsesretninger. Det er et valideret instrument og med 

henblik på at øge reliabiliteten gentages den samme måling tre gange. Der vil foreligge en 

vejledning i, hvordan tidsintervallet vil være mellem hver måling, og hvordan disse skal 

udføres (62,63,138). Der foretages målinger af muskelstyrke efter første uge, anden uge og 

tredje uge og ved udskrivelse fra intensiv afsnit. Denne måling foretages af den samme 

person på det respektive afsnit. Med baggrund i at det er akut kritisk syge patienter, der 

udgør studiepopulationen, vurderes det som et vilkår, at det ikke er muligt at foretage før 

målinger på dette effektmål.  

2. Ved udskrivelse fra intensiv afsnit måles patientens helbredsrelaterede livskvalitet og 

funktionsevne ved spørgeskemaet EQ-5D, der er et standardiseret spørgeskema til måling af 

helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne. Spørgeskemaet kan bruges til patienter med 

forskellige sygdomsdiagnoser. Det er hurtigt at benytte, oversat til dansk. Der kræves licens 

(139). 

3. Der måles på ydelsesforbrug ved antal indlæggelsesdage på intensiv afsnit.  
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4. Der måles på sikkerheden ved interventionen ved at registrere hæmodynamiske og 

respiratoriske værdier før, under og efter interventionen. 

 

Frafald 

Alle frafald i begge grupper skal beskrives og årsager hertil angives. Desuden angives årsager til, 

hvis patienter nægter at deltage i studiet. Analyser foretages efter intention-to-treat princippet (95), 

s. 168-9. 

 

Randomisering 

Der udføres en 1:1 blokrandomisering via lukkede, uigennemsigtige kuverter. Kuverter uddeles af 

projektleder. Rekruttering, randomisering og allokering administreres af projektsygeplejersker på de 

respektive intensive afsnit. Således foregår randomiseringen i to adskilte trin, som illustreret i figur 

3; først indskrives patienten og derefter foretages randomiseringen (87), s. 388-91. 

Blokrandomiseringen vælges med henblik på at forebygge en skæv fordeling af behandlingen 

mellem de forskellige intensive afsnit, da der er tale om en multicenterundersøgelse. Antallet af 

patienter, der skal rekrutteres til studiepopulationen estimeres ud fra en styrkeberegning (94), kap. 2. 

 

Blinding 

Der foretages ikke blinding af patient eller intensivsygeplejerske, der udfører interventionen. 

Personale og forskere, der foretager målinger før og efter på primære og sekundære effektmål er 

blindet for, hvilket gruppe patienten tilhører.  

 

Kliniske implikationer 

Projektet vurderes at være realistisk at gennemføre. Flere intensive afsnit i Danmark har allerede en 

sengecykel i afdelingen af denne model. En sengecykel koster 42.400 kr. (u/moms) (42). 

Cykelstudiet af Burtin viser, at den daglige træningssession med sengecykling tidsmæssigt kræver i 

alt 30-40 minutter af intensivsygeplejersken, hvor de 20 minutter er træningstid (102). Der burde 
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således ikke være personalemæssige forhindringer eller uoverskuelige store økonomiske udgifter 

forbundet med udførsel af studiet ud over lønudgifter til forsker, vejledere og diverse. 

I takt med at flere patienter overlever kritisk sygdom, må sundhedsvæsenet forsøge at imødekomme 

patientens rehabiliteringsbehov. På sigt kan det på baggrund af resultater fra det beskrevne projekt 

være muligt at målrette intervention med tidlig fysisk træning og eventuelt styrke det 

evidensbaserede grundlag for denne intervention. 

 

8. Konklusion  

Formålet i dette speciale er en undersøgelse af effekten af intervention med tidlig mobilisering og 

fysisk træning på reduktion eller forebyggelse af ICUAW hos stabile, respiratorbehandlede 

patienter og på den baggrund udarbejde en klinisk anbefaling. Ved den systematiske 

litteratursøgning er der identificeret seks studier til inklusion, hvor flere af studier har metodiske 

svagheder, der påvirker kvaliteten af den samlede mængde evidens.  

Efter kvalitetsvurderingen er der fundet statistisk signifikant effekt af intervention med tidlig 

mobilisering og fysisk træning på ICUAW på flere af de opstillede effektmål. De samlede resultater 

fra de inkluderede studier viser effekt på gangdistance, funktionsniveau og muskelstyrke samt 

reduktion af antal indlæggelsesdage på intensiv afsnit og hospital. Alle effektmål, der viser, at 

intervention med tidlig mobilisering og fysisk træning kan reducere og forebygge ICUAW. 

Desuden trækker studierne i samme retning af effekt af intervention. De samlede resultater er kritisk 

diskuteret ud fra GRADE systemet. Der er ikke påpeget væsentlige fejl ved den anvendte metode i 

specialet, hvilket styrker den interne validitet og den kliniske anbefaling. 

Desuden er der afdækket en mangel på studier og påpeget et muligt udviklingspotentiale. På 

baggrund af de samlede resultater og de inkluderede studier er der lavet et udkast til en 

forskningsprotokol med henblik på at styrke det evidensbaserede grundlag i klinisk praksis.  
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 9. Perspektivering 

Dette speciale har bidraget med en evidensbaseret klinisk anbefaling og afdækket et muligt 

udviklingspotentiale i klinisk praksis. Der er lavet et udkast til en forskningsprotokol og dermed et 

forslag til et nyt studie. Såfremt dette projekt gennemføres, vil det medvirke til at styrke det 

evidensbaserede grundlag i klinisk praksis, så den intensive patient tilbydes en sygepleje præget af 

høj kvalitet. Desuden vil sundhedsvæsenet imødekomme patientens behov for en hurtigere 

tilbagevenden til en hverdag efter kritisk sygdom samt målrette indsatsen med tidlig fysisk træning 

af den intensive patient (12). 

Dette speciale har belyst behovet for effektfulde interventioner målrettet kritisk syge patienter for at 

optimere behandlingen og reducere omfanget af komplikationer til den intensive behandling med 

henblik på at reducere eller forebygge graden af ICUAW. Det er til fordel for den enkelte patient og 

kan betyde en forbedret overordnet livskvalitet. Desuden kan de respektive intensive afsnit 

reducerer antal indlæggelsesdage og dermed påvirke sundhedsøkonomien positivt, og samfundet 

kan forvente en reduktion af de økonomiske omkostninger, der er forbundet med pleje og 

manglende arbejdsevne hos den patientgruppe. Derved tegner der sig et billede af et 

sundhedsfremmende potentiale ved anbefaling af tidlig mobilisering og fysisk træning til reduktion 

eller forebyggelse af ICUAW, der ikke er implementeret systematisk.  

Hvis forskning i klinisk sygepleje skal medføre kvalitetsforbedringer og kvalitetsudvikling for den 

intensive patient, vil det kræve viden om, hvordan forskningsresultater implementeres i klinisk 

praksis (140). Ifølge Rydahl Hansen indebærer arbejdet med den evidensbaserede sygepleje, at der 

er en holdning og en vilje til at anvende de bedst tilgængelige forskningsresultater som grundlag for 

den praktiserede sygepleje (141). Ifølge Leavitts systemmodel vil det kræve en ændringsagent i 

organisationen for at skabe denne forandring. Ændringsagenten har mulighed for at påvirke en 

forandringsproces hos de aktører, der er ansat i organisationen og som blandt andet karakteriseres 

ved deres viden og holdninger (142), s. 316-21. Ifølge Rydahl Hansen er det af stor betydning for at 

udvikle en evidensbaseret kultur i en afdeling, at de ledende sygeplejersker formår at være den 

ændringsagent (141). 

I baggrundsafsnittet refereres der til et studie af Talley 2013, der viser, at mobilisering af intensive 

patienter, der modtager kontinuerlig dialysebehandling ikke er kontraindiceret for mobilisering og 

fysisk træning (53). Dette står i kontrast til Dinglas 2013, der viser, at blandt andet kontinuerlig 
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dialysebehandling er associeret med senere intervention med træning i form af ergoterapi (143). 

Eksemplet viser, at der er forskel på at vide noget og på at gøre noget. Dette er en udfordring for 

den evidensbaserede sygepleje. I implementeringsprocessen er det oftest ændringer i personalets 

adfærd og rutiner, der er den største udfordring (80), s. 333-35. Dette understreger betydningen af en 

ændringsagent i organisationen. Således er processen med intervenering med tidlig mobilisering og 

fysisk træning til den respiratorbehandlede patient ikke færdiggjort ved, at der er udarbejdet en 

evidensbaseret klinisk anbefaling.  

Udfordringen bliver implementeringen af den kliniske anbefaling i praksis. Men set i lyset af, at 

tiltag med mobilisering og fysisk træning allerede er en del af behandlingstilbuddet til intensive 

patienter på flere intensive afsnit i dansk kontekst, tyder det på, at kulturen er parat til denne 

implementering. Dette vil således også bane vejen for muligheden for at gennemføre et nyt studie, 

der undersøger effekten af tidlig mobilisering og fysisk træning som beskrevet i udkastet til en 

forskningsprotokol.  

Indledningen i dette speciale starter med et citat af en tidligere intensiv patient, hvorfor det findes 

passende afslutningsvis igen at lade patienten tale. Dette gøres gennem følgende citat af en tidligere 

intensiv patient A. Meiniche, der i 2000 var involveret i en bilulykke med sin familie: 

”Slatne muskler, stive led og alt for korte sener må i gang igen efter sygelejet, og det kan kun gå for 

langsomt. Det er bare om at komme i omdrejninger, hvis man vil have førligheden tilbage. Og det 

ville jeg. Men jeg er stadig målløs over, hvor lidt sundhedsvæsenet gør ud af den side af sagen” 

(144), s, 94. 

Dette speciale er kommet med et bidrag til, hvordan ICUAW kan reduceres eller forebygges og 

dermed en mulighed for at gøre noget ved den problematik, som udtrykkes af A. Meiniche i 

ovenstående citat.  
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11.1 Bilag 1: Liste over ekskluderede studier efter gennemlæsning 

 

Brummel 2012: “A combined early cognitive and physical rehabilitation program for people who 

are critically ill” (145). 

Ekskluderes da det viser sig at være en protokol til et RCT. 

 

Castro 2012: “Chest physiotherapy effectiveness to reduce hospitalization and mechanical 

ventilation length of stay, pulmonary infection rate and mortality in ICU patients” (146). 

Ekskluderes da ikke alle patienter er respiratorbehandlede i studiet og derfor opfyldes 

inklusionskravet ikke. 

 

Chen 2012:  “Effects of exercise training on pulmonary mechanics and functional status in patients 

with prolonged mechanical ventilation” (147). 

Ekskluderes da studiet ikke opstarter tidlig mobilisering og fysisk træning som intervention </= 3 

uger efter indlæggelse på intensivt afsnit.  

 

Chen 2011: “Physical training is beneficial to functional status and survival in patients with 

prolonged mechanical ventilation” (148). 

Ekskluderes da studiet ikke opstarter tidlig mobilisering og fysisk træning som intervention </= 3 

uger efter indlæggelse på intensivt afsnit. Patienterne er i gennemsnit respiratorbehandlet 50 dage 

ved start. 

 

Denehy 2013: “Exercise rehabilitation for patients with critical illness: a randomized controlled 

trial with 12 months of follow-up” (149). 
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Ekskluderes da ikke alle patienter er respiratorbehandlede i studiet og derfor opfyldes 

inklusionskravet ikke. 

 

Doiron 2013: “Early intervention (mobilization or active exercise) for critically ill patients in the 

intensive care unit” (98). 

Ekskluderes da det viser sig at være en protokol til et RCT. 

 

Kayambu 2011: “Early rehabilitation in sepsis: a prospective randomized controlled trial 

investigating functional and physiological outcomes” (150).  

Ekskluderes da det viser sig at være en protokol til et RCT. 

 

Li 2013: “Active mobilization for mechanically ventilated patients: A systematic review” (151). 

Ekskluderes da der er inkluderet studier, hvor der ikke opstartes tidlig mobilisering og fysisk 

træning </= 3 uger efter indlæggelse på intensivt afsnit. 

 

Nava 1998: “Rehabilitation of patients admitted to a respiratory intensive care unit” (152). 

Ekskluderes da ikke alle patienter er respiratorbehandlede i studiet og derfor opfyldes 

inklusionskravet ikke. 

 

Pires-Neto 2013: “Very early passive cycling exercise in mechanically ventilated critically ill 

patients: Physiological and safety aspects – A case series” (153). 

Ekskluderes da der måles ikke på relevante effektmål og studiet har som formål at vise at 

sengecykling er muligt og sikkert til sederede respiratorbehandlede patienter. 
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11.2 Bilag 2: Evidenstabeller over de seks inkluderede studier 

 

Studie 1; Cykelstudiet af Burtin et al. 2009 

 

Forfattere År  Studietype Studiepopulation Intervention Resultater 

(Outcomes) 

Studie- 

kvalitet 

Kommentarer 

Studie 1 

 

Burtin et 

al. 

 

Critical 

Care Med 

2009 RCT 

 

Formålet er 

at evaluere 

effekten af 

en daglig 

session á 

20 

minutters 

træning 

med en 

sengecykel.  

N = 90 patienter 

45 patienter i 

kontrolgruppen 

45 patienter i 

interventionsgruppen. 

 

Alder: 59 +/- 17 år 

 

Inklusionskriterier: 

Der inkluderes stabile 

patienter, der har 

forventet ICU-ophold > 

7 dage.  Denne vurdering 

fortages af en intensiv 

læge. 

Der inkluderes både 

sederet og ikke sederet 

patienter. 

 

Eksklusionskriterier: 

-Forhold der hindrer 

cykling; traume eller 

kirurgi af ben, bækken 

og ryg. 

Højde < 1,5 meter 

Eksterm overvægt 

Koagulationsforstyrrelser 

Prædiagnostiseret med 

neuromuskulær svaghed, 

akut slagtilfælde, status 

epilepticus. 

-Forhøjet ICP og 

hæmodynamisk ustabil 

efter præopstillede 

kriterier. 

-Psykiatrisk sygdom 

 

Frafald: 

Interventionsgruppen: 

14 patienter 

(n = 31 patienter) 

Kontrolgruppen: 

 9 patienter 

(n = 36 patienter) 

 

Alle frafald beskrives. 

 

23 dropouts (26 %) 

hvoraf de 17 % skyldes 

mors. 

En daglig 

session med 

sengecykling 

á 20 

minutters 

varighed 5 

dage om 

ugen. 

 

Begge 

grupper 

modtager 

fysioterapi 5 

dage om 

ugen. 

Effektmål: 

6MWD måles kun 

ved 

hospitalsudskrivelse. 

Interventionsgruppen 

havde 196 meter i 

gangdistance versus 

143 meter i 

interventionsgruppen 

ved udskrivelse fra 

hospital. 

 

Isometrisk 

muskelarbejde af 

quadricepsmusklen 

måles før og efter 

med et håndholdt 

dynamometer. Der 

måles 3 gange pr. 

mål. Der ses ikke 

forskel mellem de to 

grupper ved ICU 

udskrivelse men 

forbedret 

muskelstyrke i 

interventionsgruppe 

ved udskrivelse fra 

hospital. 

 

Funktionel status 

måles ved Berg 

balance skala. Der 

var ingen forskel 

mellem grupperne 

ved udskrivelse fra 

ICU eller hospital 

ved evne til at stå op. 

 

 

Reduktion af 

indlæggelsestid på 

intensivt afsnit og 

hospital men ikke 

statistisk signifikant. 

+ Træning opstartes 

dag 5. 

 

Lille 

studiepopulation 

 

De to grupper er 

ensartede ved 

baseline. 

Flere patienter i 

interventionsgruppen 

får esmeron og 

sedation men mindre 

vasopressor.   

 

Ingen blinding. 

 

Styrkeberegning 

foretages. 

 

Intention-to-treat 

analyse er ikke 

udført    
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Studie 2; Fys-ergo studiet af Schweickert et al. 2009 

 

Forfattere År Studietype Studiepopulation Intervention Resultater 

(Outcomes) 

Studie- 

kvalitet 

 

Kommentarer 

Studie 2 

 

Schweickert 

et al. 

 

The Lancet 

2009 RCT 

 

Formålet 

med studiet 

er at 

undersøge 

om 

interventio

n med 

tidlig fysisk 

træning kan 

påvirke 

funktionel 

status og 

mindske 

delirium 

status hos 

intensive 

patienter. 

 

 

 

 

N = 104 patienter 

55 patienter i 

kontrolgruppen. 

49 patienter i 

interventionsgruppen. 

 

Alder: 

Kontrolgruppen 57,7 

år. 

Interventionsgruppen 

54,4 år. 

 

Inklusionskriterier: 

Respiratorbehandlet < 

72 timer og sederet 

patienter. 

Funktionel uafhængig 

inden indlæggelse. 

Forventet 

respiratorbehandling. 

> 24 timer.  

 

 

Eksklusionskriterier: 

Forhøjet ICP 

Terminal sygdom  

Hjertestop 

Accelererende 

neuromuskulær 

sygdom 

Fravær af 

ekstremiteter 

Deltagelse i andet 

studie  

 

Frafald: 

0 dropouts men 23 

patienter død mens 

studiet er i gang. 

Daglig 

mobilisering 

og fysisk 

træning i form 

af fysioterapi 

og ergoterapi i 

forbindelse 

med 

afbrydelse af 

sedation. 

Primær 

effektmål: 

Uafhængig 

funktionel målt 

ved 

”The Functional 

Independence 

Measure”. Flere 

patienter i 

interventionsgrupp

en 29 patienter (59 

%) vender tilbage 

til uafhængig 

funktionel status 

med forbedret 

gangdistance ved 

udskrivelse fra 

hospital end i 

kontrolgruppen 19 

patienter (35 %) 

p-værdi =.02. 

 

Sekundær 

effektmål: 

”Barthel index 

scoring” målt ved 

udskrivelse fra 

hospital; 55 i 

kontrolgruppen, 

75 i interventions-

gruppen Dog p-

værdi på =.05. 

 

”Medical 

Research Council 

examination” ved 

dynamometer. 

muskelstyrke målt 

ved udskrivelse 

fra hospital; 48 i 

kontrolgruppen og 

52 i interventions-

gruppen. Dog p-

værdi =.09. 

 

Reduktion af 

indlæggelsestid på 

intensivt afsnit og 

hospital men ikke 

statistisk 

signifikant 

 

   ++ Der foretages 

blinding af den 

terapeut, der 

foretager 

patientvurderinger 

 

Lille 

studiepopulation 

 

Intention–to-treat 

analyse udføres 

 

Styrkeberegning 

 

De to grupper er 

ens ved baseline. 

 

Der justeres for 

confounder. 
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Studie 3; Aktivitetsstudie af Bailey et al. 2007 

 

Forfattere År Studietype Studiepopulation Intervention Resultater 

Outcomes 
Studie- 

kvalitet 

Kommentarer 

Studie 3 

 

Bailey et 

al. 

 

Critical 

Care Med 

2007 

 

 

 

Prospektiv 

kohortestudie 

 

Formålet er at 

undersøge om tidlig 

mobilisering er 

muligt og sikkert hos 

pt. i 

respiratorbehandling. 

 

 

Hypotesen er at 

tidlig mobilisering af 

stabile pt. kan føre til 

bedring i funktionel 

status i form at pt. 

kan gå omkring ved 

udskrivelse fra 

intensivt afsnit. 

 

  

N = 103 patienter 

Der foretages før og 

efter målinger på 

samme patientgruppe. 

Patienter er ikke 

sederet.  

 

Alder: 

63 år i gennemsnit 

 

Inklusionskriterier: 

Respiratorbehandlet 

patient > 4 dage ved 

ankomst til 

respirationsintensivt 

afsnit.  

 

Eksklusionskriterier: 

Såfremt patienten ikke 

er neurologisk, 

cirkulatorisk og 

respiratorisk stabil 

 

Frafald: 

16 dropouts pga. 

dødsfald 

En protokol 

indeholdende 

3 aktiviteter; 

siddende på 

sengekant, 

siddende i 

stol og at gå 

omkring, der 

udføres 2 x 

dagligt. 

 

Udføres af et 

team 

bestående af 

fysioterapeut, 

respirations 

terapeut, 

sygeplejerske 

og en 

specialist i 

kritisk pleje. 

Målet er at 

undersøge 

om 

mobilisering 

er både 

muligt og 

sikkert og 

om patienten 

kan gå > 100 

skridt inden 

udskrivelse 

fra intensivt 

afsnit. 

 

Ved 

udskrivelse 

kan 

patienten i 

gennemsnit 

gå 200 skridt 

(212 +/% 

178 skridt). 

Dette måles 

på den sidste 

dag inden 

udskrivelse 

fra intensivt 

afsnit. 

69,4 % går  

> 200 skridt, 

8,2 % < 100 

skridt, 20 % 

sidder i stol 

eller i seng 

og 2,4 % har 

ingen 

aktivitet. 

Der er 

associationer 

til at ældre 

patienter 

deltager på 

lige fod. 

    + Med tidlig 

mobilisering 

menes at 

mobiliseringen 

foregår i 

intensivt afsnit. 

 

Mindre 

studiepopulation 

 

Ingen 

kontrolgruppe 
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Studie 4; Mobiliseringsstudie af Morris et al. 2008 

 

Forfattere År Studietype Studiepopulation Intervention Resultater 

(Outcomes) 

Studie- 

kvalitet 

Kommentarer 

Studie 4 

 

Morris et al.  

 

Critical Care 

Med 

2008 Prospektiv 

kohortestudie 

 

Formålet med 

studiet er at 

undersøge om 

intervention med 

en protokol med 

mobilisering, 

fysisk træning og 

fysioterapi øger 

overlevelse og 

antallet af 

sessioner hos den 

respiratorbehand-

lede patient. 

 

 

 

 

 

 

 

N = 330 patienter 

165 patienter i 

kontrolgruppen.  

165 patienter i 

interventionsgruppen. 

 

Alder: 54-55,4 år 

 

Inklusionskriterier: 

Respiratorbehandlet 

patienter indenfor 48 

timer efter intubation  

> 18 år   

 

 

Eksklusionskriterier: 

Hvis gangfunktion før 

kritisk sygdom ikke 

var muligt uden hjælp 

med undtagelse af 

brug af stol eller 

”walkers”, der ikke 

ekskluderes. 

Kognitive 

forstyrrelser 

Immunsupprimerede 

patienter 

Neuromuskulær 

sygdom 

Akut hjerneblødning 

BMI > 45 

Ustabile frakturer 

Mekanisk ventilation 

> 48 t. 

Kræftbehandling < 6 

måneder 

Hjertestop 

 

Frafald: 

0 dropouts 

 

Pt. er selvhjulpen før 

kritisk sygdom og er 

gående uden støtte af 

person. 

Foregår i en 

medicinsk intensiv 

regi. 

  

Mobiliserings-

protokol udføres 1 

gang dagligt 7 

dage om ugen af 

et mobiliserings-

hold bestående af: 

Intensivsygeple-

jerske, 

Assistent til 

sygeplejerske, 

Fysioterapeut. 

 

Protokollen er 

udviklet af 

sygeplejersker, 

intensive læger og 

fysioterapeuter. 

 

Der er 4 faser i 

protokollen. 

Prædefinerede 

mål fastsætter 

hvornår patienten 

flytter til næse 

fase. 

 

 

 

Interventionsgrup-

pen havde kortere 

intensivt og 

hospitalsophold (7 

dage). 

 

Outcomes: 

Antal af patienter 

der modtager 

fysioterapi og 

overlever til 

udskrivelse fra 

hospital. 

Interventionsgruppe

n havde færre 

sengedage (5,0 

versus 11,3), færre 

respiratordage (8,8 

versus. 10,2) dog 

ikke statistisk 

signifikant p =.298. 

Der ses kortere 

intensivt ophold 

(5,5 versus 6,9) 

færre indlæggelse 

dage på hospital 

(11,2 versus 14,5). 

Præsenteret som 

dage i gennemsnit. 

Begge mål er 

statistisk 

signifikante (p 

=.025 (ICU) og p 

=.006). 

 

Antal dage til 

patienten kommer 

ud af sengen, 

længde på intensivt 

afsnit og hospital. 

Færre dage til 

patienten først kom 

ud af seng 8,5 

versus 13,7 p <.001. 

 

Resultater:  

Flere sessioner med 

fysioterapi og 

reduceret 

indlæggelsesdage på 

intensivt afsnit og 

hospital med 

statistisk 

signifikans. 

   ++ De to grupper er 

ens ved 

baseline. 

 

Der justeres for 

confounder 

 

Fordeling af 

patienter 

foretages ved tre 

blokke. 

 

Grupperne 

behandles ens 

bortset fra 

interventionen. 
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Studie 5; Mobiliseringsstudie II af Winkelmann et al. 2012 

 

Forfattere År Studietype Studiepopulation Intervention Resultater 

Outcomes 

Studie- 

kvalitet 

Kommentarer 

Studie 5 

 

Winkelman 

et al. 

 

Intensive 

and Critical 

Care 

Nursing 

2012 

 

 

 

Prospektiv 

kohortestudie 

 

Formålet er at 

fastslå tidspunkt 

og fremgang af 

intervention 

med 

mobilisering- 

træning og 

effekten af 

denne til at 

påvirke 

funktionel 

bedring hos 

intensive 

patienter.  

 

 

 

N = 75 patienter 

20 patienter i standard 

plejegruppen (kontrol) 

55 patienter i 

protokolgruppen 

(intervention). 

 

Alder: 65-66 år 

 

Inklusionskriterier: > 

48 timer med 

respiratorbehandling og 

forventning om at 

fortsætte de næste 24 

timer.  

 

Eksklusionskriterier: 

Neurologisk, muskulær 

eller ortopædiske 

tilstande, der 

forhindrede 

mobiliseringen f.eks. 

myastenia gravis, 

forhøjet ICP, terminal 

muskel atrofi, coma 

uden kendt årsag, 

hoftefraktur og frakturer 

af nedre ekstremiteter, 

terminale patienter. 

Desuden ekskluderes 

hvis indlagt > 9 dage i 

sidste måned, > 80 år, 

tilstedeværelse af to 

eller flere livstruende 

sygdomme.  

 

Patienter er indlagt på 

kirurgisk eller 

medicinsk intensivt 

afsnit. 

 

Frafald: 

7 % dropouts (5 

patienter i 

interventionsgruppen 

dør) 

 

Intervention med 

20 minutters 

træning efter 

protokol. 

55 patienter 

modtager 

interventionen i 2-

7 dage. Dog med 

undtagelse af 

weekend. 

 

Denne 

intervention 

bygger på en 

protokol udviklet 

af Morris et al. 

2008. Udførsel af 

protokol er styret 

af sygeplejersker 

men introduceres 

af en person, der 

ikke er ansat på 

afsnit. 

. 

Vitale 

parametre, 

inflammatoriske 

biomarkører og 

indlæggelsestid. 

 

Indlæggelsestid 

på intensivt 

afsnit 19,6 dage 

i 

kontrolgruppen 

og 14,6 dage i 

interventions-

gruppen 

reduceres med 

statistisk 

signifikans p = 

. 03. 

Der måles 

muskelstyrke på 

”Medical 

Research 

Council Scale” 

og fysisk 

funktion ved 

”Katz activities 

of Daily Living 

Scale”. Begge 

mål uden 

statistisk 

signifikant. 

 + 

 

Der observeres i 

kontrol fasen 20 

patienter. I 

indkøringsfasen 

5 patienter, der 

dog ikke indgår 

i 

studiepopulatio-

nen og i 

interventions- 

perioden 55 

patienter.  Der 

er før og efter 

målinger på 

patientgrupper. 

 

Lille 

patientpopulati-

on. 

 

Grupper er ikke 

helt ensartede 

ved baseline. 

 

n = 28 patienter 

afviser at 

deltage i studiet; 

der er ikke 

beskrevet 

hvorfor. 

Der er ingen før 

målinger med 

muskelstyrke, 

da det ikke er 

målt ved 

opstart.  
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Studie 6; Traumebrandsårsstudiet af Clark et al. 2013 

 

Forfattere År Studietype Studiepopulation Intervention Resultater 

(Outcomes) 

Studie- 

kvalitet 

Kommentarer 

Studie 6 

 

Clark et 

al.  

 

Physical 

Therapy 

 

 

2013 

 

 

 

Retrospektiv 

kohorte 

studie 

 

Formålet er at 

undersøge 

effekten af 

intervention 

med en tidlig 

mobiliserings-

protokol har 

effekt på 

komplikatio-

ner, antal 

respiratordage

, længde på 

intensivt 

afsnit og 

hospitalsop-

hold. 

 

N = 2176 patienter 

1044 patienter før 

protokolindførsel og 

1132 patienter efter 

protokol 

 

Populationen er 

intensive 

traumepatienter og 

brandssårspatienter. 

 

Alder: 

44,1 år-46,6 år 

 

Patienter med katheter 

i arterie femoralis 

ekskluderes 

 

 

Mobiliseringsprotokol 

der udføres 1 gang 

dagligt 7 dage om ugen 

af et mobiliseringshold. 

Protokollen er udviklet 

af Morris et al.  

 

Der er 4 faser i 

protokollen. 

Prædefinerede mål 

fastsætter hvornår 

patient flytter til næse 

fase. Disse er justeret 

efter studiepopulationen 

i fase 3 og 4.  

 

 

 

Der findes 

reduktion på 

længde af 

hospitalsdage, 

(19,2 dage 

versus 16,8 

dage) ikke 

statistisk 

signifikant.  

 

Indlæggelses-

dage på 

intensivt afsnit 

reduceres (11,0 

dage versus 10,4 

dage) men ikke 

statistisk 

signifikant. 

 

Dog findes der 

statistisk 

signifikant 

effekt på at 

mindske 

komplikationer 

f.eks. pneumoni 

og DVT. 

     + Studiet kan 

være behæftet 

med bias da der 

ikke er vished 

om hvor mange 

sessioner med 

mobilisering og 

fysisk træning, 

der er 

gennemført. 

 

Ikke helt ens 

grupper ved 

baseline 

 

Historisk 

kontrolgruppe 

 

Der er ikke 

fundet effekt af 

intervention på 

de effektmål, 

som er opstillet 

i PICO-

spørgsmålet. 
 

 

 


