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Behandlingsriktlinjer för fysisk träning och mobilisering av patienter som
vårdas på intensivvårdsavdelning
Dessa behandlingsriktlinjer är framtagna av sjukgymnast på thoraxintensiven, Akademiska
sjukhuset
Kliniska omständigheter
Behandlingsriktlinjerna gäller de patienter som på grund av kritisk sjukdom vårdas på en
intensivvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset och som i samband med detta försämras i
sin funktionella kapacitet och/eller löper risk för att detta sker.
Behandlingsmål
• Minimera förlust av muskelstyrka
• Återfå muskelstyrka
• Minimera förlust av funktionell kapacitet och autonomi
• Återfå funktionell kapacitet och autonomi
Litteratursökning
Litteratursökning gjordes mellan juni 2010 – november 2011 i Pubmed, Pedro, Cochrane,
Medline och Cinahl. De sökord som användes var physical therapy, physiotherapy, ICU
(Intensive Care Unit), intensive care, intensive care unit, exercise, mobilization, ambulation,
critically ill, muscle strength, passive range of motion, critical illness neuropathy / myopathy,
tilting, early mobilization, EMS (Electric Muscle Stimulation)
Resultat
Bakgrund
Försämrad fysisk funktion och muskelsvaghet är vanligt fynd hos de patienter som vårdas på
intensivvårdsavdelning. Orsaken är multifaktoriell. Påverkande faktorer tros bland annat vara
immobilisering, hög ålder, sepsis och systemisk inflammation (1). Hos svårt sjuka är även
förekomsten av critical illness neuropati och/eller myopati relativt vanlig (2). I studier har det
även framkommit att 1 år efter insjuknande i ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome),
ses en kvarstående nedsättning av muskelfunktionen (3). Dessutom fann Klavet et al i en
studie att förekomsten av kontrakturer var vanligt förekommande hos patienter med längre
tids vistelse på IVA (4). I en pilotstudie av Zanni et al framkom det att
rörlighetsinskränkningar i nedre extremitet och muskelsvaghet var vanligt förekommande hos
patienter med mer än fyra dagars respiratorbehandling (5).
Fysisk träning och mobilisering
I en randomiserad studie av Schweickert et al (2), undersöktes effekten av daglig väckning av
sederade och intuberade patienter och där en grupp dessutom behandlades av sjukgymnast
och arbetsterapeut under den vakna tiden. Den behandling som patienterna fick berodde på
deras status och varierade från aktivt avlastad rörelseträning i ryggliggande till sittande samt
deltagande i ADL-aktiviteter. Vidare tränades förflyttningar från säng till stol och slutligen

utfördes träning som syftade till att förbättra patientens gångförmåga. Resultatet visade att det
var signifikant fler i interventionsgruppen som återgick till funktionellt oberoende efter IVAvistelsen än de i kontrollgruppen. Patienterna i interventionsgruppen hade dessutom
signifikant mindre förekomst av delirium och signifikant kortare tid i ventilator. Däremot sågs
ingen skillnad när det gäller IVA-tid, total sjukhustid och mortalitet. (2)
Effekten av sängcykling hos kritiskt sjuka men stabila IVA-patienter, undersöktes i en
randomiserad studie av Burtin et al (6). Interventionsgruppen cyklade 20 min dagligen och
motståndet i pedalerna ökades allt efter patientens förmåga. I studien visade det sig att de som
ingått i interventionsgruppen hade signifikant längre gångsträcka mätt med 6 minuters
gångtest att de skattade signifikant högre på SF36 (Short Form 36, delmoment: fysisk
funktion) och att deras isometriska quadricepsstyrka var signifikant bättre än
kontrollgruppens. Däremot var det ingen skillnad när det gällde handstyrka mätt med Grip-it,
balans mätt med Bergs balanstest, patientens autonomi vid gång mätt med FAC (Functional
Ambulation Categories scale), urträningstid ur ventilator, IVA-tid, total sjukhustid eller
mortalitet. (6)
Effekten av ett mobiliseringsprotokoll på intensivvårdsavdelning studerades av Morris et al
(7). Studiens upplägg gick ut på att ett mobiliseringsteam inom 48 timmar från att patienten
intuberats, initierade ett mobiliseringsprotokoll. Protokollet bestod av 4 steg från passivt
rörelseuttag och vändningar vidare till sittande position i säng samt aktivt rörelseuttag.
Slutliga steget bestod bland annat av ett aktivt förflyttande mellan säng och stol. Tester av
muskelfunktionen utfördes för att utreda om patienten var redo för att gå vidare till nästa steg.
Resultatet visade att patienterna som randomiserats till interventionsgruppen mobiliserades
snabbare och i större utsträckning än de i kontrollgruppen. Ingen skillnad gick att finna när
det gällde IVA-tid, däremot så var den totala sjukhusvistelsen signifikant kortare hos
behandlingsgruppen. Förekomsten av mobiliseringsteamet och initierandet av protokollet
medförde inga ökade kostnader (7).
Vid en ett års uppföljning av ovanstående studiepopulation sågs ett samband mellan frånvaro
av mobilisering och ökad dödlighet och fler återinläggningar (8).
I en studie utförd av Malkoc et al jämfördes 2 icke randomiserade grupper av
ventilatorberoende intensivvårdspatienter. Kontrollgruppen (där uppgifter hämtades från
journaler) fick ingen sjukgymnastisk behandling till skillnad från interventionsgruppen som
behandlades både med andningsbefrämjande åtgärder samt träning. Resultatet blev att de som
fått sjukgymnastisk behandling, ventilatorbehandlades kortare tid samt hade en kortare vårdtid
på intensivvårdsavdelning (9).
DM Needham et al genomförde ett kvalitetsförbättringsprojekt där data samlades in under
fyra månader före projektets start och under de fyra månader som projektet pågick. I projektet
ingick ett multidisciplinärt team som fokuserade på att minska sederingen hos IVA-patienter
samt att den sjukgymnastiska bemanningen ökade. Projektet ledde till att patienterna
mobiliserades signifikant mer än innan projektets start och kunde visa på signifikant kortare
IVA-vårdtid samt total vårdtid (10).
I en icke-randomserad studie av Bourdin med flera undersöktes effekten av mobilisering till
sittande, stående med hjälp av tippbräda och gångträning på en IVA-avdelning. Vid
mobilisering till sittande sågs en minskad hjärtfrekvens såväl som andningsfrekvens. Vid
tippning sågs en ökning av hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck. Vid gångträning
sågs en ökning av både hjärtfrekvens och andningsfrekvens samt en nedgång i syresättning.

Oönskade effekter uppstod vid 13 (3 %) tillfällen av 424 interventioner. Inget av tillfällena
ledde till att något allvarligt inträffade. Författaren drar slutsatsen att tidig mobilisering på
IVA är fullt genomförbart och är säkert för patienter med vårdtider längre än en vecka. (11)
I en liknande studie av Bailey et al visades det sig att oönskade effekter uppstod vid 1 % av
behandlingstillfällena. Författarna drar slutsatsen att mobilisering av patienter med
respiratorisk insufficiens som är i behov av intensivvård är genomförbart och säkert. (12)
Pohlman et al utförde en studie där daglig väckning av sövda patienter i ventilator
tillsammans med mobilisering av olika grad undersöktes. Resultatet visade att det var
genomförbart och att oönskade effekter var ovanliga (13).
I en studie av Zafiropoulos et al, (14) undersöktes vilka effekter mobilisering hade på olika
respiratoriska parametrar. Studiegruppen bestod av patienter som respiratorvårdades efter ett
större bukkirurgiskt ingrepp. Resultatet visade att mobilisering hade en signifikant effekt på
tidalvolym, minutvolym, andningsfrekvens men inte på arteriella blodgaser jämfört med
ryggliggande (15).
Tippträning
När det gäller tippträning av IVA-patienter hittades två icke-randomiserade studier. Effekten
på respiratoriska mått vid tippning av IVA-patienter under 5 minuter, undersöktes av Chang et
al. Resultatet visade att minutvolym, tidalvolym och andningsfrekvens ökade signifikant
jämfört med baslinjemätningen men 20 minuter efter avslutad behandling fanns inga
kvarstående effekter (15). Bourdin et al studerade också effekten av tippning och kom fram
till att det var en ansträngande behandling för patienterna men att den var säker att utföra. (11)
Elektrisk muskelstimulering (EMS)
Behandlingseffekten av elektrisk muskelstimulering (EMS) undersöktes av Routsi et al i en
randomiserad studie. Daglig behandling av muskelgrupper i nedre extremiteten utfördes på
patienter som vistades på intensivvårdsavdelning. MRC-skalan (Medical Research Council)
användes som mått på förekomsten av critical illness neuropati/myopati. Om poängsumman
hamnade under 48 (0-60) ansågs försökspersonen ha Critical illness myopati/neuropati. I
resultatet framkom att de som fått behandling med EMS hade en signifikant mindre förekomst
av critical illness neuropati/- myopati än de som inte fått behandling. Det var ingen skillnad i
urträningstid ur respirator eller vårdtid mellan grupperna (16).
En annan randomiserad studie där EMS användes på kritiskt sjuka intensivvårdspatienter,
utvärderades muskelmassan mätt med ultraljud, där framkom att behandlingsgruppen tappade
signifikant mindre muskelmassa i m rectus femoris och m vastus intermedius än
kontrollgruppen när det gällde det högra benet. När det gällde det vänstra benet var det enbart
en signifikant skillnad när det gällde muskelmassan i m vastus intermedius. (17)
I en icke-randomiserad studie framkom det även att 45 minuter EMS behandling på nedre
extremiteten ledde till en positiv effekt på mikrocirkulationen. Studiegruppen var dock liten
och författaren anser att vidare studier krävs (18).

Sammanfattning
Tre relativt stora randomiserade studier som undersökte effekten av träning och mobilisering
på intensivvårdsavdelning, fann positiva effekter både vad gällde den fysiska funktionen samt
i viss mån även påverkan på den totala vårdtiden. (2,6,7). Vidare har två icke-randomiserade
studier kommit fram till ungefär samma resultat. Bevisvärdet är här lägre men de stöder ändå
de randomiserade studier som finns då resultaten pekar åt samma håll. (9,10).Dessutom kan
en av studierna vid en ett års uppföljning visa att de som inte fått behandling hade högre
mortalitet samt fler återinläggningar (8). Vidare finns det några studier som visar att
mobilisering och träning på IVA är säkert att utföra. Dessa var dock inte randomiserade så här
får bevisvärdet anses som lägre. (11,12,13).
När det gäller tippträning av patienter på IVA hittades endast två studier där den ena
utvärderat vitala mått direkt efter avslutad behandling och den andra studerat om det var
genomförbart och säkert (11,15). Studiepopulationen i dessa studier var relativt liten och
studierna var inte randomiserade. De studerade dessutom bara omedelbara fysiologiska
effekter. Ännu så länge saknas studier som undersökt vilket effekt tippträning kan tänkas ha
på bland annat muskelfunktion.
När det gäller effekten av EMS kunde en randomiserad studie visa på positivt resultat med
MRC-skalan som utfallsmått (16). I Sverige krävs dock ännu så länge muskelbiopsi och/eller
EMG-ENG för att ställa diagnosen Critical illness neuropati/myopati. När det gäller
utvärdering med ultraljud kan mätmetoden eventuellt i fråga sättas då bortfallet var stort pga.
ödem, vilket är vanligt hos IVA-patienten (17). När det gäller den tredje studien var
deltagarantalet litet och studien var inte randomiserad och kontrollerad (18). Sammantaget är
det därför svårt att dra några slutsatser av dessa studier.
Rekommendationer
När det beräknas att en vistelse på en intensivvårdsavdelning kommer att vara längre än ett
par dygn är det viktigt att minimera de risker som kritisk sjukdom och sängläge ger upphov
till. Det är viktigt att behandlingen sker i samråd med ansvariga läkare och övrig personal som
vårdar patienten. Orsaker till att mobilisering och träning uteblir kan vara cirkulatorisk-,
neurologisk- och / eller ortopedisk instabilitet.
Efter ca 48 timmars respiratorbehandling kan kontrakturprofylax/rörelseträning påbörjas. Den
bör vara så aktiv som möjligt och syfta till att minska muskelförlust och minska risken för
rörelseinskränkningar.
Mobilisering bör initieras så fort det är möjligt och graden av mobilisering är avhängigt av
patientens tillstånd och eventuella medicinska restriktioner. Vid längre vårdtider är det
lämpligt att ett mobiliseringsprotokoll initieras, då detta bland annat ger en hjälp till att
planera dagen för dessa patienter så att fördelningen av aktivitet och vila blir gynnsam.
Mobiliseringen bör syfta till att patienten är så aktiv som möjligt med tanke på tillståndet. På
en intensivvårdsavdelning är det lämpligt att vissa hjälpmedel för mobilisering finns
tillgängliga för möjliggöra mobilisering och tillgodose kravet på säkerhet vid förflyttningar.
Detta kan t ex vara olika typer av intensivvårdsstolar, gåbord, lyftar och vårdbälten.
Vid längre vårdtider kan det vara lämpligt att en sjukgymnast utformar ett individuellt
träningsprogram. Träningen kan med fördel vara funktionell och ha som målsättning att
förbättra patientens autonomi. Exempel på träningsredskap är viktmanchetter, expanderband,
hantlar, sängcyklar och tippbord.

Utvärdering
Lagerström et al studerade reliabiliteten hos ett handstyrketest; Grippit och kom fram till att
både intra- och interbedömarreliabiliteten var stor (19). Studier har också visat att
handmuskelstyrka kan användas för att förutsäga IVA-relaterad morbiditet och mortalitet,
samt att den korrelerar väl med styrkan i övriga kroppen (20).
Dynamisk muskelstyrka kan undersökas med MRC skala, där enskilda muskler eller
muskelgrupper graderas efter en 0-5 skala (19). Motoricity Index är ett test där MRC skalan
används. Här testas 3 muskelgrupper i övre extremitet och 3 muskelgrupper i nedre
extremitet. Resultaten från höger och vänster kroppshalva summeras sedan. Maxpoäng på
testet är 60 (21).
Ett funktionellt test som kan användas är ”Clinical grading scale employed for functional
assessments”. Där nivåbestäms patientens funktion från 0-10 och även här används MRC
skalan som hjälpmedel. Skalan bedömer muskelfunktion, respiratorbehov samt förflyttningsoch gångförmåga (21, 23).
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