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Bakgrunn: Det er etablerte og kvalitetsikrede protokoller for avvenning av respiratorassistert 
respirasjon. Studier har vist at sykepleiere i avvenningssituasjoner ikke systematisk følger anbefalt 
protokoll og prosedyrer 

Hensikt: Å beskrive respiratoravvenningspraksis ved intensivavdelinger i Norge. Fokus var særlig 
på sammenhengen mellom bruk av protokoll, individtilpasning og bruk av erfaring og kunnskap. 

Metode: Survey-design med beskrivende statistikk ble benyttet. Sykepleiere ved intensivavdelinger 
fikk tilsendt elektronisk spørreskjema via e-post på arbeidsplassen. Spørreskjemaet var bygget rundt 
to avvenningsprotokoller og forskningsbaserte artikler. Spørreskjemaet ble pilottestet, deretter sendt 
ut til 400 sykepleieres e-postadresser og 121 sykepleiere responderte. 
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praksis. Sykepleierne beskrev selvstendige avvenningstiltak, ofte i samråd med lege. Det ble 
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er en del av hverdagen for de fleste sykepleierne, i forhold til dette temaet. Det er fortsatt et ønske 
om opplæring i respiratorbehandling og respiratoravvenning. 
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Forkortelser og begreper:  

 
ASB: Assisted Breathing, Støtte på spontane pust ved respiratorbehandling 
 
BIPAP: Bifasisk trykkstøtte i to nivåer, kan reguleres slik at pasienten får delvis eller full 
respirasjonshjelp 
 
CPAP : av engelsk: continuous positive airway pressure, 'kontinuerlig positivt 
luftveistrykk' Slike apparater kalles vanligvis CPAP-systemer 
 
Ekstubasjon: Plastrøret (tuben) fjernes fra luftveiene til pasient.

Intubasjon: Det legges et plastrør (tube) ned i luftveiene til pasienten, der luften ledes til 
lungene og fra lungene 

IPPV: Volumkontrollert Ventilasjon 
 
Mekanisk Ventilasjon: respiratorbehandling brukes hos pasienter som har ingen eller 
nedsatt pusteevne, eller ikke får nok oksygen fra lungene til blodet (f.eks. under narkose, 
ved lungesvikt, hjertestans). 
 
Overtrykksventilasjon: ventilasjonsmetode hvor innåndingsluften strømmer inn i lungene 
fordi den settes under trykk som er høyere enn lufttrykket inne i lungene. (Når man puster 
normalt, skapes det et undertrykk i lungene i innåndingsfasen). Overtrykksventilasjon 
 
PSV: Trykkontrollert Ventilasjon 
 
PEEP: positive end expiratory pressure, positivt endeekspiratorisk trykk, måte å puste på 
hvor trykket i luftveiene ved slutten av utåndingen (ekspirasjonen) fortsatt er positivt, dvs. 
høyere enn atmosfæretrykket utenfor kroppen. Dette hindrer at små luftveier og alveoler 
faller sammen, og motvirker dermed lungeshunting. Det økte trykket øker også den 
gjennomsnittlige diameteren av mellomstore og små luftrør, noe som letter luftstrømmen ut 
av lungene. 

SBT: Spontaneous Breathing Trials,  Open system/t-piece 
 
Trakealtube: endotrakealtube, bøyelig rør av halvstiv plast som føres inn gjennom 
munnen (orotrakealtube) eller et nesebor (nasotrakealtube) mellom stemmebåndene og ned 
i luftrøret. Tuben sikrer fri luftpassasje ned i luftrøret og gjør det lett å overtrykksventilere 
pasienten, samtidig hindrer cuffen at mageinnhold kommer ned i luftveiene ved brekninger 
og at slim fra øvre luftveier siver ned i lungene.  
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1 Innledning   
Det har vært stor utvikling innen sykepleien på intensivavdelinger, den teknologiske og 

praktiske kunnskapsutvikling og endringer i forhold til å få inn nyheter i medisin og 

sykepleie har vært stor. Behov for prosedyrer, protokoller og retningslinjer har ”tvunget” 

seg fram innen helsetjenesten. Intensivavdelinger har lovpålagte opplæringsrutiner og 

sertifiseringsmetoder og programmer for opplæring av alt helsepersonell som skal håndtere 

teknisk utstyr. Feil skal rapporteres og medisinsk teknisk avdeling har egne teknikere og 

ingeniører som deltar ved innkjøp, opplæring og programmering og feilsøking.  

Kunnskapssenteret har samlet og sett på ulike artikler og forskning om dette fenomenet og 

det jobbes mot å evidensbasere prosedyrer som kan gjøres felles for helseforetak i vårt 

kunnskapsbaserte samfunn. 

Ragnhild K.M. Høisæth anbefaler i sin hovedoppgave ved Institutt for sykepleievitenskap 

(2004) at det er viktig å gjøre flere studier på hvordan sykepleiere anvender faglitteratur til 

gitte tema og med dette som bakgrunn ønsket jeg å utføre en studie for å se på: Hvordan 

sykepleiere sier at de benytter faglitteratur i forhold til respiratoravvenning og om en 

protokoll ansees som et forskningsbasert verktøy til anvendelse i praksis eller ei. 

1.1 Respiratorens utvikling 
Respiratorbehandling med overtrykksventilering og med endotrakealtube som vi kjenner 

det, ble etablert i 1950-årene, da poliomyelittepidemien var omfattende. Unge pasienter 

med ”Polio” ble lagt inn på sykehus og i København var det opp til 70 pasienter samtidig, 

Doktor Bjørn Ibsen og Poul Astrup og kolleger fant ut at pasientene faktisk døde av CO2 

narkose og følger av manglende respirasjon, ikke av selve virussykdommen poliomyelitt. 

Blodprøver med syre-base-målinger dokumenterte dette, nye blodprøveanalyser ble 

utviklet av Astrup, derav ”Astrup-status”. Som var styrende for behandlingen, og som 

helsepersonell styrer respiratorstøtten etter også i dag. Det ble engasjert medisiner - og 

tannlegestudenter som satt og håndventilerte pasienter med bag i lang tid, til pasienten 

frisknet til. Pasientene ble trakeostomert, hadde cuffet tube og dødeligheten sank fra 90 til 

25 prosent. Det ble utviklet volumstyrte ventilatorer av den svenske fysikeren Engstrøm 

(Dybwik, 2000; Kuhlen & Dembinski, 2007) Overtrykksbehandlingen var et faktum. 
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Tidligere hadde såkalte ”jernlunger” med undertrykksventilasjon vært eneste mulighet ved 

manglende egenrespirasjon. Hele pasienten lå inne i en sylinder, med tett mansjett rundt 

halsen, lungene ble trukket utover. Derav begrepet – ”å ligge i respirator”. Fysiologisk var 

dette gunstig, men pleiemessig og aktivitetsmessig, var dette en komplisert behandling 

(Dybwik, 2000). Det var ikke kapasitet til å behandle mange i jernlunger, den var heller 

ikke like effektiv som overtrykksventilasjonen viste seg å bli. 

Figur 1: Undertrykksventilator (jernlunge) 

 

 

 

 

 

Emerson tankrespirator (Dybwik, 2000). 

Polioepidemien la grunnlaget for overtrykksbehandling av pasientene utenfor 

operasjonsstuene slik vi kjenner det i dag. Tidligere hadde overtrykksventilasjon blitt utført 

kun på operasjonsstuene, under operasjoner i dyp narkose (Dybwik, 2000; Kuhlen & 

Dembinski, 2007). 

En avdelingsingeniør ved medisinsk teknisk avdeling (MTA) uttalte i et intervju at det har 

vært stor utvikling fra de kunne reparere medisinsk utstyr, til de nå kun må lese av en 

feilkode og erstatte et kort, en datastyrt enhet. Han sa at han så at spesialsykepleiere står 

for utstrakt opplæring og utsjekk på utstyret. Sertifisering og standardiserte spørsmål sikrer 

at alle har nødvendig kunnskap, men han så forskjell på erfarne sykepleiere og uerfarne 

sykepleieres måter å forholde seg til utstyret på. I dag er datakunnskapen en utfordring i 

seg selv, det er datateknologi i alle apparater. Mange har tatt dette naturlig, men 

datateknologien kan også stresse noen. I forhold til datakunnskap har ofte de yngste i 

helsetjenesten en fordel. Siden de har vokst opp med computere. Noen sliter med basal 

kunnskap om datamaskiner og alle de nye mulighetene innen apparatenes funksjon, kan 

være vanskelig å benytte. Smart care er en protokoll som lagt inn som programvare i 

respiratorer. Den funksjonen er ikke benyttet i stor grad enda, her kan det være et 
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utviklings potensial. Ledelsen er også påvirket av kommersielle ønsker om å skaffe nye 

programvarer og muligheter, da må personalet også læres opp i takt med teknologisk 

utvikling. 

Utviklingen fra de mekaniske maskinene Engstrøm og Servo som ble utviklet da 

Polioepidemien oppsto på 1950-tallet er stor. Disse benyttes fortsatt og det er stor forskjell 

på de mekaniske og de datastyrte respiratorer som har mange muligheter og nedtrappings 

modi som innlagt programvare (Blackwood & Wilson-Barnett, 2007). 

Figur 2: Respiratorer (overtrykksventilatorer) 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens Servo 900 C, overtrykksventilering (1993) og Dräger Evita, elektronisk styrt 

respirator (Dräger, 2011). 

1.2 Behov for sykepleie og spesialsykepleie 
Pasientene måtte tidligere ha tyngre sedasjon og ikke sjelden muskelrelaksjon fordi 

respiratorene var ubehagelige å få respirasjonsstøtte fra. De var tyngre å puste selvstendig 

med og pasientene måtte avvennes via ekstern CPAP-behandling. Årsaken til dette var å 

trene opp respirasjonsmuskulatur og la pasienten venne seg til egen-respirasjon, for at 

pasienten kunne flyttes fra intensivavdelingen (Larsson & Rubertsson, 2005). 

Intubasjon var nytt på avdelingene i 1950-årene og medførte utfordringer i forhold til pleie 

og behandling! Det ble behov for sykepleiere med spesialkompetanse, som sto og passet på 

at pasientens utstyrt fungerte, og at pasienten ikke ekstuberte seg selv. De sørget også for 



4 

at oksygen og luft ble levert til pasienten. I 1960-årene, på starten av perioden med 

overtrykksbehandling, satt en del steder ufaglærte assistenter fra ”Ekstravaktkompaniet”, 

og passet respiratorpasienter. Det var ”tilstrekkelig overvåking”, -sett ut fra den tidens krav 

til overvåking og at dette var en ny metode å ivareta pasienter på. Pasientene lå dypt 

bedøvet med sederende medikamenter og de var også ofte muskelrelakserte og derfor 

kunne de ikke bevege seg, noe som hindret utilsiktet ekstubasjon, men som kunne gi andre 

komplikasjoner (Kuhlen, Ranieri, & Rhodes, 2007). 

Det viste seg ganske raskt, at fare for komplikasjoner, utstrakt stell av de intuberte, fjerning 

av slim fra luftveier og ikke minst avvenningen, krevde en annen kompetanse, andre 

kunnskaper og en større ivaretakelse som bygget på kunnskap, erfaring og ”kløkt” innen 

sykepleien. Behovet for intensivsykepleien viste seg gradvis (Andres, Donovan, 

Kuhlenschmidt, & Kuhlenschmidt, 2007; Dybwik, 2000; Kuhlen & Dembinski, 2007).  

I Norge ble det startet videreutdanning, og faggruppen for intensivsykepleiere ble startet på 

Jeløya 1978 og i april 2011 var det 2072 medlemmer i NSFLIS, Norsk Sykepleier 

Forbunds Landsgruppe for Intensiv Sykepleiere, (se vedlegg nr1). De har nylig gjort en 

utredning av utdanningskapasitet, faglig nivå og hvilket gradsnivå videreutdanningene bør 

ligge på. Høgskolen i Gjøvik har tatt videreutdanningen inn i et mastergradsprogram, og 

det vurderes også ved de andre utdanningsinstitusjonene i inn- og utland (Baktoft, 2003). 

Pasienter som ligger på intensivavdelingen har enten endotrakeal tube eller trakeostomi. 

Når disse tubene kan fjernes, kan også pasientene flyttes til mindre ressurskrevende 

enheter på sykehusene. I noen land er det egne respiratoravvenningsavdelinger og egne 

terapeuter som er spesielt utdannet for respiratoravvenning (Elliott, Nava, & Schönhofer, 

2010). 

1.3 Studiens hensikt 
Hensikten med studien var å kartlegge dagens sykepleiehandlinger i møte med den 

gruppen intensivpasienter som det er vanskelig å avvenne fra respiratoren. Tross alle 

finesser og dataprogrammer og pasientvennlige modi i nye respiratorer er det fortsatt 

vanskelig å avvenne 20 % av respiratorpasientene. Sykepleiere benytter over 40 % av den 

tiden pasientene ligger på respirator til å få avvendt dem fra maskinen, i følge Sæthre 

Hansen (2009).  
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”Conclusion: Our study identified a significant gap between the time available and 
time actually used for weaning. While various patient and systemic factors were linked to 
weaning activity, the most important factor in our study was whether the intensive care 
nurses made use of the time available for weaning.” 

Gruppen vanskelig avvennbare respiratorpasienter krever 50 % av intensivbudsjettene 

(Dybwik, 2000; Larsson & Rubertsson, 2005). Det er mot denne gruppen pasienter fokus 

ble rettet mot fra våren 2009, og sykepleiernes avvenningspraksis vedrørende dem. 

1.3.1 Studiens relevans sett fra pasient- og et 
samfunnsmessig perspektiv. 

Formålet med studien var å kartlegge sykepleiernes benyttelse av avvenningsprotokoller 

når respiratorpasienter skal avvennes. Evidensbaserte retningslinjer, protokoller eller 

prosedyrer finnes, men studien skulle stille spørsmål til sykepleiere ved intensivavdelinger 

om de ble benyttet, og i så fall på hvilken måte de ble benyttet på. Det ble spurt om hva 

sykepleierne gjorde i avvenningsprosessen og det ble forsøkt kartlagt om praksis likevel 

var i tråd med protokollen. Og om hvordan sykepleierne forholdt seg til faglitteraturen til 

dette temaet. Det ble spurt om hva kunnskapsbasert praksis er og om det forskjell på 

kunnskapsbasert og forskningsbasert praksis. Det ble spurt om hvordan prosedyrer 

implementeres, og om ny viten og protokoller benyttes i praksis. Det ble kartlagt hva som  

hindret sykepleiere å ta i bruk ny kunnskap og forskningsbasert viten, beskrevet i protokoll 

i sin egen praktiske hverdag.  Er gapet mellom praksis og teori ble fortsatt gjeldende, ble 

det stilt spørsmål ved. Det ble spurt hvilken metode opplæring sykepleiere og leger 

behøver for å revidere prosedyrer og å gjøre disse anvendbare. CURN, Conduct and 

Utilisation of Research in Nursing var et prosjekt på 70-tallet der forskere og sykepleiere i 

USA gjennomgikk forskning innen ulike felt for å utvikle retningslinjer for praksis 

(Horsley, Crane, Crabtree, & Wood, 1983). Archie Cochrane var den første som beskrev 

ideen bak evidence-based medicine, han rettet oppmerksomheten mot uvitenhet blant leger 

og viste til at bare 15-20 % av medisinske tiltak bygget på forskning. Han ønsket å få til 

bedre samsvar mellom forskningsresultater og klinisk praksis (Bjørndal, Flottorp, & 

Klovning, 2000). Disse utfordringene møter vi også i dag, det vil jeg belyse nærmere i 

oppgaven. 
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1.4 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Det ble benyttet følgende problemstilling i spørreskjemaet:  

Er respiratoravvenningen protokollstyrt eller er den individuelt tilpasset 

pasientene? 
 

Forskningsspørsmålene er flere:  
 

• Benyttes avvenningsprotokoller ved respiratoravvenning? 

• Hvilke handlinger utfører sykepleiere ved respiratoravvenningen? 

• Samarbeider leger og sykepleiere om avvenningsprosessen? 

• Er respiratoravvenning en delegert oppgave? 

• Får sykepleiere opplæring om respirator, respiratorbehandling og 

respiratoravvenning? 

• Leser sykepleiere litteratur om sin praksis vedrørende respiratoravvenning? 

 

Problemstillingen belyses gjennom et teoretisk rammeverk som setter den inn i en 

sykepleievitenskaplig sammenheng. Modellen som viser at sykepleiernes handlinger 

bygger på sykepleiemål, sykepleierens ressurser, aspekter hos klienten, sykepleiers 

tanker og fører til hennes handlinger det er en kontekst av vilje og målrettethet som 

fører med seg handlinger og som påvirker resultater for pasienten. Både 

sykepleiernes og pasientens holdninger påvirker resultatet.  

Sett i lys av min problemstilling, har sykepleiere alltid stått hos pasienten. På en 

intensivavdeling står man "bed side" hele vakten. Sykepleieren tenker, planlegger og 

utfører sine praktiske handlinger kontinuerlig, gjennom døgnet. Det tilstrebes 

døgnvariasjoner for å la pasienten hvile, men det er også under hvile overvåking og 

en handlingsberedskap som finner sted (Kim, 2000). 

1.5 Oppgavens oppbygning. 
Innledningen inneholder historisk bakgrunn, hensikt og forskningsspørsmålene 

presenteres. I kapittel 2 er studiens sentrale begreper beskrevet. Det teoretiske 

fundament er beskrevet i kapittel 3. Metoden er beskrevet i kapittel 4. Studiens funn 

presenteres i kapittel 5, og sammen med forskningsartikler og bakgrunnsstoff danner 
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dette grunnlaget for diskusjonskapittel 6. Studiens begrensninger beskrives i kapittel 

7. Det siste kapitlet inneholder konklusjon og anbefalinger for videre arbeid. 
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2 Sentrale begreper 
Dette kapittelet omhandler begreper og teoretisk bakgrunn for å belyse temaet i studien. 

Protokollstyrt respiratoravvenning, individuelt tilpasset respiratoravvenning og generell 

innstilling til opplæring, og evidensbasert viten om sykepleieroppgaver, er sentralt i dette 

kapitlet. Praksis vil vurderes i lys av Suzie Kims praksisdomene der handlingene bygger på 

vurderinger, ”nursing deliberation”. Kims modell om praksisdomenet og om sykepleierens 

personlige og profesjonelle kompetanse vil alltid preges av sykepleierens kontekst og 

hennes innstilling til handling. Sykepleiens personlige og profesjonelle kompetanse, kalles 

den endogene faktor (Kim, 2000) Sykepleiepraksis vil preges av at mål, ressurser og 

aspekter ved pasienten og også miljøets holdninger påvirker sykepleiernes handlinger i 

møte med respiratorpasienten og avvenningspraksis. Personlig kompetanse vil påvirke 

handlinger. Utdanning gir handlingskompetanse i forhold til sykdom og pasientens behov 

vedrørende diagnoser og behandling. Sykepleierens personlige kompetanse preges ifølge 

Skau (2002) også av evne til å tenke, handle, intuitive viten og hennes ansvarsfølelse. Å 

vedkjenne seg manglende kunnskap, og be om slik kunnskap, eller innhente den selv, er av 

betydning for pasienter. Det er kjent at det finnes forskningsbaserte protokoller om 

respiratoravvenning og det er også kjent at de ofte ikke benyttes (Blackwood et al., 2010; 

Chatburn & Deem, 2007). Sykepleieren kan via en protokoll få de retningslinjer hun 

trenger i forhold til respiratorbehandling (Skau, 2002). 

2.1 Begreper og lovgivning 
Det er ikke så ofte man stopper opp i praksis og ser på hva man virkelig gjør. Langt mindre 

tenker man over hvordan og hvorfor man gjør det ene fremfor det andre. Det å følge 

retningslinjer, protokoller og prosedyrer kan oppleves styrende på vår praktiske hverdag, 

men det kan være nyttig å differensiere hva de ulike begrepene står for. 

Guidelines/retningslinjer: Anbefalte retningslinjer som skal fungere som en støtte for 

beslutninger, bygget på best mulig kunnskap som er tilgjengelig. 

Prosedyre: Er en type retningslinje, ofte mer spesifikke og gir mindre rom for egne 

vurderinger.  

Protokoll: Er et sett instruksjoner over hva man skal gjøre i spesielle situasjoner.  
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Robert Chatburn understreker at det er forskjell på guidelines and protocolles og sier:  

It is important to make distinktion between guidelines and protocols. Failiure to do 
this is the basis for a lot of misunderstanding and needless resistance. The medical 
headings in Ovid (www.ovid.com) define a guideline as” a set of statement, directions or 
principles presenting current or future rules or policy (Chatburn & Deem, 2007) ”a 
precise and detailed plan for the study of a medical problem or for a regimen of therapy.” 
(Chatburn, 2007). 

 

Weaning from mecanical ventilation: Respiratoravvenning er en systematisk prosess for å 

frigjøre pasienten fra respiratorbehandlingen. 

Intensivsykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering i blant annet 

respiratorkunnskap. Intensivsykepleieren er utdannet til å jobbe med pasienter med akutt 

og kritisk sykdom eller skader. Arbeidet dreier seg om pasienter som har behov for 

kontinuerlig overvåking for å opprettholde livsviktige funksjoner. Store deler av arbeidet 

innebærer bruk av svært avansert medisinsk utstyr (Kunnskapsdepartementet, 2005). 

”Teknisk utstyr: 
 § 1-1. (formål) 
Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr ikke medfører fare for pasienter, 
brukere og eventuelt andre personers sikkerhet i forbindelse med produksjon, 
konstruksjon, omsetning og bruk av slikt utstyr. Forskriften gjennomfører de krav som 
følger av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen” (Lovdata.no, 1995). 

Det å kunne behandle og arbeide med apparater krever en egen fortrolighet. Det er 

vesentlig å kunne apparatene tilstrekkelig godt, for å kunne benytte dem til pasientens 

beste. Når et utstyr er nytt og sykepleierne skal lære seg å benytte det, er det som å lære å 

kjøre bil, man tenker over alle endringer og man bruker mye av seg selv på å takle selve 

utstyret. Etter hvert rettes fokus mot veien og bilkjøringen er fokus og de grunnleggende 

handlingene er automatisert. Respirator-behandling og avvenning kan sammenlignes med 

dette. Fokus kan rettes mot pasientens behov og avvenningen kan bli mer effektiv. Ved å 

benytte prosedyrer og retningslinjer, kan den kollektive viten benyttes og man må ikke 

være som nybegynner (novice) hver gang pasienter skal avvennes. Dreyfus brødrene og 

Patricia Benner belyser disse faktorene i sin modell og i sin utredning (Benner, 1984;  

Benner, Stannard, Hooper-Kyriakidis, 2001; Dreyfus , Dreyfus, & Athansio, 1986). 
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Som beskrevet i kapittel 1, er det på grunn av teknologi, alvorlige tilstander ekstra krav til 

sykepleien og sykepleieren som arbeider ved intensivavdelinger. Det er behov for 

opplæring om tekniske apparater, overvåking og om pasientenes tilstand og opplevelser. 

Gjengedal beskriver disse opplevelsene og det er viktige studier om posttraumatisk stress 

hos intensivpasienter som pågår. Alarmer og manglende søvn kan gi symptomer som 

allerede ble vist i 1990-årene. (Gjengedal, 1994). Det er vesentlig å jobbe mot at pasienten 

blir fri for utstyret og at de kan flytte fra intensivavdelingen, når de er tatt av respirator 

(ekstubert). At 20% av pasientene ikke kan ekstuberes direkte, og må avvennes er stadig et 

problemfelt for helsetjenesten og derfor må vi benytte personell med kvalifikasjoner og 

evne til nytenkning til å jobbe med denne pasientgruppen. De fleste av personalgruppen 

har videreutdanning, som også studien min viste. Intensivsykepleie og intensivsykepleier 

defineres av Norsk Sykepleier Forbunds Landsgruppe for Intensiv Sykepleie (NSFLIS) 

slik: 

Intensivsykepleie: 
Intensivsykepleie er spesialisert sykepleie av akutt og kritisk syke pasienter, som har manifest eller 
potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie innebærer å delta aktivt i prosessen mot å 
gjenopprette pasientens helse eller å legge til rette for en verdig død. 
Målet med intensivsykepleie er å etablere en terapeutisk relasjon med intensivpasienter og deres 
pårørende, og å styrke pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige kapasitet med 
forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak. 
Vedtatt NSFLIS Generalforsamling 2004 
 
Intensivsykepleier: 
En intensivsykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie som 
følger Rammeplan og forskrift for Videreutdanning i Intensivsykepleie, KUF (1999), over 3 
semester og som gir 90 studiepoeng. 
Vedtatt NSFLIS Generalforsamling 2004 

 

Målet med intensivsykepleie er å etablere en terapeutisk relasjon med intensivpasienter og 

deres pårørende, og å styrke pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige kapasitet 

med forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak (Lovdata.no, 1999)). 

Lovgivingen understreker retten til opplæring i medisinsk utstyr (Lovdata.no, 1995).  

Lov om medisinsk utstyr av 12. januar 1995, med tilhørende forskrift om medisinsk 
utstyr av 15. desember 2005 nr 1690: Stiller krav til bl.a. merking og markedsføring av 
medisinsk utstyr, deriblant respiratorer. 
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Helsepersonelloven: Helsepersonell kan overlate bestemte oppgaver (for eksempel 
bruk av defibrillatorer) til annet personell hvis det er forsvarlig. Bruk av medhjelpere er 
nærmere regulert i helsepersonelloven § 5. 

§ 3-10. Opplæring, etterutdanning og videreutdanning Virksomheter som yter 
helsetjenester som omfattes av denne loven, skal sørge for at ansatt helsepersonell gis slik 
opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal 
kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. 

Elektronisk spørreskjema: Spørreskjema som er lagt inn i en elektronisk mal som har en 

redaksjon der data samles og registreres, og genererer en rapport i prosenter og antall. 

Disse data kan lastes inn i Excel, og videre inn i analyseverktøyet SPSS eller lignende. Slik 

at resultatene kan vises statistisk og modeller lages. 

Figur 3: Utsnitt av det elektroniske spørreskjema 

Utsnitt av det elektroniske spørreskjemaet, slik det ble presentert for respondentene ved 

utfylling: 
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2.2 Hva er en 
respiratoravvenningsprotokoll? 
Protokoller for respiratoravvenning har ulike utforminger, men de har fellestrekk og tar 

sikte på å bygge på gjeldende forskning og praksis (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, & 

Reinar, 2007). Forskningsartikler viser alle til fordeler med retningslinjer og protokollbruk 

ved behandling i en avansert helsetjeneste. Det er vesentlig å definere de ulike begrepene: 

retningslinjer, guidelines, protokoller og prosedyrer. Retningslinjer kan oversatt defineres 

som  

”systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge 

å gi passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling” (Hayward, 

Wilson, Tunis, Bass, & Guyatt, 1995). 

Protokoll kan defineres som ”en form for retningslinje”, men mer spesifikk og den gir 

mindre rom for egne vurderinger. 

”Protocols are instructions on what to do in particular circumstances. They are 
similar to guidelines but include less room for individual judgement. They are often 
produced for less experienced staff, or for use in situations where eventualities are 
predictable” (Swinglehurst, 2005). 
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Figur 4: Eksempler på respiratoravvenningsprotokoller 

 

Kunnskapsbaserte retningslinjer er basert på vitenskaplig dokumentasjon som er 

systematisk samlet inn og kritisk vurdert. Når så anbefalingene utformes skal 

kunnskapsgrunnlaget være helhetlig vurdert i forhold til praksis og konkrete situasjoner 

(Helsedirektoratet, 1998). 

2.3 Bruk av protokoller og retningslinjer 
Det er gjort studier og skrevet artikler om tidsbruk og bemanning som påvirker 

respiratoravvenning av pasienter. Disse studiene viser til funn i praksis som taler for å 

benytte protokoller. Det er også studier som viser at spesialsykepleiere og de medisinsk 

ansvarlige legene heller ikke har benyttet, eller har et ønske om å benytte protokoller. 

Robert Chatburn spør i sin artikkel om protokoller er universalmiddel eller giftpille? 

(2007).  Han drøfter fordeler og ulemper ved bruk av avvenningsprotokoller, og 

konkluderer med at respiratoravvenningen effektiviseres ved bruk av protokoller. 
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I litteraturen diskuteres årsaken til at protokoller fortsatt ikke benyttes i stor grad. Er det 

stahet, egenrådighet, frykt eller vil vi på et gitt kunnskapsnivå ”vite best selv”? Er 

spesialutdannet personell mer skeptiske til retningslinjer, eller er det gapet mellom teori og 

praksis som råder. Det er nye studier, som avdekker at ny forskning i snitt tar 17 år før det 

faktisk endrer praksis. Øyvind Kirkevold viser til studiene om mageleie for spedbarn, 

behandling av magesår, den tidligere hjerteinfarkt - behandlingen, som senere har vist at 

den rådende behandlingen var uhensiktsmessig. Likevel fortsatte den gamle praksisen 

lenge etter nye funn. Tidsskriftet Sykepleien belyser videre at knusing av medisiner kan 

være skadelige for pasientene, men dette fortsetter også, til tross for felleskatalogens 

instrukser og farmasøytenes advarsler (Sykepleien, 2011).  

Respiratorbehandlingen var også en tid preget av at man ønsket normalisering av 

blodgasser og at det i mindre grad ble sett fra pasientenes tilstand, Det er i praksis man ser 

resultatet av behandlingen, den har ofte gått forut for forskningen. Nå med nyere maskiner, 

kan behandlingen rettes mot pasientenes behov for respirasjonsstøtte i større grad (Larsson 

& Rubertsson, 2005). 

Historisk sett var kunnskapen om håndvaskens betydning som Ignaz Semmelweis påviste, 

ved et enkelt forsøk på om håndvask med en klorløsning, kunne ha forebyggende effekt 

etter obduksjoner, før fødekvinnene ble undersøkt av de samme legene. Det han påviste, 

den nye viten ble ikke tatt til følge før mange år etter hans funn og tiltak. Håndvasken 

kunne hindret smittespredning og reddet livet til mange nybakte mødre som døde av smitte 

overført fra leger (Wyklicky & Skopec, 1983). At dette tema fortsatt er vanskelig viser 

artikkelen om bruk av ringer i sykehuspraksis og smittefaren vedrørende den uvanen 

(Fagernes, 2009).  

“Conclusions. Wearing finger rings increases the carriage rate of 
nonfermentative gramnegative bacteria and Enterobacteriaceae on the hands of 
healthcare workers. However, no statistically significant differences in the incidence of 
transmission of nonfermentative gramnegative bacteria or Enterobacteriaceae were 
detected between the healthcare workers who wore rings and those who did not.” 
(Fagernes, 2009) 

Mette Fagernes disputerte for graden ph.d. i 2011 ved Universitetet i Oslo med 

avhandlingen Mellom vilje og viten - en studie om smitterisiko, atferd og holdninger knyttet 

til bruk av fingerringer blant helsearbeidere (UiO, 2011). Dette understreker at det er 

viktig å undersøke og beskrive praksisfeltet. 
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Det er ikke tilstrekkelig å vite om, ha kunnskap om, ha belegg for, se sammenhengen i. 

Man må også finne en metode for å implementere, innlemme, sette i funksjon og ta 

kunnskapen i bruk. Kanskje må man også jobbe med arbeidskultur og gapet mellom teori 

og praksis som Marit Kirkevold belyser i sin bok (Kirkevold, 2004). Sykepleiere er 

forpliktet juridisk og etisk til å holde seg faglig à jour, det er beskrevet i Helsepersonell-

loven og de etiske retningslinjer (Lovdata.no, 1999). Litteratursøket avdekket relevant 

litteratur og det er lagt vekt på sentrale temaer som samsvarer med problemstillingen og de 

empiriske funn. 
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3 Litteraturgjennomgang 
Det ble foretatt litteratursøk med bibliotekar i starten av prosjektet, etter å ha satt opp et 

forskningstema. Det ble da foretatt søk etter PICO metoden: Population, Intervention, 

Comparision and Outcome (Nortvedt, et al., 2007), og i ulike databaser: Cinahl, Medline 

Ovid, Cochrane, Best Practice, Helsebiblioteket, Swemed og Google scholar. 

Det ble funnet 70 relevante artikler i juni 2009, og søket ble gjentatt i februar 2011, og det 

ble hentet ut 35 nye, relevante artikler der sentrale tema er samlet og er benyttet i 

oppgaven. Disse artiklene beskriver ulike sider av bruk av protokoll ved 

respiratoravvenning. Det ble foretatt litteratursøk etter utprøvde spørreskjema, men det ble 

ikke funnet et validert og utprøvd skjema som spurte om hvordan sykepleierne utførte 

avvenning fra respirator. Dette er en tabell over ett av søkene med bibliotekar. 

Tabell 1: 
PICO-søk nr 1. 

  

     

 
P I C O 

 

Respirator-
avvenning 

Protokollstyrt-
avvenning 

Ikke 
protokollstyrt Beste praksis 

 

Ventilator- 
weaning Protocols   

 
 

OR OR   
 

 

Mechanical-
ventilator Guidelines   

 
 

AND OR   
 

 
Weaning Care plan   

 
  

OR   
 

  
Procedure   

 
  

    
  

 

Bibliotekarene deltok ved to av søkene, men det ble også foretatt litteratursøk gjennom 

hele prosessen, og det ble bestilt såkalt ”alert” fra anerkjente tidsskrift, som oppdaterer 

med nye artikler jevnlig. Artiklene om respiratorbehandling og avvenning ble da mottatt på 

e-post når nye artikler ble gitt ut. 
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3.1  Vurdering av artiklenes holdbarhet og 
verdi. 
For å vurdere forskningsartiklenes relevans klinisk, ble det benyttet en retningslinje fra 

Tanner (1987). Kirkevold har gjengitt denne i sin bok, og denne retningslinjen er nyttig for 

å gjøre en vurdering av relevansen og hvordan man som fagperson bør forholde seg til 

forskningsartikler (Kirkevold, 2004).  

Artiklenes relevans må kritisk vurderes når det er gjort et omfattende søk. Det er benyttet 

revyartikler som har gått i gjennom en referee bedømming, og de er derfor kontrollert av 

kunnskapsrike fagpersoner. I Cochrane Base er det egne faglige ansvarlige, lokalt plassert i 

landet der forskerne gjør studiene som vurderer artiklene forskningsmessig og faglig. 

Joanna Briggs Institute har en lignende vurdering av Evidence Based Praksis artikler 

(Bjørndal, et al., 2000). 

Det er fortsatt en barriere for sykepleiere å lese forskningsrapporter. Det kan skyldes at 

flertallet av sykepleiere ikke har lært tilstrekkelig forskningsmetodikk og at man enten 

avviser alt med skepsis, eller at man aksepterer alt uten å være kritisk (Kirkevold, 2004).  

Polit & Beck (2004, s.680) refererer også sykepleierrelaterte barrierer mot benyttelse av 

forskningsbasert praksis. De refererer også Thompson (2001) som viser at forandringer kan 

oppleves truende og at helsepersonell kan virke ”resistant to change”. Forandringer krever 

ny trening og strukturering av sine arbeidsmetoder. Jobbsikkerheten trues av stadige 

endringer i praksis opplevde sykepleierne (Polit & Beck, 2004). 

 Det er ulikt språklig kunnskapsnivå blant helsepersonell og de språklige barrierene 

mellom norsk og engelsk synes fortsatt å være vanskelig for mange klinisk utøvende 

sykepleiere. Det meste av relevant sykepleieforskning og medisinsk litteratur utgis på 

engelsk, og det er derfor nødvendig å oppøve språklig forståelse og ferdigheter i å lese 

forskningslitteratur som utgis i anerkjente tidsskrift. 
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3.2 Sykepleiernes kunnskapsnivå 
Redaktøren i Tidsskriftet sykepleien, Barth Tholen, skrev i siste utgave at også norske 

sykepleiere innen noen år vil få krav om re-sertifisering, for å beholde sin autorisasjon 

(Sykepleien, 2011). Både i Storbritannia og USA har man denne type re-sertifisering. Med 

økt fri flyt av yrkesgrupper vil kravet også komme til Norge. Dette belyses i et EU direktiv 

fra 2005 (ibid). De fleste sykepleierne i Norge er uten spesialutdanning, 92 % ifølge 

Høiseth (2004) og det kunne bidra til å minske gapet mellom teori og praksis med en type 

sertifisering innen sykepleiekunnskap.  

Arbeidsgiverne innen helseforetak og kommuner burde se evidence basering og evidense 

basert praksis som et satsningsområde i samhandling med høgskoler og universitet. 

Videreutdanningene og studier er oftest en ”dyr hobby”, ifølge Tholen (2011). 

Sykepleierutdanningen og videreutdanninger må lære studentene å lære hele yrkeslivet. 

Holde seg faglig oppdatert og være dynamiske i forhold til læring. Noe som også er 

vektlagt i helsepersonell loven og yrkesetiske retningslinjer (Lovdata.no, 1999). 

Forskning innen sykepleie er nødvendig også i Norge, derfor bør dette området for 

utvikling være aktuelt i den raskt utviklende Helsetjenesten. 

Det er en del sentrale forskere som har sett på avvenningspraksis og benyttelsen av 

avvenningsprotokoller. Sentrale navn er: Bronague Blackwood fra Irland, Louise Rose fra 

Canada, Ingrid Egerod fra Danmark og Brit Sætre Hansen fra Stavanger. Jeg har også hatt 

kontakt med en Intensivsykepleier som har påbegynt sin doktorgrad om samme emnet, 

Hege Haugdahl fra Levanger. Nå i samarbeid med Ingrid Egerod i Danmark. Egerod skrev 

sin doktorgradsavhandling om respiratoravvenning i 2003. Hun la vekt på sykepleiernes 

bestemmelser og intervensjon relatert til mekanisk ventilasjon og avvenning (Egerod, 

2003). Dette var en studie med beskrivende og sammenlignende design. Egerod belyser the 

Weaning Continuum Model (Knebel, 1998).  
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Figur 5: Weaning Continuum Model 

 

Ingrid Egerod har i sin doktorgrad arbeidet med respiratoravvenning. Hun undersøkte 

sykepleiernes beslutninger og handlinger i forbindelse med nedtrapping og avvennig fra 

respirator. Hun ønsket å belyse forhold som kunne føre til kortere respiratorbehandlingstid 

og at komplikasjonene vedrørende respiratorbehandling ble færre. Hun beskrev karakteren 

og omfanget av sykepleiernes beslutninger som påvirket behandlingen. I denne 

forbindelsen benyttet hun Knebels modell, se figur 2. Resultatene fra studien konkluderte 

med at sykepleierne manglet de formelle krav til kompetanse vedrørende 

respiratoravvenning. Videreutdanningen øket ikke nødvendigvis denne kompetansen i 

forhold til respiratoravvenning, hun likestilte praksis i tre år med en videreutdanning innen 

intensiv og understreker at fokus bør settes mot denne avanserte sykepleie og behandling 

(Egerod, 2003).  

Haugdahl skrev hovedoppgave med kvalitativt design og hun benyttet intervju av erfarne 

sykepleiere om intensivsykepleierens kompetanse ved respiratoravvenning i 2004 ved 

Universitetet i Tromsø. Hun belyste intensivsykepleiernes vurderinger og deres tilpasning i 

avvenningsprosessen. Hun fant i sin studie at kompetansen var avgjørende for hvor fort 

pasienten ble avvendt fra respirator (Haugdahl, 2004). 

Studiene som utføres i Europa, Canada og Australia/ New Zealand er sammenlignbare med 

norsk praksis, da sykepleiere utfører avvenning i disse landene, mens respiratorterapeuter 

og spesielle team ofte jobber med respiratoravvenning i USA (Rose, Blackwood, Burns, 

Frazier, & Egerod, 2011). 
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3.3 Nødvendigheten av protokoller, 
retningslinjer og guidelines 
Den teknologiske utviklingen har bidratt i fra mekaniske maskiner til de elektroniske, som 

i stor grad er mer tilpasset til pasientenes organisme og pustemønster. Det innebærer også 

utfordringer for personalgruppene som jobber med pasientene og teknologien samtidig. 

Det forventes større innsikt i datamaskiners programvare og til å kunne følge instruksjoner 

enn den tekniske, praktiske og mekaniske innsikten som vi behøvde for å demontere, sette 

sammen og bruke utstyret langt ut i 1990-årene. Innstillinger og endringer på respiratoren 

var da forbeholdt medisinsk ansvarlig lege. Denne praksis har endret seg, og det er 

forventet at den som står hos pasienten foretar endringer som er til det beste for pasienten. 

Det er gjeldende praksis, men det er ikke formalisert. At retningslinjene stadig blir mer 

nødvendige understrekes av Blackwood (2011), Rose (2010), Lellouche et.al.,(2006), og 

Egerod, (2003). Alle de sentrale forskerne, leger og sykepleiere er enige i at forskningen 

tyder på at protokollstyrt respiratoravvenning er av stor betydning. Målt mot 

komplikasjoner ved kortere respiratorbehandling, liggetid ved intensivavdelinger.  Å 

benytte mortalitet er et mer usikkert målepunkt i denne forbindelse (Chatburn, 2007). Dette 

skyldes at studiene har vært vanskelig å utføre, i forhold til lengden på 

respiratorbehandling og at korrelasjon med dødelighetsprosenten kan være vanskelig å 

måle eksakt fordi studiene var ulikt utformet. Resultater viste at sammenlignet med vanlig 

praksis kunne respirator behandlingstiden reduseres med 25 % og selve avvenningstiden 

ble redusert med 78 % og liggetiden på intensivavdelingene med 10 %. Blackwood 

understreker at det var noe variasjon i de 11 studiene hun undersøkte i sin reviewartikkel 

gjengitt i Cochrane Library, der 1970 pasienter var inkludert (Blackwood, Albarran, & 

Latour, 2011; Blackwood, et al., 2010). 

3.4 Effektivitet i avvenningsfasen, hva 
påvirker? 
Forskning viser at sykepleiere gjør en raskere og mer effektiv avvenning ved bruk av 

protokoll. Britt Sætre Hansen understreker at samarbeid mellom helsepersonell om 

avvenning fra respirator er vesentlig. Hun fant også at den tiden som kunne vært benyttet 

til respiratoravvenning ikke alltid ble benyttet effektivt, 46 prosent av tilgjengelig tid, ble 

brukt til avvenning i følge Britt Sætre Hansen, (2009) . I hennes doktorgradsprosjekt 
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benyttet Hansen metodetriangulering. Hun intervjuet sykepleiere om deres oppfatning av 

protokollstyrt avvenning(Hansen, 2009; Hansen, Fjaelberg, Nilsen, Lossius, & Soreide, 

2008) og hun gjorde samme studien i forhold til leger (Hansen, Fjaelberg, Nilsen, Lossius, 

& Soreide, 2008). Sykepleierne var mer innstilte på å benytte protokollen for 

respiratoravvenning enn legegruppen. Legegruppen svar avslørte fire temaer vedrørende 

bruk av protokoll. Å akseptere en protokoll gav positiv påvirkning til 

respiratoravvenningsprosessen.  Indignerte leger som oppfattet at protokollen var tiltenkt 

sykepleiere. Ambivalente til de to tilnærmingene, kontroll og erfaring var viktige aspekter i 

avvenningsprosessen Brit Sætre Hansen så også på tiden som faktisk ble benyttet til 

respiratoravvenning på intensivavdelinger. Hun spurte oversatt: er det et gap mellom den 

tilgjengelige tiden som anvendes og den tiden man har. Denne studien hadde kvantitativt 

design, hun benyttet dataanalyseprogrammet SPSS og foretok en multippel regresjons 

analyse etter å ha samlet data fra 68 pasienters observasjonsark over en 2-3 måneders 

periode (Hansen, 2009).  

3.5 Tid som benyttes til avvenning. 
Det ble konkludert med at det var stort avvik mellom den tiden man hadde til rådighet og 

den man benyttet til avvenningsaktiviteter. Dette var en kvalitativ studie og 

fokusgruppeintervjuer ble benyttet i denne studien (Hansen, Fjaelberg, Nilsen, Lossius, & 

Soreide, 2008).  

Tverrfaglig samarbeid om respiratoravvenning. 

Den konkluderte med at tverrfaglig forskningsformidling var ansett som viktig både for å 

skape en felles forståelse og i kunnskapsutvikling. Det ble avdekket et behov for å lære og 

å reflektere for å skape et trygt læringsmiljø i praksis. Ledere burde nyttiggjøre seg den 

verdifulle kunnskap som det profesjonelle helsepersonell ved sengen innehar.   

Disse funnene har også internasjonale forskere kommet fram til på ulike vis. Louise Rose 

skriver i sin artikkel fra 2011 at dette tverrfaglige samarbeidet bør defineres (Rose,  

Blackwood, Burns, Frazier, & Egerod, 2011). Hun påpeker at det er et stressende, 

dynamisk og komplekst miljø i en intensivavdeling som stiller høye krav til samarbeid. Det 

å samarbeide viser seg å kunne påvirke dødeligheten til pasientene i positiv retning. Den 

avanserte medisin, medisinsktekniske kunnskap og alvorlige tilstander som krever raske 
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beslutninger og tiltak fra den som er nærmest pasienten krever autonomi og handlekraft av 

sykepleierne så vel som legene. Det er et ønske om klare retningslinjer, protokoller og 

guidelines og sjekklister innen respiratoravvenning.  Det kan tyde på at enkelte prosesser i 

praksis kan hindre at samarbeidet utøves og pasientene taper på dette. 

Her kommer også kunnskapen om viktigheten med protokollstyrt avvenning inn som en 

vesentlig faktor. Sjekklister, prosedyrer og protokoller er kognitive verktøy som kan bedre 

samarbeidet om respiratoravvenningen. Som i flybransjen sikrer man praksis ved å 

standardisere og sikre kvaliteten på bruk og kontroll av utstyret, deretter for avganger og 

landinger. Det er noen som overvåker de mest risikofylte handlingene, og flygelederne er 

nødvendige for flyverne. Slik er det for sykepleierne i møte med respiratorpasientene også 

(Winters et al., 2009). Det er et gjennomgående trekk at sykepleiere i ønsker klare 

retningslinjer for hva de kan foreta seg i avvenningsfasen. Det er et problem når man 

overlates i et vakuum, der avvenningen blir vektlagt ulikt fra vaktskift til vaktskift 

(Blackwood, Albarran, et al., 2011; Blackwood et al., 2009) 

Det er tydelig at retningslinjer stadig utvikles, prosedyrer og guidelines blir mer aktuelle og 

er nødvendig i denne komplekse hverdagen med teknologi, lidelse og stort arbeidspress og 

personellmessig turnover. For å vurdere retningslinjenes holdbarhet er det utviklet et 

internasjonalt anerkjent verktøy som heter AGREE i følge Nortvedt (2007 s.180-181). 

Prosedyrearbeid pågår på alle sykehus, det er blitt prosedyrer på de fleste beslutninger og 

handlinger. Kan det store antallet av prosedyrer ha skapt forvirring, negativitet og tvil på at 

prosedyrene er til å stole på? Som Louise Rose påpeker blir enkelte yrkespersoner 

indignert og truet av prototokoller, prosedyrer og guidelines. Hva skyldes disse 

holdningene? I flybransjen er det standard å følge sjekklister og tekniske kontroller før 

flyavgang (Winters, et al., 2009). At helsepersonell ikke ønsker å følge en 

respiratoravvenningsprotokoll er derfor et tankekors. Det belyses av artiklene til 

Blackwood, Rose, MacIntyre derfor er både leger og sykepleierforskere beskriver 

problemet.  

At kvalifisert og erfarne helsepersonell ”vegrer” seg for retningslinjer er ikke ukjent. Dette 

viste Grete Haugan i sin hovedoppgave i sykepleievitenskap om trakealsugeprosedyrer og 

benyttelse av saltvannsirrigering og om individuell vurdering eller om det var blitt en 

rituell praksis. Dette til tross for at evidensebasert viten viste hva som var 

forskningsmessig rett (Haugan, 2001). Det har skjedd en rask utvikling av prosedyrer 
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løpet av de siste 10 årene. Dette er et generelt trekk i samfunnet med ISO sertifisering, 

HMS og lovgiving som gjelder medisinsk utstyr og helsepersonell og pasientrettigheter 

(Lovdata.no, 1999). 

Antallet retningslinjer, prosedyrer og protokoller tvinger seg fram i praksis. Dess mer 

erfarent helsepersonell er, dess mer kan man vegre seg mot ”skriftlige pålegg” som 

kommer fra dem som er formelt ansvarlige for driften, men som ikke befinner seg i daglig 

drift og aktivitet.  

Utøverne i praksis må trekkes med i implementeringen av nye retningslinjer og 

prosedyreutviklingen må gjøres i tråd med gjeldende praksis og erfaringer må tas hensyn 

til. Det kreves gode forklaringer og det må undervises i de nye forskningsmessige funn, for 

at de erfarne skal endre sin praksis som er innarbeidet over år. Dette belyses av Grethe 

Haugan i sin masteroppgave der hun beskriver erfarne intensivsykepleieres 

trakealsugeprosedyrer (Haugan, 2001). Det man vi sier at man gjør, og det man virkelig 

gjør, er heller ikke alltid overensstemmende. Argyris og Schøn har belyst dette i sin teori 

om ”cogruence and learning” av Liane Anderson (1997) har belyst teorien som berører 

temaet om hvorvidt man gjør det man sier man gjør. 

Det kan være et faglig sunnhetstegn hos helsepersonell at de ikke rives med i enhver 

forskningsmessig nyvinning uten å vurdere denne opp mot gjeldende praksis og 

gjennomførbarhet, men vi må være observante på vår egen ”stivnethet”, en konservatisme 

mot å ville endre vår praksis (Kirkevold, 2004). 

Ragnhild K. M. Høisæth (2004) beskriver hvor sjelden sykepleiere leser ny forskning og 

hun gjorde sin studie i første del av 2000. Derfor ønsket jeg å stille spørsmålet om 

sykepleierne gjorde egne litteratursøk om respiratorbehandling og avvenning i praksis nå 

7år etter Høiseths oppgave ble skrevet. Datamaskiner er mer utbredt og tilgjengelig på 

avdelingene og hjemme nå. Søkemetoder utvikles stadig og flere i fra klinikken tar videre 

studier og lærer seg teknikken for faglige litteratursøk, noe som kan spre seg i klinikken 

også til sykepleiergruppen. Bibliotektjenesten er også stadig mer tilgjengelig og bistår 

pleiepersonell i mer avanserte søkemetoder som PICO-metoden (Nortvedt, et al., 2007). 

Det er også utført en studie av viktigheten av å trekke med seg sykepleiere i innføringen av 

ulike protokoller og behandlingsmetoder. Alm-Kruse et al. (2008) belyste at å involvere 
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sykepleierne i ny terapi resulterte i engasjement, selvtillit og en form for eierskap til bedret 

utførelse. 

Respiratoravvenningsprotokoller er et forholdsvis nytt begrep i praksisfeltet. Siden 

respiratorbehandlingen ble tilgjengelig for flere pasientgrupper, har det tvunget seg fram 

ett behov og en øket kunnskapsutvikling på dette området. At noen intensivavdelinger 

benytter protokoller, mens andre ikke gjør det, vitner om ulik praksis og ulike erfaringer. 

Det kan være at metoden for individuell avvenning har likhetstrekk med protokollene. 

3.6 Kan avvenningsprotokoll påvirke 
lengden av respiratorbehandling? 
Bronague Blackwood et al. (2010) viser at avvenningsprotokollene påvirker lengden av 

respiratorbehandling. Hun og medforskerne gjorde en metaanalyse av alle studiene de 

kunne finne, og det resulterte i en samleartikkel i Cochrane som konkluderer med 

følgende: 

 ”Results shoved that in comparision with usual practice, the average total time spent on 

ventilator was reduced by 25%. Weaning was reduced by 78% and the length of stay in the 

intensive care unit reduced by 10%” (Blackwood, et al., 2010). 

Artikkelen om computer-driven weaning from mechanical ventilation belyser behovet for 

retningslinjer da protokollen ligger elektronisk i maskinen som en annen programvare i en 

datamaskin. Den gir anbefalinger til dem som står ”bedside”, det diskuteres om disse 

protokollene fungerer optimalt. Det er protokoller som er utprøvd i land med få 

sykepleiere, de har helt andre arbeidsforhold og det er flere pasienter per sykepleier. Dette 

følger en standard som er annerledes enn intensivavdelinger i Norge, derfor er elektroniske 

protokoller lite benyttet pr dags dato. Det er også studier som viser at tilstrekkelig 

overvåking og sykepleiedekning hos pasientene er mer effektivt enn, passive protokoller i 

maskinen. Det er en utfordring at behovet for teknologien også påvirker vår evne til å skille 

på hva vi virkelig trenger for å bedre pasientenes avvenningsprosess og hva vi ikke 

behøver, og som kanskje er negativt for pasientene. De medisinske firmaenes 

representanter markedsfører nye programvarer og hva som er nytt, foreksempel en 

avvenningsprotokoll som ligger i respiratoren (Blackwood et al., 2011b). 
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Det viser seg i praksis at bemanning er av større betydning når det gjelder avvenning enn 

elektroniske protokoller. Studiene som viste fordelen med ”Smart Care”-elektronisk 

protokoller var utført under andre bemanningsforhold enn i Skandinavia, Canada og 

Storbritannia. I Øst-Europa, med lavere bemanning kunne man finne signifikante 

forskjeller ved bruk av elektronisk protokoll. I de bemanningsforholdene viste det seg at 

bruk av elektronisk respiratoravvenningsprotokoll kunne forkorte 

respiratorbehandlingstiden. Studier på bemanning og ledelse er nylig utført i Norge. I 

Australia, Storbritannia og Canada ser man at bemanningssituasjonen med minimum en 

sykepleier til hver pasient er sentral for avvenningstempoet (Rose, Blackwood, et al., 

2011). 

Sykepleiestyrt respiratoravvenning at sykepleiere gjorde beslutninger om 

respiratoravvenningen, viste studien til Lelluche et al. At pasienten ble avvendt raskere enn 

om det var en legestyrt avvenning. Flere studier viser dette og det underbygges av Egerod 

2003, Blackwood 2009, Rose 2010. Denne tabellen og artikkelen viser at sykepleiere kan 

gjøre vurderinger om nedtrapping og avvenning fra respirator. Beslutningen om 

ekstubering gjøres i samarbeid mellom leger og sykepleiere (Rose, Blackwood, et al., 

2011). 
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3.7 Respiratorbehandling og 
avvenningsbeslutninger 
Figur 6: Sykepleiebeslutninger, tabell 
 

 

(Rose, Nelson, Johnston, & Presneill, 2007). 

Det var 3986 beslutninger om respiratoravvenning og avvenning fra respirator som ble 

avdekket i studien. En median på seks beslutninger per dag som pasienten mottok 

respiratorbehandling. En bestemmelse som ble telt var en bestemmelse som resulterte i en 

endring på respiratorinnstillinger. Av de registrerte episodene med avvenning var 70% 

under avvenningsperioden av respiratorbehandlingen. Beslutningene som ble tatt av 

sykepleiere alene var 2538 (64 %) og 693 (17 %) ble tatt av leger. Leger og sykepleiere 

samarbeidet om 755 (19 %)av beslutningene. I samarbeidende bestemmelser, diskuterte 

”bed-side” sykepleieren med lege og de tok beslutningen i samråd med hverandre(Ibid). 

Den hyppigste indikasjonen for å endre respiratorinnstillingene var avvenningsprosessens 

forløp, arterielle blodgasser og parametra som sykepleier overvåker, puls, blodtrykk, 

respirasjonsfrekvens og oksygenmetning (Rose, Nelson, Johnston, & Presneill, 2008). 

De situasjonene som sykepleier endret respiratorinnstillingene bygde oftest på arterielle 

blodgassprøver. Sykepleier bestemmer seg for å sjekke blodgasser på eget initiativ, oftest 
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for å kontrollere de andre avleste funn på overvåkingsskjermen, samtidig med 

ansiktsuttrykk og kliniske funn på pasienten og apparatene. 

Avvenningsprotokollene styrker sykepleiernes autonomi i avvenningsprosessen og de blir 

ansvarliggjort. Når man har erfarne klinikere kan man oppleve at protokollene er mindre 

nødvendige. 

Bestemmelser ble kategorisert som sykepleiebeslutninger, legebeslutninger og 

samarbeidsbeslutninger som definisjon ble bestemmelser som ikke involverte tverrfaglig 

kommunikasjon før bestemmelsene ble iverksatt. Samarbeidsbeslutninger ble definert 

som beslutninger bygget på begge yrkesgruppers innspill og at ansvaret ble delt i 

beslutningsprosessen. Dette sto i kontrast til delegert ansvar fra lege til sykepleier 

Sykepleierne tok initiativet til 64 prosent av ventilator innstillingene, beslutningene om 

ekstubering var mest en samarbeidsmessig beslutning (Rose, Nelson, Johnston, & 

Presneill, 2007). 

 

“In this study we relied on bedside nursing staff to identify and categorize all 
ventilator decisions. Compliance with documentation of the frequency of changes in 
ventilator settings was checked on a twice-daily basis by inspection of the bedside clinical 
record and with supplementary further clarification with the bedside staff. However, the 
accuracy of documentation of the indication for each decision episode and the identity of 
the initiator and implementor of each ventilator change could not be confirmed due to the 
size of the ICU (24 beds) and the 24-hours-a-day nature of decision making for ventilatory 
support.” 

I denne studien var det sykepleiere som rapporterte endringer I respiratorinnstillingene. 

Påvirkning av studien og interesse for tema kan ha påvirket til at det ble gjort flere 

endringer på respirator enn ellers dette er Hawthorne-effekten, som man må ta høyde for 

som forsker i det kliniske felt (Rose, et al., 2007). 

  

3.8 Individuelt tilpasset avvenning. 
Studier viser at respiratoravvenning er en sammensatt prosess (Kuhlen, 2007). For de 20 % 

der respiratoren ikke bare kan fjernes raskt og ekstubering kan foretas som en avslutning 

etter at behovet for respiratorstøtten kan avsluttes. Disse 20 prosentene av pasientene sies å 

kreve 50 % av intensivbudsjettene (Dybwik, 2000). Det er betydelig og det er noe som bør 
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satses på ut fra menneskelige, personellmessige og plassmessige hensyn. Denne gruppen 

avvenningsklare pasienter er en sammensatt og ingen ensartet gruppe, men de har det felles 

at de blir værende på intensivavdelingen og forblir tilkoblet respirator. Dette innebærer 

sosial isolasjon, infeksjonsutsatthet og nye lidelser i kjølevannet av respiratorbehandlingen, 

selv om selve grunnlidelsen er kurert. 

Gruppen består av KOLS pasienter, eldre og mange ganger mennesker uten fysisk og 

psykisk overskudd til å kjempe seg videre ut av en lidelse og et helsemessig problem.  

Poly-radiculittpasienter som var friske, men ble totalt lammet på rask tid. Det kan være 

problemer med sedasjon, behov for søvn og aksept av å ligge på intensivavdeling med 

pleiere og folk rundt seg hele tiden. Respiratoren er blitt både en venn og fiende, pasienten 

er avhengig av den, men ønsker å bli kvitt den. –Å kunne snakke og uttrykke seg. For å 

kjempe videre etter en sykdomsperiode, må pasienten ha en styrke (Stang, 1998). Denne 

styrken må vi sykepleiere og leger jobbe med å finne, styrke og øke. Derfor er 

respiratoravvenningsprosessen også en styrkeprøve for helsepersonell, det kreves hele 

personen, aktiv jobbing, mot og engasjement. Man må kunne stå i problemet over tid og gå 

ett skritt fram, to til bake for å gå tre fram. Erfarne sykepleiere er ofte modigere i 

prosessen, ikke regelstyrte, bruker kunnskapen mer flytende i følge Patricia Benner og 

Dreyfusbrødrene som gjengis i kompetansestigen som ble utviklet for å rekruttere og 

beholde intensivsykepleiere i klinisk praksis (Benner, 1984; Dreyfus , et al., 1986). 

Hvordan jobber man uten protokollene, retningslinjene og guidelines? Kan det tenkes at 

sykepleierne faktisk jobber etter en slags kunnskap som ligner protokollene? Haugedahl, 

Gjengedal og Olsen og Hansen beskriver i sine oppgaver at den individuelle tilpasningen 

er svært vesentlig. Spørreskjemaet tar sikte på å avdekke sykepleiefunderingene, disse 

avgjørelsene som man må gjøre sammen med pasienter som er mer eller mindre motiverte. 

De har ingen tillit til sin egen kropp, de tror ikke at de klarer puste for egen hjelp. De har 

ligget i en seng fastholdt av ledningene, som hemmet dem i normale bevegelser. Tuben i 

halsen eller trakeostomien er også et fremmedlegeme pasienten ikke kjenner til. Det 

hemmer bevegelse av hodet. Smerter og ubehaget i en kropp som ikke har beveget seg 

selv, tror jeg knapt kan forklares med ord. Der står det aktive, hvitkledde, engasjerte og 

friske sykepleiere som ikke ser ut til å forstå hvor grusomt dette føles ut. Vi tenker raskt, vi 

snur og vender på pasienten, vi gjør alt for pasienten. Vi setter pasienten i en stol og så 

”maser vi” nå må du puste, nå må vi øve. Det kan oppleves som en umenneskelig prosess, 

men det går iblant å nå inn til denne slitne pasienten, som har lyst til å gi opp. For å forsøke 
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å forstå sammenligner jeg ofte med å ha løpt maraton, det er i oppløpet pasienten befinner 

seg. Det er en anstrengende prosess. Pasientene er ofte skuffet over seg selv og kanskje 

overrasket over at de er så slitne og ikke kan klare å puste alene. Det er viktig å gi styrke til 

pasienten (empowerment) som Ingunn Stang beskriver i sin bok (Stang, 1998). 

”Egenkraftmobilisering (empowerment) er den prosessen som er nødvendig for å 
styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg 
nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen”. 

Pasientene er avhengig av oppmuntring, tro på at de kan mestere å gjøre pustearbeidet 

selvstendig. Sitte i stol, komme ut av rommet er virkemidler for å stimulere egenvilje og 

tro på at det er mulig å bli avvendt fra respirator. Sykepleieren er pasientens allierte i dette 

arbeidet, som er krevende både psykisk og fysisk.  

 

3.8.1 Respirasjonsfrekvens, avvenning og fysiske 
tegn på belastning.                                                                                                                                                                           

Å ha mot til å la pasienten puste raskere enn normalt (12-16 ganger per minutt), kanskje 

opp i 40 ganger per minutt. Selvfølgelig i kortere perioder, men det blir da redusert 

gassutveksling pga dødroms-ventilasjonen, den oksygenrikeluften når ikke fram til 

alveolene (Larsson & Rubertsson, 2005).  

Vi må derfor følge med på oksygenmetningen, blodgassen og vurdere om pulsfrekvensen 

og eller stigende blodtrykk og se etter kliniske tegn på om pasienten blir sliten. Det er 

viktig å være årvåken og aktiv som sykepleier i denne fasen. Vi må se på dette som 

treningsøkter for pasienten. Vi må akseptere at det blir noe puls og blodtrykksstigning, 

pasienten kan ellers ikke komme videre og gjennom denne fasen. Som andre fysiske 

øvelser krever også disse treningsøktene økning i respirasjon, puls og blodtrykk som 

sykepleieren må ha kunnskap om. I disse øvelsene er sykepleierne ofte styrende. Det er 

sykepleieren som avgjør om pasienten kan sitte opp og drive med respiratoravvenning, 

dette er alltid i samråd med lege, men vi er nesten alltid selvstendige under den fysiske 

mobilisering og aktiviteter med intermitterende CPAP/BIPAP og kunstig nese og T-stykke 

og taleventiler. Slik er det et stort ansvar som påligger sykepleieren som møter en sårbar 

pasientgruppe. Dette er en krevende jobb som krever mot, engasjement, iver og omsorg. 

Teknologiske og praktiske og fysiske begrensninger i form av utstyret er også noe man må 
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lære seg å manøvrere seg igjennom. Det tar lang tid å skaffe seg erfaring i 

respiratoravvenning. Veiledning og samarbeid i praksis og å dele erfaringer med andre, 

erfarne sykepleiere er den vanligste læringsarena for denne delen av 

intensivsykepleiepraksisen. Rogers identifiserer tre variabler som påvirker den trygg 

praksis i sykepleieutøvelsen. Hvordan sykepleieren velger rette handlinger og hvordan de 

utvalgte handlingene settes sammen. Kunnskap om vitenskap, forestillingsevne og 

intellektuell dømmekraft og menneskelig medfølelse (Kim, 2000). 

"Intellectual skill in selecting those tools and prosedures best suited to a given situation 

and artistery in utilization of mechanical and personal resourses are important dimensiones 

of nursing practice. However, it must be thoroughly understood that tools and prosedures 

are adjuncts to practice and are safe and meaningful only to the extent that knowledgeable 

nursing judgements underwrite their selection and the ways in which they may be used” 

(Kim, 2000). 

Som nyansatt uten spesialutdanning har det vært satt av 3 måneder i opplæring, sammen 

med en sykepleier med erfaring fra intensivavdelingen. Opplæringen har vært kontrollert 

av en opplæringsansvarlig spesialutdannet sykepleier, det har oftest innbefattet et kurs i 

respiratorbehandling, lungefysiologi, overvåking og eventuelt andre intensivsykepleiefag. 

Likevel må man selv erfare, ha ansvar og kjenne på hvordan det er å stå sammen med 

pasienter, de pasientene som er i respiratoravvenningsfasen er ofte en pasientgruppe den 

nyansatte får ansvar for. Det er krevende å dele 8 til 9,5 timer med disse pasientene. ”Å stå 

bedside” er en utfordring hvis pasienten er fysiologisk ustabil, men pasientene i 

avvenningsfasen er krevende på en nær og personlig måte. Sykepleieren må gi sin styrke til 

pasienten (Gjengedal, 1994). Det er ikke så hyppig beskrevet hvordan det oppleves å 

arbeide så tett med andre personer, hva gjør det med sykepleierne? Hvordan kan man 

restituere seg og hvordan og hvorfor er noen like motiverte år etter år? Har det en 

sammenheng med at man opplever læring og utvikling, at man ser det meningsfulle i å gi 

pasientene den optimale sykepleien man kan gi hver dag? 

Hvordan kan sykepleiere holde seg oppdatert og øke sin kompetanse slik at ny viten 

integreres og trekkes med i den aktive hverdagen i møte med pasienter i forhold til 

respiratoravvenningsprosessen. Intensivsykepleien er i det praktiske domenet det skal 

utøves direkte intervensjoner som krever en forberedelse, tenkning forut for den aktuelle 

handlingen. Da kan man forberede seg, men man må også tenke i praksis, "a thinking in 
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action approach" Kim, (2000, s.133) som fører til valg i forhold til å hjelpe pasientene ut 

av respiratorbehandlingen. 

Modell Philosophies of therapy and care as the frame for nursing practice. Heszok Suzie 

Kim (2000 s.135) (Oversatt modell fra Anne Moen, 2008) 

Figur 7: Praksis og teori, modell, H.S. Kim   
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Modellen fra S. Kims bok Nature of Theoretical thinking in Nursing s.135 

 

Jeg gjorde et avansert litteratursøk med og uten bibliotekar, og studerte artikler og 

oppgaver fra ulike utdanningsnivåer. Hovedoppgaver innen intensivsykepleie (Olsen, 

2001) om kvaliteten på intensivsykepleien. Hovedoppgave, hovedfag universitetet i 

Tromsø, doktorgradsarbeidet til Eva Gjengedal (1994) om opplevelsene til pasienter med 

respiratorerfaring og doktorgradsarbeidet til Brit Sætre Hansen om samarbeid mellom 

yrkespersonell (2009) var nyttige innspill og gav meg en ny iver i dette arbeidet for å samle 

data om sykepleiernes rolle i respiratoravvenningsprosessen. Det var benyttet ustrukturerte 

data, intervjuer og fokusgruppeintervjuer i arbeidene jeg leste som bakgrunn for valg av 

tema. 
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4 Metode 
I dette kapitlet blir studiens design og metode belyst. Det ble benyttet en survey-design 

med beskrivende utforming. Studiens validitet og reliabilitet blir belyst. De etiske 

overveielsene som var nødvendig for å gjennomføre studien, blir beskrevet til slutt i 

kapittelet. Det ble valgt fra min problemstilling å benytte beskrivende design der praksis 

skulle belyses ved egenrapportering via spørreskjema. Det ble samlet strukturerte data av 

hva og hvordan sykepleierne arbeidet med denne problemstillingen på intensivavdelinger. 

Utvalget ble sykepleiere som arbeider ved intensivavdelinger i Norge. Det ble gjort et 

stratifisert utvalg geografisk og tematisk. Størrelse på avdelingene var også avgjørende på 

om de ble inkludert i utvalget. Det ble kartlegging av helseforetak og hvordan 

respiratorpasientene var fordelt på intensivavdelingene rundt om i vårt land. Ledere og 

fagsykepleiere på aktuelle sykehus ble kontaktet, det var nødvendig å opprette kontakter 

fordi spørreskjemaet ble sendt til personlige e-postadresser. Spørreskjema i papirform kan 

sendes til en person som kan fungere som ”døråpner”, forsker bør ikke selv påvirke 

forskningsfeltet. Det elektroniske skjemaet må sendes direkte til den enkeltes e-postadresse 

(Polit & Beck, 2004). 

USIT ved Universitetet i Oslo har laget en mal for å legge inn spørreskjemaer, til bruk i 

oppgaver ved Universitetet. Det ble mange utkast og spørsmålsstillingene ble vurdert av 

ulike fagfolk, ordbetydning og det ble drøftet hva jeg kunne finne ut med de aktuelle 

spørsmålene. Spørreskjemaet ble bygd opp av søk i Medline Ovid, Cinahl, Cochrane og 

Helsebiblioteket, søkebaser som har evidensbaserte artikler. Det ble også bygd opp rundt to 

ulike avvenningsprotokoller, og protokoller og prosedyrer som bygger på evidensbasert 

viten og er i bruk ved to ulike helseforetak. I mars 2010, var spørreskjemaet klart for 

pilottesting. Årsaken til å foreta pilottest var for å validere spørreskjemaet. Hva målte 

spørreskjemaet, var ordlyden forståelig, hva slags kunnskap ble funnet?  

Søkeord: Critical Care nursing, Ventilator weaning or Ventilator-mechanical weaning, 

protocols, or guidelines, or care, or procedures. Disse ble kombinert i PICO-metoden (se 

kapittel 2). 
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4.1 Design  
Survey-design blir ofte benyttet for å beskrive karakteristika, meninger, holdninger eller 

atferd slik det fremstår i en populasjon (Nord, 1998). Hensikten var å fremskaffe en 

oversikt over variabler i forhold til respiratoravvenning og forholdet mellom disse. Et 

selvrapporterende elektronisk spørreskjema, som var rettet mot sykepleieres handlinger 

ved respiratoravvenning, ble utarbeidet og benyttet. Respondentene ble blant annet spurt 

om hvordan de som sykepleiere fulgte retningslinjer, guidelines og protokoller, som 

forskningslitteraturen viser til som evidensbasert medisin og evidensbasert sykepleie, etter 

dagens standard (Chatburn & Deem, 2007). Beskrivende design med strukturert 

datasamling ble valgt, da temaet respiratoravvenning var beskrevet tidligere med 

utforskende design, med ustrukturert datasamlingsmetode. I denne studien ble det utført en 

strukturert datasamling og et tilfeldig utvalg av intensivavdelinger i Norge ble inkludert for 

at utvalget skal kunne representere universet (Nord, 1998; Polit & Beck, 2004). Et 

selvrapporterende spørreskjema, der respondentene selv leser spørsmålene og registrerte 

sine svar elektronisk, ble utformet. Elektronisk skjema har et vesentlig fortrinn av å kunne 

bli sendt raskt til mange. Når det blir respondert på, kommer det anonymisert tilbake og 

samles i en database på UiOs dataområde. Det kan tas ut enkle frekvenser og dataene 

opplastes enten til Excel-ark eller til dataanalysepakken SPSS, Statistical Package of Social 

Science.  

4.2 Beskrivelse av forskningsfeltet  
Utvalget ble hentet fra ni intensivavdelinger i Norge. De avdelingene som ble valgt ut før 

trekking, hadde et minimum på seks intensivsenger. Størrelsen på avdelingene som ble 

valgt viste seg å være relativt like, i forhold til antall pasienter, ansatte og 

respiratorpasienter. Uavhengig om det er universitetshelseforetak eller helseforetak uten 

universitetstilknytning, var enhetenes størrelse sammenlignbare. Utvalget er stratifisert ut 

fra geografi og tema (Hellevik, 1999; Nord, 1998). Stratifisering utføres for å øke 

sikkerheten i et utvalg. Dette kan være vanskelig å beregne og klyngeutvalg kan være 

utsatt for å gi systematiske feil i følge Hellevik (1999). Universitetssykehus ble trukket 

først. Deretter ble de mindre helseforetak valgt ut, slik at flere landsdeler ble representert. 

Totalt ni helseforetak ble tilfeldig trukket ut etter at utvalget var stratifisert. 
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4.2.1 Populasjon og utvalg 

Å kartlegge hvordan sykepleiere drev avvenning var studiens hensikt. Det å avdekke 

sykepleiernes handlinger ved respiratoravvenning var tema. Ble 

respiratoravvenningsprotokoll benyttet eller ble det ikke? Sykepleiere med og uten 

spesialutdanning ble valgt ut fordi man har sett at de med minst erfaring, oftest følger 

prosedyrene og er mer regelstyrte, og mer tilbøyelige til å følge gjeldende retningslinjer. 

Sykehus med ulik størrelse, og intensivavdelinger med minimum 6 intensivpasienter ble 

tatt med i studien, fordi hyppigheten av respiratorpasienter og avvenningspasienter var 

tema. Sykepleiere på intensivavdelinger med respiratorbehandling opparbeider seg en 

erfaringsbasert viten, og dette var det ønskelig å få beskrevet via egenrapportering i en 

survey. De påtar seg et ansvar og får et erfaringsbasert mandat som medfører egenaktivitet 

ved respiratoravvenning (Benner, Stannard, & Hooper, 1996).  

Kunnskap om avdelingene som hadde disse karakteristika ble samlet inn per telefon, med 

planlagte spørsmål, om sykepleierne ved intensivavdelingen kunne være interessert i å 

delta i denne undersøkelsen. De faglige ansvarlige og avdelings- eller seksjonslederne ble 

forespurt muntlig og per e-post. Det ble spurt om forskningsavdelingene skulle forespørres 

i e-post, eller om lederne selv kunne gi tillatelse til at e-postadressene til de ansatte kunne 

mottas på e-post for å sende ut spørreskjemaet. Det var ett foretak der avdelingsoverlege 

ville kontrollere spørsmålene. Han godkjente spørsmålene og da kunne e-postadressene til 

sykepleierne på det helseforetaket også lastes opp i nettskjemaet. Utfordringen var å få 

tillatelser til e-post adresser, og at alle respondentene åpnet e-posten sin og ikke var 

langtidssykemeldt eller i permisjon. At respondentene ikke nås med e-post kan påvirke 

svarprosenten. At spørreskjema sendes ut i ferietid vil også kunne påvirke svarprosenten, 

siden e-postadressene er knyttet til avdelinger og som oftest ikke er videresendt til den 

private e-postadressen. Seksjonsledere og fagansvarlige var behjelpelige med å sortere 

listene slik at de som var klinisk aktive mottok spørreskjema på e-post. 

4.3 Utforming av spørreskjema 
Det anbefales å benytte tidligere anvendte spørreskjema (Polit & Beck, 2004). Etter å ha 

foretatt et søk etter litteratur etter et relevant spørreskjema ble det utarbeidet et nytt 

spørreskjema som ble bygget på databasert litteratursøking i databasene Medline Ovid, 

Cinahl, Cochrane og Helsebiblioteket. Etter å ha studert faglitteratur om dette emnet tok 
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jeg kontakt med sentrale forskere, Bronague Blackwood og Louis Rose om hvorvidt deres 

spørreskjema kunne oversettes til norsk. Dette skjemaet viste seg hovedsakelig å rette seg 

mot ledelse, bemanning og kontekstuelle forhold på intensivavdelingen og at studien skulle 

utføres i et doktorgradprogram av Hege Haugdal og med professor Ingrid Egerod som 

veileder. Etter e-postkontakt og direkte på telefon viste det seg at min studie skulle rettes 

mot den enkelte sykepleiers handlinger i forhold til respiratorbehandling, opplæring og 

avvenning. Som Kim belyser i sin modell (Kim, 2000). Derfor var det uaktuelt å benytte 

samme skjema og arbeidet mot et eget spørreskjema begynte. 

Skjemaet ble bygget opp rundt to ulike avvenningsprotokoller, og disse er evidensbaserte 

ved at de bygger på gjeldende forskning om respiratoravvenning (Blackwood, Albarran, et 

al., 2011).  

Spørsmålene var hovedsakelig strukturerte. Strukturerte spørsmål har fast innhold og 

struktur både på spørsmål og svar (Nord, 1998; Polit & Beck, 2004). Ved elektronisk 

datasamlingsavdeling USIT ved UIO har de forhåndslaget en mal som man har tilgang til, 

og som student eller ansatt ved UIO, kan man legge spørsmål i. Dette skjema er en 

forhåndsdefinert mal og man kan velge mellom åpne og lukkede spørsmål (Startside, UIO 

2009).  

Heller ikke ved hjelp av bibliotekar, fant vi et som direkte berørte sykepleierhandlinger. 

Det anbefales å benytte validerte og utprøvde spørreskjemaer (Nord, 1998; Polit & Beck, 

2004) og tidsmessig hadde det hatt mange fordeler for denne studien. 

Ekspertuttalelser om spørsmålene i spørreskjemaet før pilottestingen var nyttige. To 

anestesileger og tre erfarne intensivsykepleiere leste igjennom spørsmålene, også veileder 

og studenter fikk uttale seg om tema, ordlyd og om disse spørsmålene var relevante og om 

disse spørsmålene ville gi svar på det tema jeg ønsket å finne ut av. En av anestesilegene 

hadde arbeidet med å benytte avvenningsprotokollen tidligere.  

Det er vesentlig i forhold til indre validitet at skjemaet har tydelig ordlyd, og at det gir svar 

på forskningsspørsmålene. At det er klart hva som blir kartlagt og hva som er praksis i 

forhold til protokoller og guidelines og prosedyrer (Lund & Haugen, 2006). 

Ønsket om å lage et spørreskjema som avdekker hvordan sykepleierne arbeider i møte med 

respiratorpasientene oppsto etter samtaler med forskere som jobber med 
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respiratoravvenning i praksis, hadde avdekket andre sider av respiratoravvenningen. 

Hvordan gjør sykepleierne endringer på respiratoren for at pasienten skal puste selvstendig 

og gi slipp på assistansen fra respiratoren. Det ble en lang prosess fra ekspertuttalelser, 2 

anestesileger og diverse erfarne spesialsykepleiere som fikk uttale seg om temaet, ordlyd 

og utforming og tidsbruk.  

4.3.1 Elektronisk spørreskjema 

Opplasting i nettskjema-malen var en egeninstruerende prosess. Den ble forsøksvis sendt 

til veileder og betrodde fagpersoner. Det ble søkt tillatelse for pilottesten i Kvalitets- og 

forskningsavdelingen lokalt. De ønsket en REK uttalelse, og den ble utført og vurdert til 

ikke framleggspliktig, januar 2010. Deretter kom godkjenning og klarsignal for 

pilottesting. E-post-adressene var da allerede samlet. Den nærmeste ledelsen på 

intensivavdelingen gav tillatelse umiddelbart, da det var et ønsket område for forskning og 

fagutvikling. 

Pilottesten ble sendt ut mars 2010, på en intensivavdeling, 70 utsendte skjemaer 

elektronisk, det var 35 som responderte, svarprosenten ble 50%. Det ble foretatt en purring. 

Det ble gitt tilbakemelding på e-post og endringer ble utført i forhold til innhold og 

spørsmålsstilling. Sjefsingeniøren i USIT vurderte data ut fra en Excel-opplastet rapport 

som genereres i nettskjemaoppsettet, og jeg foretok korreksjoner ut fra at spørreskjemaet 

skulle kunne analyseres i SPSS. Dette var klart i juni 2010 og etter at tillatelser var samlet 

denne gangen av personvernombudet ved Oslo Universitet Sykehus (vedlegg 5). Deretter 

ble skjemaet sendt ut til sykepleiere ved ni ulike intensivavdelinger av omtrent samme 

størrelse i forhold til ansatte og pasientgrunnlag. Skjemaet ble sendt ut suksessivt i august 

og september etter hvert som e-postadressene ble tillat lastet opp i nettskjemaet. Skjemaet 

ble purret totalt 3 ganger og lederne på avdelingene var behjelpelige og oppmuntret de 

ansatte til å respondere. Det var positive og velvillige ledere og fagsykepleiere som midt i 

den hektiske hverdagen lastet opp adresser og viste interesse for å delta på den 

sykepleierelaterte studien.  

Evidensbaserte- eller kunnskapsbaserte protokoller - er det noen forskjell? Individuelt 

tilpasset respiratoravvenning - hvordan gjøres det? I hvilken grad kan man avdekke 

praktiske handlinger og vurderinger via egenrapportering og i et spørreskjema?  
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4.3.2 Pilottest 

Bakgrunnen for å pilotteste spørreskjemaet var for å validere redskapet eller 

spørreskjemaet ut fra hva slags funn som kunne avdekkes ved hjelp av disse spesifikke 

spørsmålene? Målte jeg det jeg ønsket å måle? (Lund, 2002; Lund & Haugen, 2006). Var 

skjemaet språklig forståelig, kunne funn analyseres, kunne funn benyttes?  

Spørreskjemaet ble pilottestet på en intensivavdeling med 9 tekniske senger, 15 

oppvåkningssenger og ca 85 stillingshjemler. Dette er etter de forundersøkelsene som ble 

utført opplyst å være en gjennomsnittlig størrelse på en intensivavdeling. Uansett 

størrelsene på helseforetaket er intensivavdelingene om lag av denne størrelsen. Etter 

forhåndsvurdering i Regional Etisk Komité (REK) gav også kvalitets- og 

forskningsavdelingen sin tillatelse til å foreta pilottestingen i januar 2010. 

Avdelingsledelsen hadde signert for tillatelse forut for fag og kvalitets avdelingens, og gitt 

klarsignal for å sende ut spørreskjemaet elektronisk. Den ble sendt ut elektronisk, via e-

postadresser til 70 sykepleiere på intensivavdeling med 9 intensivsenger. Det er vesentlig 

at pilotavdelingen er sammenlignbar med avdelinger som inkluderes i studien for øvrig 

(Polit & Beck, 2004).  Etter 2 uker ble purring sendt ut, etter 4 uker ble pilottesten avsluttet 

og, lastet opp i Excel-ark. Dette viste at skjemaet måtte endres noe for at det kunne gjøres 

analyserbart i dataanalyseprogrammet SPSS, når data ble samlet inn i den endelige studien. 

De som deltok i pilottesten svarte at de brukte 15 minutter på besvarelsen. Noen måtte i 

blant forlate spørreskjemaet fordi de hadde ansvar for pasienter og studenter. Dermed 

lukket de skjemaet, og det medførte at de måtte gjenta hele besvarelsen. Skjemaet kunne 

stått åpent i 360 minutter og besvarelsen kunne fortsatt etter avbruddet, men dette var ikke 

tilstrekkelig tydelig i spørreskjema-malen. Slike praktiske forhold kan ha påvirket 

svarprosenten på pilottesten.  Svarprosenten ble 50 % (n:35) og det blir vurdert til å være et 

akseptabelt antall svar på en elektronisk studie (Polit & Beck, 2004). Deretter endret jeg 

skjemaet slik at det ble analyserbart. Veilederen deltok også i vurderingene omkring 

konstruksjon av spørreskjema og i mai 2010 kunne opplasting til studien starte. 

Besvarelsene fra pilottesten kunne vært lagt til svarene fra undersøkelsen hvis vesentlige 

endringer ikke hadde vært nødvendig (Polit & Beck, 2004). 
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4.3.3 Utvalg 

I studien ønsket jeg å sende ut skjemaer til et stratifisert utvalg, 9 ulike intensivavdelinger 

ble inkludert. Det var et ønske om å få et representativt utvalg, geografisk og tematisk. Det 

var omfattende telefonrunder i forhold til de ulike helseforetak om de hadde stort nok 

omfang av respiratorpasienter og dermed tilstrekkelig omfang av respiratorpasienter. Det 

var velvillige ledere, fagsykepleiere og fag- og forskningsansvarlige omkring i landet. Mitt 

inntrykk var at Helse-Norge har foretatt store endringer og at den teknologiske og faglige 

utviklingen går raskt framover. Noen avdelinger var opptatt av endringer vedrørende 

elektronisk sykepleiedokumentasjon. Det er strukturendringer og sammenslåinger, og dette 

påvirker ønsket og viljen til å la sykepleiepersonalet svare på enda ett spørreskjema (Polit 

& Beck, 2004). Noen svarte også nei på bakgrunn av slike endringer i tidsrommet 

spørreskjemaet ble utsendt. Dette var utformet som et elektronisk spørreskjema og det 

krever en viss tilgang på datamaskiner, og tid til å benytte dem. En avdeling var truet av 

nedleggelse, dette kan ha påvirket svarprosenten. E-postadressene fra helseforetakene er 

beskyttet. Det var ulikt om jeg måtte søke personvernansvarlige om tillatelse eller om de 

ansvarlige på avdelingsnivå kunne sende e-postadresser til meg. Men det tok noe tid å 

klarere om det kunne sendes ut e-postadresser i forhold til de etiske retningslinjene. Det 

kunne ikke sendes spørreskjema til ”døråpnere” som papirskjemaer kan, for å be ansatte 

om å besvare. Dette kunne bidra til god svarprosent for spørreskjema på papir i følge 

(Lund, 2002). 

Opplasting av e-postadresser 

Når 400 e-postadresser var lastet opp i spørreskjemaet, ble det satt strek for opplasting. 

Denne datasamlingsperioden startet i juni 2010, fortsatte i august og første desember 

samme år ble skjemaet lukket. Etter 3 purringer var det 121 besvarte spørreskjema, som gir 

en svarprosent på 30,25. Dataanalyse pakken SPSS, versjon 18 ble benyttet for 

dataanalyse, ett svarantall på over 100 var nødvendig for analyser i programmet. 

Skjemaet ble sendt ut til de første e-postadressene som var samlet. Det var da gitt tillatelse 

fra personvernombud. I august og september ble e-postadressene fra de resterende 

avdelingene inkludert. Det innebar en del telefoner og oppfølging av ulike fagpersoner og 

ledere som var velvillige og hjelpsomme og minnet respondentene på å svare, kanskje fordi 

temaet var konkret og nyttig for praksis på intensivavdelinger. Åpningstiden på 
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spørreskjemaet legges inn av forskeren, og det sto åpent til 1.12.2010. Da hadde 121 

besvart skjemaet, hadde det blitt utført 3 purringer. Det gav da en svarrespons i prosent på 

30,25 og betraktelig lavere enn pilottesten. Datamaterialet ble lastet inn i analyseverktøyet 

og benyttet til å gjøre analyser i SPSS, det viser tendenser og gir et inntrykk av hva 

sykepleiere på intensivavdelinger gjør ved avvenning fra respirator, til tross for en lavere 

svarrespons enn man kunne ønsket.  

Masteroppgaven belyser en metode som gjengis og som kan etterprøves. Det trekkes ikke 

slutninger på bakgrunn av funnene, men denne studien beskriver likevel sykepleieres 

handlinger på 9 intensivavdelinger. 

Reliabiliteten påvirkes av svarprosenten, slik at det må tas hensyn til at den er lav, når svar 

analyseres (Polit & Beck, 2004).  

Utvalget ble sykepleiere som arbeider ved intensivavdelinger i Norge. De ble trukket ut, 

tilfeldig, men ble stratifisert geografisk og tematisk.  

USIT avdelingen ved Universitetet I Oslo, har laget denne malen for å legge inn 

spørreskjemaer, til bruk i oppgaver og interne undersøkelser og evalueringer ved 

Universitetet i Oslo. De er behjelpelige med oppsett og utforming, rent teknisk. 

Betydningen av ord og hva jeg ville finne ut av med disse spørsmålene, ble vurdert. 

Veileder og sjefsingeniøren i USIT bidro til å framskaffe et analyserbart, forståelig skjema, 

som det tok 10 minutter å besvare ved den endelige utsendelsen. 

Studien bygger på et instrument som er basert på artikler om respiratoravvenning og 

avvenningsprotokollene fra to ulike sykehus. Dette er et egenutviklet spørreskjema som er 

utarbeidet ved hjelp av ekspertuttalelser og pilottesting av skjemaet i mars 2009. Jeg søkte 

REK om en uttalelse om prosjektet var framleggspliktig, og det ble vurdert som ikke 

framleggspliktig (e-post, fra REK, januar 2010). Pilottesten ble godkjent av fag og 

kvalitetsavdelingen, da de godkjente pilottesten i januar 2010 (se vedlegg 4). Skjemaet ble 

sendt ut til 70 sykepleiere og 35 svarte, svarresponsen på pilottesten var 50 prosent. 

Etter opplasting av svarene i Excel kunne vi se at spørsmålene burde endres noe. Etter 

retting i nettskjemaet, kunne jeg starte utsendelsen av spørreskjemaer før sommeren 2010.  

Sykehusstrukturen har endret seg og det er ikke enkelt å få sikre data på hvilke type 

intensivavdelinger, størrelsesmessig og antall ansatte om man ikke tar en ringerunde og 
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snakker direkte med avdelingsledere, fagsykepleiere eller andre ansvarlige på fag og 

forskningsavdelingene. Tillatelser fra Personvernavdelingen på Ullevål sykehus kom juni 

2010.  

4.4 Instrumentets reliabilitet og validitet 
I en undersøkelse er reliabilitet et mål på hvor nøyaktig studien er gjennomført. Det er 

vesentlig å forebygge tilfeldige målefeil, særlig gjelder dette kvantitative undersøkelser. 

Reliabilitet er et spørsmål om hvordan innsamling og behandling av data foretas. Ved å 

gjenta tester kan tilfeldige målefeil avdekkes. Nøyaktigheten kan ivaretas ved sjekk av 

feilskriving og kan kontrolleres med statistiske regneoperasjoner. En reliabilitetstest er 

scotts pi (Polit & Beck, 2004). 

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet og validitet er ikke uavhengige av hverandre, validiteten i et instrument vil 

påvirke overføringsverdien i studien, fordi datasamlingsmetoden påvirker hvilke funn 

forskeren gjør og om det virkelig er funn som forskeren har spurt etter (Aalen(red) et al., 

2008). 

Stabilitestester: a) Samme forsker utfører samme test ved to ulike tidspunkt. Viser 

tilfredstillende intrasubjektivitet i målingen. b) To eller flere forskere gjennomfører 

målingene samtidig, ekvivalenstest (Lund, 2002). 

4.4.2 Validitet 

Validitet gjelder måleinstrumentets evne til å måle det forskeren ønsker å måle. Validiteten 

i et spørreskjema er høy når spørsmålene rettes mot studiens mål, at det spørres nøyaktig 

for å finne den informasjonen som behøves. Validitet omfatter umiddelbar validitet, 

innholdsvaliditet og begrepsvaliditet. Ved pilottesting og ekspertuttalelser om skjema, 

kommer det innspill, som kan bedre validiteten i spørreskjema. Det er ikke tilstrekkelig å 

bedømme validiteten av et spørreskjema ved uttalelser alene. Innholdsvaliditeten innebærer 

at forskeren har valgt ut de mest relevante indikatorene som kan måle alle deler av et 

område, som studien er tenkt å brukes på. Begrepsvaliditet handler om at instrumentet 
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måler de relevante begrepene, og i minst mulig grad måler irrelevante begrep (Lund & 

Christophersen, 1999). 

4.5 Utsendelse av spørreskjema 
Siden spørreskjema skulle sendes elektronisk var det nødvendig å skaffe tillatelser for å få 

sende spørreskjemaet elektronisk. Det er nødvendig med ”døråpnere” og velvillige 

samarbeidspartnere, som minner ansatte på å besvare skjemaet (Polit & Beck, 2004).  

Tillatelser hos ulike instanser i helsetjenesten praktiseres noe ulikt, men det var en klar 

fordel at temaet var konkret og sykepleierettet, opplevde jeg.  Mange var usikre på hvordan 

de skulle sende meg e-postene, men når de ble tipset om å klippe ut e-postadressene og 

lime dem inn i et Word dokument, gikk det fint. Jeg fikk råd om å be om at de 

langtidssykemeldte og de i permisjon ble fjernet fra e-postadressene listene for å få sendt 

skjema til mottakerne og sikre at de mottok spørreskjemaet. Lite kontroll preger denne type 

datasamling, fravær av nærvær til praksisfeltet kan påvirke svarresponsen negativt 

(Høisæth, 2004; Polit & Beck, 2004). 

4.6 Analyse av data 
Data ble lastet opp etter malen i UIO nettskjema, det ble generert til en SPSS-tilpasset fil 

og innsamlede data fra det elektroniske spørreskjema kunne lastes inn, det var som før 

nødvendig å skrive inn alle spørsmålene (variablene) fra spørreskjema, etter at data var 

lastet over. SPSS Statistical Package for Social Scienses versjon 18, ble benyttet. Verdiene 

(values), (svaralternativer) måtte også legges inn manuelt, som Ja, nei, vet ikke og ofte, 

sjeldent og aldri. Det var ordinal og nominalnivå på data og dette bestemmes også av SPSS 

når data registreres fra nettskjemaet. Det ble benyttet beskrivende statistikk på analysene. 

Det er vesentlig at man tar hensyn til at data som er innsamlet elektronisk legges inn først i 

SPSS, deretter setter man inn svaralternativer og kortnavn. Alle returnerte spørreskjema 

hadde egne identifikasjonsnumre som ble generert av nettskjemaet. Det er viktig å være 

oppmerksom på at elektronisk spørreskjema har en del føringer som det må tas hensyn til. 

Det viste seg ved opplasting av data etter pilottesten at rekkefølgen på inntasting av 

variabler og data er vesentlig (nettskjema.uio.no). Veiledning og brukerstøtte kan være 

nyttig. Jeg hadde en person som sjekket at data var lastet rett, og en statistiker som gjorde 

oppmerksom på det som måtte rettes opp. Vi kjørte også en frekvensanalyse av alle 
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variablene, for å sjekke for tilfeldige feil. Data ble også lastet opp i et Excelark, som også 

gjorde det enklere å vurdere om data var lastet opp rett.  

4.7 Etiske hensyn 
De etiske aspektene rundt et forskningsprosjekt må alltid tas i betraktning. I dette avsnittet 

presenteres de forskningsetiske overveielser som er gjort ved utførelsen av denne studien. 

Forskningsveileder for sykepleiere og veilederen var entydige på at det var unødvendig å 

søke Datatilsynet om tillatelse ved studien som ikke inneholder personidentifiserbare data 

og om skjema besvares anonymt. Det ble heller ikke etterspurt data som kan identifisere 

personer. Bakgrunnsdata som kjønn, alder og utdanning og erfaring med respiratorerfaring 

har heller ingen mulighet til å avsløre personer (God forskningspraksis, etikkom.no). 

Anonymiseringen er enkelt ivaretatt ved nettskjemaet, som selv genererer et nummer og e-

postadressene ble slettet etter opplasting i nettskjema. Helsinkideklarasjonen 1996 

understreker viktigheten med samtykkekompetanse (Ruyter, Førde, & Solbakk, 2008). 

Samtykkekompetente sykepleiere og spesialsykepleiere på intensivavdelinger var min 

målgruppe. Siden kvalitet og forskningsavdelingen på pilotavdelingen ønsket REK 

uttalelse, ble det sendt e-post med prosjektplan som vedlegg. Regional etisk komité 

besvarte at denne studien ikke var fremleggspliktig for dem, se vedlegg nummer 4. 

Avdelingsledelsen hadde først godkjent prosjektet og et informasjonsmøte ble avholdt, og 

skriv ble sendt om hva sykepleierne skulle vurdere i pilottesten. 

Studien for øvrig ble sendt ut til samtykkekompetente sykepleiere som ved å svare på 

skjemaet, samtykket til å delta i studien. Frivillighet er et absolutt prinsipp, deltagerne må 

gis informasjon og de må få tydelig informasjon om at det er frivillig å delta i studien 

(Nord, 1998).  

Ledelsene på de aktuelle avdelingene hadde godkjent at studien skulle gjennomføres ved at 

e-postadressene ble sendt til meg på forhånd. Det ligger en sikkerhet i at e-poster ikke fritt 

kan hentes, og at sykehusansatte ikke kan bli identifisert ut fra deres e-postadresse. Det var 

beskrevet hva data skulle benyttes til, og hensikten med studien og hvem som utførte 

studien. Ved spørreskjema får ikke forskeren direkte kontakt med sine respondenter. Det 

blir mindre grad av Hawthorne-effekt som gjør at forskerens påvirkning i forskningsfeltet 

er mindre uttalt (Polit & Beck, 2004). At forskeren ikke har kontakt med forskningsfeltet 

kan påvirke svarresponsen negativt, da respondentene ikke direkte opplever noe ansvar for 
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å svare på skjemaet. Det diskuteres om det elektroniske skjema er enda mindre 

ansvarliggjørende og mindre personlig enn spørreskjema i papirform. Det er kjent at 

svarprosenten er lavere ved elektronisk datasamling (Polit & Beck, 2004). 
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5  Presentasjon av funn 
I dette kapitlet presenteres studiens empiriske funn, svarprosenten presenteres i 

begynnelsen, og deretter vil de ulike delene av spørreskjemaet presenteres under ulike 

grupper. Bakgrunnsdata legges fram først, deretter respiratoravvenningsprosessen og 

respiratorbehandlingsdata og bestemmelser som omhandler praksis. Deretter funn om 

opplæring i respiratorbehandling, avvenningsprosessen og om litteratursøket, om bruk av 

retningslinjer og nye prosedyrer om dette emnet. 

5.1 Beskrivelse av respondentene 
Utvalget består av sykepleiere som arbeider ved ni intensivavdelinger i Norge. Alle 

sykepleierne fikk tilsendt en e-post med spørsmål om å besvare det vedlagte spørreskjema.  

Intensivavdelingene var av en viss størrelse, for å sikre at respiratoravvenning var en 

hyppig utført sykepleierhandling. Helseforetakenes forskningsavdelinger og 

avdelingsledelser godkjente at jeg fikk e-postadresser som jeg kunne laste opp i 

nettskjemaet og deretter mottok til sammen 400 respondenter skjemaet. Det ble returnert 

121besvarte skjema. Det utgjorde en svarprosent på 30,25. Siden et nettskjema er 

anonymisert ved retur, er det vanskelig å si hvilke sykehusavdelinger som har høyere eller 

lavere svarrespons. Det er stor andel av respondentene som innehar en spesialutdanning 

(n:115) som utgjør 95 % av respondentene, de 6 respondentene som svarer at de ikke har 

spesialutdanning utgjør 5% av respondentene. Det er i Norge og ellers i Europa mulig å 

arbeide ved intensivavdelinger uten spesialutdanning, mens i Sverige kreves det 

spesialutdanning før ansettelse. Dette er undersøkt med sykepleieforskere i Irland, UK og i 

Danmark. Det er utredninger på hvilket nivå spesialutdanningene ligger på i Europa 

generelt, og det arbeides for å trekke disse inn i mastergrads programmer. (Se kapittel 6). 

Kjønnsfordelingen i respondentgruppen er interessant, med 19,3 % menn, mens det i 

sykepleierpopulasjonen totalt er cirka 8 %. Det ble opplyst fra Landsgruppen for 

Intensivsykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (NSFLIS) at det er 8,03 % menn som er 

organisert der. Dette stemmer overens med utredning av Kristin Heggen i forhold til 

bachelor utdanningen i sykepleie (Heggen & Solbrække, 2010).  

Ifølge Patrica Benner (1984) er det sykepleiere med kort erfaring som oftest benytter 

retningslinjer og er mest regelstyrte. Kompetente sykepleiere, med to-tre års erfaring, 
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benytter oftere retningslinjer, derfor kunne jeg før undersøkelsen anta at 

avvenningsprotokollen oftere ville bli benyttet av de med kortest erfaring. De med lang 

erfaring og ekspertutvikling, trekker oftere inn flere vurderinger ved endringer på 

respiratoren i respiratoravvenningsfasen. Sykepleiere med lengst erfaring har vanskeligst 

for å forenkle, og å svare på enkle spørsmål som på dette spørreskjema, og vil svare: ”Det 

kommer an på” og trekke inn mange variabler og vurderinger. 

5.2 Bakgrunnsdata 

5.2.1 Alder og kjønn 

I aldersfordelingen var 84 % i gruppen 36-67 år, fordelt på 18,5 % i gruppen 36-40år, det 

er 42,9 % 41-50år og 22,7 % i gruppen 51-67 %. Kun 16 % var mellom 23 og 35 år. Det er 

2 respondenter som ikke har besvart spørsmålet om alder. Fordelingen på dem som har 

svart samsvarer med aldersfordelingen på pilotavdelingen, men siden svarprosenten ikke er 

høyere enn 30,25 tar jeg høyde for at de som ikke har besvart skjemaet kan ha en annen 

aldersfordeling. Av respondentene er kvinner representert med 80,7 prosent og menn 19,3 

prosent. Fordelingen av aldersgruppene i forhold til kjønn vises i figur 7. Her ser man 

aldersfordelingen for henholdsvis kvinner og menn som har svart. 

Figur 8: Alder og kjønn 
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5.2.2 Utdanning 

Påvirker utdanningens lengde sykepleierens evne og vilje til å følge protokoller og 

retningslinjer. 

Alle respondentene hadde 3-årig sykepleierutdanning (bachelor). I tillegg hadde 86,8 % 

videreutdanning. Master/Hovedfag, klinisk spesialist og annet utgjorde 10 %. Av 

respondentene hadde kun 3,3 % grunnutdanning (bachelor) i sykepleie som eneste 

utdanning. Data ble analysert i SPSS, hvor det først ble tatt ut en oversikt over fordelingen 

figur 9. Deretter ble det kjørt en krysstabelltest, som skulle vise bruk av 

avvenningsprotokoll i forhold til utdanning. Resultatet er vist i tabell 2, og illustrert i figur 

10. 

Figur 9: Fordeling av utdanning 

 

 

Tabell 2: 
Bruk av avvenningsprotokoll i forhold til utdanning, krysstabell 

  
	   	   	   	   	   	  
	  	  

Sykepleier-‐	  
utdanning	  

Videre-‐	  
utdanning	  

Master/	  
Hovedfagsutd.	  

Klinisk	  spesialist/	  
annet	   Total	  

Protokoll	   3	   38	   3	   2	   46	  

Ikke	  protokoll	   1	   67	   5	   2	   75	  

Total	   4	   105	   8	   4	   121	  

 

4	  
3,3	  %	  

105	  
86,8	  %	  

8	  
6,6	  %	  

2	  
1,7	  %	  

2	  
1,7	  %	  

Utdanning,	  fordeling	  og	  antall	  

Sykepleier-‐utdanning	  

Videre-‐utdanning	  

Master/	  Hovedfagsutd.	  

Klinisk	  spesialist	  

Annet	  



48 

I denne analysen brukes Pearson Chi-kvadrat-test. Den viser at det ikke er en signifikant 

sammenheng mellom bruk av avvenningsprotokoll og utdanning (p=0,438). Som det 

kommer fram i resultatet er det over halvparten av respondentene som ikke bruker 

protokoll. Et interessant funn er at de som ikke har noen form for videreutdanning ser ut til 

å bruke protokoll i større grad. Det er få respondenter i denne gruppen, men 3 av de 4 som 

svarer bruker protokoll. På grunn av den lave svarprosenten kan dette kun antyde en 

sammenheng mellom lengre utdanning og det ikke å benytte en avvenningsprotokoll. 

Figur 10: Utdanning og bruk av protokoll 

 

 

5.2.3 Erfaring med respiratorpasienter 

Hovedtyngden av respondentene (69,2 %) hadde lang erfaring (6-40 år) med 

respiratorpasienter. Kun 6 respondenter hadde inntil ett års erfaring med denne 

pasientgruppen. Disse 6 respondentene bruker protokoll, noe som kan tyde på at kort 

erfaring gjør at mange følger gitte retningslinjer, og mange med lang erfaring baserer seg 

på det de kan og bruker til daglig, det som kalles for erfaringsbasert kunnskap (Benner, et 

al., 1996). 

Resultatet av en analyse som ser på bruk av protokoll i forhold til respiratorerfaring vises i 

figur 10. Det er utført en Pearson Chi-kvadrat-test, og den viser at det her er en signifikant 

sammenheng (p=0,002). De sykepleierne som har lang erfaring med respiratorbehandling, 

benytter i mindre grad protokoll enn de sykepleierne som har kortere erfaring med 

respiratorbehandling. Og dette stemmer overens med Benners kvalitative undersøkelse 

(ibid). 

0	  %	   20	  %	   40	  %	   60	  %	   80	  %	   100	  %	  

Sykepleier-‐utdanning	  

Videre-‐utdanning	  

Master/	  Hovedfagsutd.	  

Klinisk	  spesialist/	  annet	  

3	  

38	  

3	  

2	  

1	  

67	  

5	  

2	  

Protokoll	  

Ikke	  protokoll	  



49 

Figur 11: Respiratorerfaring og bruk av protokoll 
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at spørreskjemaet gav inntrykk av å teste kunnskap, og at de som arbeider mest med temaet 

ønsket å besvare, mens de som ikke arbeider ofte med pasientgruppen, ikke ønsket å 

besvare spørreskjemaet. Av de 121 respondentene svarte 120 på dette spørsmålet. 
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Figur 12: Ansvar for avvenning 

 

5.3.2  Viktigheten av samarbeid mellom leger og 
sykepleiere 

Majoriteten av respondentene (96,7 %) mente det var viktig eller svært viktig å samarbeide 

med lege om respiratoravvenning. Hvorvidt dette korrelerer med synet på om 

respiratoravvenning er en selvstendig oppgave er interessant. Dette kan også sammenlignes 

med Benners artikkel om sykepleiebestemmelser og kliniske vurderinger (Benner, Hughes, 

& Sutphen, 2008). Se tabell 3 som er generert og hentet fra SPSS. 

Tabell 3: 
Frekvenstabell om viktigheten av samarbeid 

Samarbeid, sykepleiere og leger 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ganske viktig 4 3,3 3,3 3,3 

Viktig 39 32,2 32,5 35,8 

Svært viktig 77 63,6 64,2 100,0 

Total 120 99,2 100,0  
Missing System 1 ,8   
Total 121 100,0   
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5.3.3 Viktige tiltak for avvenning 

Tabell 4: 
Hva er de viktigste tiltak du foretar deg for å avvenne en pasient fra respirator?  

 
	   	   	  

Svaralternativer (flere valg mulig): 
Antall som har 
svart (n=121) 

Prosent 
fordeling 

Redusere sedasjon 110 90,9 % 

Berolige pasienten - skape en trygg situasjon 112 92,6 % 

Skape kontakt med pasienten 62 51,2 % 

Sette seg inn i pasientens tilstand 35 28,9 % 

Mobilisere og aktivisere pasienten 68 56,2 % 

Oppmuntre pasienten til å jobbe med å puste selv 77 63,6 % 

La pårørende være tilstede 12 9,9 % 

Forklare hva pasienten må gjøre for å kunne puste uten 
respirator 55 45,5 % 

Annet 6 5,0 % 

	   	   	  I denne tabellen (tabell 4) er svarene gruppert slik at den viser hvor mange av de 121 

respondentene som svarer på hvert svaralternativ. Det blir derfor mange svar (n=537). 

Dette gjorde at svaralternativene måtte skilles i SPSS, slik at de sto hver for seg. Den 

prosentvise fordelingen i tabellen er for hvert alternativ, så hver prosentangivelse er del av 

100 % i hver linje. Antallet i hver linje er også del av alle respondentene, (n=121). Denne 

tabellen viser at intensivsykepleiere og sykepleiere på intensivavdelinger må gjøre flere 

faglige vurderinger for å jobbe med pasientene, slik at de kommer videre og slipper 

respiratorbehandling. Det var innspill på det åpne spørsmålet at flere ville krysset for flere 

alternativer og det kommer fram hvor vanskelig det kan være å stille generelle spørsmål til 

et komplekst tema. Ulike pasientgrupper, ulike respiratorer, ulike begreper kan gjøre det 

vanskelig å bestemme seg fordi ingen av alternativene rommer hele svaret respondentene 

ønsker å gi. Det viser at respondentene har en stor kunnskapsbase. Rose et al. (2007) viser 
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til en studie over hvilke vurderinger og beslutninger kan ta i forhold respiratoravvenning 

(Rose, et al., 2007). 

5.3.4 Samarbeid om respiratoravvenning 

Dette spørsmålet gjelder samarbeid med lege om å starte avvenningsprosessen. Årsaken til 

dette spørsmålet er at flere sykepleiere ved ulike avdelinger sier at de ikke har protokoller 

for respiratoravvenning. På intensivavdelinger må sykepleiere og spesialutdannede 

sykepleiere alltid foreta vurderinger vedrørende sin pleie av kritisk syke. Det gis ikke 

spesifikke ordinasjoner for medikamenter, men det gis retningslinjer ut i fra pasientenes 

tilstand og endringer. Sykepleieren kan gjøre disse vurderingene forsvarlig fordi de 

observerer og vurderer pasienten kontinuerlig. Jf intensivsykepleiernes funksjon kap.1. Det 

blir også skrevet retningslinjer for respiratoravvenning på observasjonsskjema som er 

arbeidsredskapet på intensivavdelinger og dette kan sies å være en form for ikke 

standardisert protokoll. Individuell tilpasning skjer ofte i intensivverdenens 

behandlingspraksis. På spørsmålet om sykepleiere avventer legeordinasjon før de starter 

avvenning, responderer 35 sykepleiere at de gjør det. Dette avhenger nøye med hva som 

defineres som avvenning (Chatburn & Deem, 2007). Det er 85 av respondentene som 

starter med avvenning på ulike måter.  På spørsmålet om sykepleier samarbeider med 

ansvarlig lege om å sette opp retningslinjer for nedrapping av respiratorhjelpen responderer 

102 at de gjør det av og til eller alltid. Totalt 8 respondenter samarbeider ikke om å skrive 

individuelle retningsretningslinjer for nedtrapping av respiratorbehandlingen. Det er stor 

andel av erfarne sykepleiere i respondentgruppen som da tar del i beslutninger vedrørende 

respiratoravvenning og det er uerfarne som ikke tar del i å påvirke avvenningsprosessen. 

5.3.5 Hvilke respiratorinnstillinger vil 
respondentene endre på  

Av mine respondenter ville n:112 endre på trykkstøtten, n:97 ville øket oksygentilførselen 

og n:41 ville senket oksygentilførselen. n:7 ville endret på ende-ekspiratoriske trykk 

(PEEP). Kun n:7av respondentene rapporterer at de ville endret på I:E forholdet på 

maskinen. Dette er en avansert innstilling som beskriver forholdet mellom inspirasjon og 

ekspirasjon. Å bytte mellom ulike modi rapporterte n:65 av respondentene at de ville 

endret mellom maskinstyrte og pasientstyrte modi som mellom CPAP/BIPAP. Mellom 

ulike modi som BIPAP, IPPV, CPAP/ASB n:20. Endre til og fra andre innstillinger 
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(MMV, SIMV, BIPAP Assist) rapporterer n:7 av respondentene, n:4 svarer at de ville 

regulert på andre modi på respiratoren.  

Tabell 5:  
Hvordan avgjør du om pasienten er klar for respiratoravvenning?  

	   	   	  

Svaralternativer (flere valg mulig): 
Antall som har 
svart (n=121) 

Prosent 
fordeling 

Trykkstøttet egenrespirasjon(ASB,TU,etc) 112 92,6 % 

Lavere oksygentilførsel 97 80,2 % 

Høyere oksygen tilførsel 41 33,9 % 

Ende ekspiratoriske trykk(PEEP) 70 57,9 % 

Inspiratoriske og ekspiratoriske forhold(I:E-forholdet) 7 5,8 % 

Til og fra pasientstyrte og maskinstyrte trykkstyrte 
modi:(CPAP/BIPAP) 65 53,7 % 

Endre mellom ulike modi: Volumkontroll( IPPV), 
Trykkstyrt(BIPAP), CPAP-ASB 22 18,2 % 

Endre til og fra andre innstillinger(MMV og SIMV, BiPAP Assist, 
etc.) 7 5,8 % 

Andre innstillinger du ville endret på? 4 3,3 % 
 

I denne tabellen er også svarene gruppert slik at den viser hvor mange av de 121 

respondentene som svarer på hvert svaralternativ. Det blir flere svar enn det er 

respondenter (n=425). Svaralternativene ble delt opp i SPSS, slik at de sto hver for seg. 

Den prosentvise fordelingen i tabellen er for hvert alternativ, så hver prosentangivelse er 

del av 100 % i hver linje. Antallet i hver linje er også del av alle respondentene, (n=121). 

5.3.6 Avvenningsprotokoller og prosedyrer  

Det er tilgjengelig en form for protokoll eller prosedyre responderer 37,9 % (n:46). Ingen 

formelle retningslinjer svarer 52,9 % (n:64) av respondentene. Hvis man legger til dem 

som ikke vet om det finnes prosedyrer tilgjengelig, 9,1 % (n:11), utgjør dette til sammen 
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62 % av respondentene. Ergo er bruk av protokoll tilgjengelig i praksis hos under 

halvparten av respondentene. Se figur 13. 

Figur 13: Avvenningsprotokoller 

 

Avvenningsprotokollen følges på ulike måter 

Av de 37,9 % av respondentene som har en protokoll, svarer 32,3 % (n:21) at de veksler 

mellom å følge protokollen og å tilpasse avvenningen. Kjenner ikke til protokollen 

responderer 27,7 % (n:18). Protokollen tilpasses pasienten responderer 13,8 % (n:9). De 

som følger protokollen som gjelder på avdelingen svarer 10,8 % (n:7), har protokoll lagt 

inn i respiratoren og følger anvisningene som maskinens programvare foreslår responderer 

3,1 % (n:2). Ingen responderer at protokoller er tidkrevende å bruke og 3,1 % (n:2). 

Oppstart av avvenning 

Nedtrapping av oksygen svarer 42,5 % (n:51) at de starter med så fort blodgassen tillater 

det. De som avventer nedtrapping fra respirator til det ordineres av lege er 29,2 % (n:35). 

De som begynner med gradvis nedtrapping fra respirator utgjør 22,5 % (n:27). Kun 3,3 % 

(n:4) starter å trappe ned etter en protokoll og 2,5 % svarer annet (n:3). Dette kan dreie seg 

om delvis nedtrapping og at lege og sykepleier kanskje sammen starter nedtrappingen. 

Dette illustreres i figur 14. 
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Figur 14: Legeordinasjon

 

5.3.7 Å sette opp retningslinjer for avvenning 

Respondentene svarer 53,3 % (n:64) av at de av og til samarbeider om retningslinjene for 

avvenning, men at det er individuelt om det er rom for diskusjon om respiratoravvenning. 

Av respondentene svarte 40 % (n:48) at de alltid diskuterte og satte opp individuelle planer 

for avvenning. Et stort antall, 93,3 % setter opp planer iblant. Kun 6,7 % (n:8) forholder 

seg til protokoll eller annet. Dette støtter oppfatningen om at få følger protokoller for 

respiratoravvenning av mine respondenter.  Dette indikerer at individuell avvenning er 

mest framtredende.  Dette var en svært erfaren og solid utdannet gruppe 

respondenter/sykepleiere. Figuren under illustrerer dette. 

Figur 15: Samarbeid om retningslinjer 

 

35	  
29,2	  %	  

27	  
22,5	  %	  

51	  
42,5	  %	  

4	  
3,3	  %	  

3	  
2,5	  %	  

Legeordinert	  avvenningsoppstart	  

Ja,	  jeg	  avventer	  nedtrapping	  fra	  
respirator,	  Vl	  det	  ordineres	  

Nei,	  jeg	  begynner	  gradvis	  
nedtrapping	  av	  ulike	  innsVllinger	  

Starter	  nedtrapping	  av	  oksygen	  så	  
fort	  blodgassen	  Vllater	  det	  

Starter	  å	  trappe	  ned	  støXen	  på	  
maskinen	  eXer	  en	  protokoll	  

Annet	  

64	  
53,3	  %	  

48	  
40,0	  %	  

2	  
1,7	  %	  

3	  
2,5	  %	  

3	  
2,5	  %	  

Samarbeid	  med	  lege	  

Av	  og	  Vl,	  individuelt	  om	  det	  er	  rom	  
for	  diskusjon	  om	  respiratoravvenning	  

AllVd,	  det	  er	  interessant	  å	  diskutere	  
avvenningen	  med	  medisinsk	  ansvarlig	  
lege	  
Aldri,	  legen	  må	  selv	  ta	  sVlling	  Vl	  den	  
avvenningen	  som	  virker	  best	  for	  
pasienten	  
Vi	  skal	  følge	  protokollen,	  det	  skrives	  
ikke	  individuelle	  retningslinjer	  på	  vår	  
avdeling	  
Annet	  



56 

Planlegging av avvenning 

Over halvparten av respondentene begynner avvenningen allerede når pasienten blir 

intubert og tilkoblet respirator, 51,3 % (n:61). Det er 41,2 % (n:49) som planlegger 

avvenning fra pasienten er i bedring av sin innleggelsesårsak. Dette kan være et 

definisjonsspørsmål, litteraturen viser det. Respondentene er bevisst på avvenningen når de 

kan se en bedring.  Det kan likevel tyde på at mange begynner reduksjon av oksygen og 

Assisted Breathing-trykk så fort det er mulig, ut fra gitte parametre som oksygensaturasjon 

og bedring i blodgassene. En annen mulighet er at en del ikke ser på dette som planlegging 

av respiratoravvenning. Dessuten vil noen forsøke pasientstyrte modi i starten av 

behandlingen, for å gå tilbake til styrt modus, hvis pasienten blir sykere. Illustrert i figur 

16. 

Figur 16: Planlegging 

 

5.3.8 Avvenning som selvstendig sykepleieroppgave 

Om sykepleiere ser respiratoravvenning som en selvstendig sykepleieroppgave eller en 

delegert legeoppgave svarer 79,3 % (n:96) av respondentene at dette er en delegert 

oppgave. De som mener dette er en selvstendig oppgave utgjør 13,2 % (n:16) av 

respondentene. De som er usikre på ansvaret utgjør 7,4 % (n:9) av respondentene. Se figur 

17. 
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Figur 17: Avvenning som selvstendig sykepleieoppgave 

 

 

Figur 18: Aktuelle utsagn 
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5.4 Opplæring 

Får sykepleiere opplæring om respirator, respiratorbehandling 
og respiratoravvenning? 

5.4.1 Respiratoropplæring 

Respondentene svarer at videreutdanningen har gitt dem opplæring i respiratorbehandling i 

63,6 % (n:77) av tilfellene. Undervisning i respiratorbehandling responderer 30,6 % (n:37) 

svarer at internundervisning i avdelingen er deres opplæring i respiratorbehandling. Kurs i 

respiratorbehandling rapporterer 5 % (n:6) var deres opplæring i respiratorbehandling. 

Annen type opplæring svarer 0,8 % (n:1). På det åpne spørsmålet viste det seg at flere har 

hatt flere typer opplæring i respiratorbehandling, både kurs, videreutdanning og andre 

opplæringsprogrammer. Siden populasjonen består av erfarne sykepleiere har de gjennom 

årene mottatt ulike opplæringer ved nye apparater som har blitt innført og andre metoder 

som benyttes i vår tid. 

5.4.2 Opplæring i respiratoravvenning  

Flertallet av respondentene hadde fått opplæring i respiratoravvenning, 68, 8 % av 

respondentene, svarte positivt på dette spørsmålet. At 31, 3 % ikke hadde fått opplæring i 

respiratoravvenning er et betydelig antall, sett i forhold til sykepleiernes lange erfaring. På 

det åpne spørsmålet responderer en at respiratoravvenning var det som var det vanskeligste 

temaet på en intensivavdeling. Et tema som var savnet i opplæringen. Det utviklet seg 

gjennom praktisk erfaring og via deling av kunnskap med kolleger og eventuelt legene på 

avdelingen. Det formidles erfaringsbasert viten på flere områder innen intensivverdenen og 

intensivstudentene må også forholde seg til læring i praksis, på dette området. Dette 

forutsetter veiledning på benyttelsen av respirator og avvenningsprosessen. 

Vurdering av behov for opplæring i respiratoravvenning 

Når respondentene skulle vurdere sitt eget læringsbehov i forhold til respiratorbehandling 

og avvenning responderte 20,7 (n:25) at de hadde stort behov. Moderat behov svarer 51,2 

% (n:62), lite behov responderte 24 % (n:29). Ikke behov, svarte 4,1 % (n:5). Sett i lys av 
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respondentgruppens erfarings- og utdannings–grunnlag er det interessant at 71,9 % (n:87) 

mener å ha behov for opplæring i respiratoravvenning (stort eller moderat behov). 

5.4.3 Skriftlige retningslinjer for 
respiratoravvenning på avdelingene 

På spørsmålet om det finnes skriftlige retningslinjer på avdelingen svarer 31,7 % (n:38) ja.  

nei (n:63) 52,5 %, vet ikke (n:19) 15,8 %. En av respondentene har ikke svart på dette. 

At respondentene ikke vet om man har skriftlige retningslinjer for respiratoravvenning, blir 

i praksis som ikke å ha noen avvenningsprotokoll for den utøvende sykepleier. Man kan 

ikke følge en protokoll man ikke vet om. Derfor er det kun 31,7 prosent som kan sies å ha 

muligheten for å følge protokollen. Av de 63 som responderer at man ikke har formelle 

retningslinjer utgjør de 52,5 % av gruppen. Illustrert i figur 19. 

Figur 19: Skriftlige retningslinjer på avdelingen 

 

5.4.4 Hvordan ønsker du opplæring i protokoller, 
prosedyrer, guidelines? 

Personlig opplæring i praksis (n:44) 37,0 %, tid til å øve og å motta veiledning (n:44) 37,0 

%, kurs utenfor avdelingen (n:20) 16,8%. Har ikke ønske om å bruke protokoll eller 

guidelines i respiratoravvenning (n:3) 2,5%. Vet ikke responderte (n:6) 5,0% og annet 

responderte (n:2) som tilsvarer 1,7%. Resultatene er presentert i figur 20. 
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Figur 20: Ønsker om opplæring 

 

5.4.5 Litteratursøk om respiratorbehandling og 
respiratoravvenning. 

Forskningsspørsmål 7: Leser sykepleiere litteratur i forhold til sin praksis vedrørende 

respiratoravvenning? 

Litt under halvparten (n:49) 41,9 % svarer at de vet at de bør søke artikler, men at tiden på 

jobb ikke strekker til. Av de 121 respondentene svarer (n:17) 14,5 % at de søker opp nye 

artikler jevnlig. Søker artikler hjemme svarer (n:16) som utgjør 13,7 %. Det er vanskelig å 

gjøre gode søk, googler iblant, svarer (n:11) 9,4 % av respondentene. At man går på 

biblioteket og får hjelp til søk, svarer kun (n:1)respondent, noe som utgjør 0,9 % av 

respondentene.  

Har ikke tid fordi den praktiske delen av jobben hindret dem responderer 17,1 % (n:20) Jeg 

trekker ut av dette svaret at sykepleierne er bevisst på sitt behov for å holde sin kunnskap 

oppdatert. De fleste ville også gjort søk hvis forholdene lå til rette for det. Hvis vi slår 

sammen svarene for de som vet de burde, men av ulike grunner ikke får gjort det, er dette 

69 i antall, som utgjør 59 % av respondentene. Svarene blir grafisk fremstilt i figur 21. 
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Figur 21: Har du foretatt internettsøk etter ny litteratur? 

 

Analysen av sammenhengen mellom utdanning og litteratursøk på internett viser at 57 % 
(n:69) ikke søker litteratur. Da valgene her allerede er definerte, kommer det fram at de 
ikke har tid til å søke, enten på grunn av jobben eller av andre årsaker.  

De 39,7 % (n:48) som søker, gjør dette på ulike måter. Blant annet fast alert, jevnlig søk, 
eller ”googler”. Det kommer også fram at de som har master eller hovedfagsutdanning 
søker etter artikler/litteratur.  

Det er 4 respondenter som ikke svarer på dette spørsmålet. 

Her brukes også Pearson Chi-kvadrat-test. Den viser her at det er en signifikant 
sammenheng mellom litteratursøk og utdanning (p=0,027). Resultatet viser da at de med 
høyere utdanning ser ut til å være mer bevisst på å holde seg oppdatert i faget. Se tabell 6, 
s. 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17	  
14,5	  %	  

49	  
41,9	  %	  11	  

9,4	  %	  

3	  
2,6	  %	  

16	  
13,7	  %	  

1	  
0,9	  %	  

20	  
17,1	  %	  

InterneBsøk	  

Ja	  jeg	  søker	  opp	  nye	  arVkler	  
jevnlig	  
Jeg	  vet	  jeg	  burde	  søke	  arVkler,	  
Vden	  strekker	  ikke	  Vl	  
Det	  er	  vanskelig	  å	  få	  Vl	  gode	  
søk,	  jeg	  googler	  iblant	  
Har	  fast	  allert,	  så	  jeg	  får	  nye	  
arVkler	  automaVsk	  
Søker	  iblant	  hjemme	  

Går	  på	  biblioteket	  og	  får	  hjelp	  
Vl	  søk	  
Har	  ikke	  Vd,	  den	  prakVske	  
delen	  av	  jobben	  hindrer	  meg	  
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Tabell 6:  
Litteratursøk på internett i forhold til utdanning, krysstabell 

   

       
	  	   Sykepl.utd.	   Videreutd.	  

Master/	  
Hovedfagsutd.	  

Klinisk	  
spesialist	   Annet	   Total	  

Ja	  jeg	  søker	  opp	  nye	  artikler	  jevnlig	   1	   10	   6	   0	   0	   17	  

Jeg	  vet	  jeg	  burde	  søke	  artikler,	  tiden	  
strekker	  ikke	  til	   2	   45	   0	   1	   1	   49	  

Det	  er	  vanskelig	  å	  få	  til	  gode	  søk,	  jeg	  
googler	  iblant	   1	   9	   1	   0	   0	   11	  

Har	  fast	  allert,	  så	  jeg	  får	  nye	  artikler	  
automatisk	   0	   2	   1	   0	   0	   3	  

Søker	  iblant	  hjemme	   0	   15	   0	   0	   1	   16	  

Går	  på	  biblioteket	  og	  får	  hjelp	  til	  søk	   0	   1	   0	   0	   0	   1	  

Har	  ikke	  tid,	  den	  praktiske	  delen	  av	  jobben	  
hindrer	  meg	   0	   19	   0	   1	   0	   20	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Total	   4	   101	   8	   2	   2	   117	  
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6 Diskusjon 
I dette kapittelet diskuteres de funn som belyser oppgavens problemstilling og som i lys av 

forskningslitteratur kan beskrive og sette ord på hvordan sykepleiere på intensivavdelinger 

utfører respiratoravvenning, om bruk av protokoller, prosedyrer og retningslinjer gjør seg 

gjeldende i praksis. Det diskuteres hvordan ny viten anvendes og om ny viten søkes opp 

jevnlig, knyttet til temaet respiratorbehandling og avvenning. Temaet sees i lys av Kims 

modell (2000), og sykepleie preget av tenkning i praksis, ”thinking in action approach” 

forsøkes belyst (Benner, et al., 1996; Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard, 2010). 

Sykepleiere handler, tenker og handler igjen. Spesialavdelinger som en intensivavdeling er 

et eksempel på, krever sykepleiere med selvstendighet, kunnskap, handlekraft og egen 

identitet i forhold til respiratoravvenningen.  

6.1 Respiratorbehandling og avvenning 
Respiratorbehandling og respiratoravvenning er en av de mest sentrale og spesifikke 

områder som sykepleiere på intensivavdelingen må mestre. Helsepersonell er forpliktet til 

å holde kunnskap ved like, søke ny kunnskap og tilegne seg de praktiske ferdigheter som 

en ny respirator med nye begrep krever, dette beskrives i helsepersonellov (Lovdata.no, 

1999) og yrkesetiske retningslinjer. Den teknologiske utviklingen innen intensivmedisin og 

intensivsykepleie er betydelig. Dette gjelder også ellers i helsetjenesten, og elektronisk 

pasientjournal, e-læring og simulering tas i bruk under utdannelse og opplæring. Å benytte 

de mekaniske respiratorene er annerledes enn å styre de elektroniske, datastyrte maskinene. 

Det er en prosess preget av opplæring og endring, og også bruken av utstyr og pleien til 

pasientene påvirkes av og preges av denne utviklingen. I Polit og Beck, s.680 (2004) 

belyses motstanden mot endringer på det teoretiske plan, de belyser ”resistance to 

change” som et begrep. Det er høy alderssammensetning av sykepleiere på 

intensivavdelinger, og det er prisverdig at teknologisk utvikling takles samtidig med det 

psykologiske presset som det er å ivareta alvorlig syke og deres pårørende. Denne gruppen 

av sykepleiere kan ha noen felles trekk, siden de velger en arbeidsplass med stadige 

endringer og teknologisk utvikling i forhold til teknisk utstyr og kritiske situasjoner i 

dagliglivet. Hvorvidt sykepleiere på intensivavdelinger leser mer forskningsbasert 

litteratur, enn andre grupper i helsetjenesten er ikke belyst. I mine funn er det kunnskap om 

at man burde lese forskningslitteratur på jobb, men at tiden ikke strekker til, som ble 
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respondert av 59.0 %. Google benyttes av 9,4 %, noen av respondentene foretok søk 

hjemme og 3 av respondentene hadde fast ”alert” og får dermed artikler inn som e-post 

hver gang det kommer noe om samme emne, disse hadde master og hovedfagsutdanning. 

6.2 Personlig innstilling til bruk av 
protokoll 
Motstand mot bruk av protokoller og om dette har en sammenheng mellom lang erfaring 

og manglende benyttelse av respiratoravvennings-protokoll? Det å identifisere når 

pasienten er avvenningsklar er ikke en enkeltstående handling, men sammensatt av 

observasjoner og handlinger overfor pasienten. Det som kalles avvenningsprosess er ikke 

alltid definert på samme måte. Bronague Blackwood (2010) har gjengitt en definisjon av 

avvenning som:  

” The prosess leading to discontinuation of meckanical support is known as weaning. 

Weaning from meckanical ventilation represent the period of transition from total 

ventilatory support to spontaneous breathing” (Mancebo, 1996, p.1993). 

Hvordan kan alder og erfaring prege sykepleien til respiratorpasientene og avvenning fra 

respirator? Det faktum at man har jobbet i mange år med respiratorpasienter, kan det 

medføre at man ikke kan tenke seg å følge en protokoll? Kan den forenklingen som gjengis 

i et flytskjema, virke lite egnet til de tankeprosessene som ligger bak en beslutning om å 

endre på innstillingene på en respirator? Kan den manglende iveren for å benytte 

prosedyrer og protokoller skyldes at man ikke forsøker å følge dem? Er det troen på sin 

egen kunnskap som påvirker til motstand om å følge en protokoll eller prosedyre om 

respiratoravvenning? Mange synes at man har tilstrekkelig kunnskap om dette tema. Det 

rapporteres at det virker som en umulighet å holde seg til enkle retningslinjer, når praksis 

er såpass kompleks. Dette kom fram i det åpne spørsmålet i spørreskjemaet, det ble også 

påpekt av deltagere i pilottesten. Manglende evne og vilje til å følge prosedyrer og 

protokoller gjelder også generelt blant helsepersonell og det er et globalt problem. Det å 

holde seg faglig à jour og knytte inn ny viten, innebærer motstand i følge Polit og Beck, 

(2004, s.680). Forandring kan oppleves truende fordi man må trene og strukturere sine 

arbeidsmetoder på nytt. Ledelsen og organisasjonsledelsen kan også bære preg av at 
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forandring er ”brysomt”. Det kreves opplæring og tar tid fra driften og de daglige, faste 

gjøremål, ifølge Polit og Beck, (2004). 

6.2.1 Erfaringsbasert viten i konflikt med 
retningslinjer? 

Lang erfaring kan tenkes å minske bruk av protokoller, retningslinjer og prosedyrer i 

praksis fordi man opplever å kunne ivareta respiratoravvenning på en effektiv måte. Den 

danske forskeren Ingrid Egerod (2003) påpeker at lang erfaring kan virke hemmende på 

prosedyrebruk. I sitt doktorgradsarbeid viser hun til den utfordringen. Robert Chatburn & 

Deem (2007) hevder i sin artikkel at dette gjelder leger også, og i kraft av sin posisjon er 

de ytterligere skeptisk til utstrakt bruk av prosedyrer. De ser på det som retningslinjer for 

sykepleiere, spesielt sykepleiere med kortere erfaring (noviser). Det er i dag krav om 

retningslinjer og opplæringsprogram, for alle nye medarbeidere. Turnusleger og nyansatte 

leger opplever samme behov for opplæring og for opplæring i retningslinjer som 

sykepleierne (Chatburn & Deem, 2007). Alle har også krav på å bli opplært i medisinsk 

teknisk utstyr, som alt annet helsepersonell (Lovdata.no, 1999, jf kapittel 1, side 1). 

Samarbeid omkring respiratorbehandling og respirator-
avvenning. 

Hvordan samarbeider lege og sykepleier om respiratoravvenningen hvis de har ulikt syn på 

prosedyrene? Det er definert som et felles dokument, der de vesentlige retningslinjene er 

nedtegnet. Samarbeid var Britt Sætre Hansens (2009) fokus i hennes doktorgradsarbeid og 

hun viste at leger og sykepleiere så ulikt på bruk av protokoll. Sykepleierne jobbet mer 

selvstendig mot avvenning, ved klare retningslinjer. Flere artikler belyser at sykepleierne 

avvenner raskere ved klarere retningslinjer, enn om de må avvente legens ordinering og 

avvente til legevisitten er avholdt før sykepleieren fortsetter avvenningen (Rose, et al., 

2007). Det er også viktig å kjenne rutiner og jobbe aktivt med våkenheten til pasientene om 

avvenning skal være aktuelt. Pasientene må kunne være våkne og tåle prosessen ved 

avvenningen. Smertestillende og medikamenter til sedasjon kan tilpasses, og pasientene er 

mer våkne på intensivavdelinger enn tidligere. Kontinuerlig infusjon av sederende midler 

settes i sammenheng med forlenget respiratorbehandling, i følge Lindgren og Arnes (2005) 

Til dels som følge av mer fysiologisk tilpassede maskiner. Mer kunnskap om viktigheten 

av å kunne trekke pusten selv, spontaneous breathing test (SBT), er vesentlig. Dette viste 
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en multisenterstudie publisert i New England Journal of Medicine i 1995, der de så at 

tverrfaglig samarbeid er mest suksessfullt for rask avvenning. Lengden på 

intensivoppholdet ble redusert fra 3,6 til 2,7 dager i snitt (Lindgren & Ames, 2005). Her er 

også sykepleieren sentral, fordi hun står ved sengen, observerer og handler der og da. 

Spesialutdannet personell, med lang erfaring kan være mer aktive og modige i forhold til 

respiratoravvenning. Man lar seg ikke styre kun av en parameter, men setter de ulike 

avleste parametre i sammenheng med pasientenes reaksjoner og vurderer pasientenes 

tåleevne. Det er mange aktive handlinger i møte med en respiratorpasient. Sykepleieren må 

hele tiden overvåke og ivareta, og gjøre ulike prosedyrer. Det er således ikke overraskende 

at de kan ha motstand mot å lese i protokoller og retningslinjer om ulike sykepleieoppgaver 

som skal utføres. 

6.2.2 Vurdering og komplekse sykepleierhandlinger 

Gjennom studier viser det seg at mennesket ikke makter å forholde seg til mange 

beslutninger samtidig, og derfor er det utarbeidet retningslinjer, protokoller og prosedyrer. 

Innen flybransjen benytter flyverne sjekklister, de følger sjekkprosedyrene selv om de har 

lang erfaring (Rose, Blackwood, et al., 2011; Winters, et al., 2009). Patricia Benner og 

Dreyfus-brødrene sammenlignet kompetanseutviklingen til blant annet intensivsykepleiere 

og jagerpiloter, læringsmessig følger man samme utviklingen i forhold til praktiske 

ferdigheter og praktisk kunnskap og mye er taust og kroppslig viten (Benner, 1984; 

Dreyfus , et al., 1986). I forhold til respiratoravvenningen spesielt er Louise Rose opptatt 

av at en del av legene som ser på prosedyrer som en ”personlig fornærmelse”. Det er ikke 

gunstig i forhold til å ta i bruk evidens baserte prosedyrer og protokoller. Hvordan kan ny 

viten da implementeres? I min survey spurte jeg om sykepleierne ønsket mer opplæring. 

Om de hadde fått opplæring og om de gjorde egne søk og om de trengte prosedyrer. De 

fleste ønsket mer opplæring i respiratoravvenning. De hadde lært om respiratorbehandling 

under spesialutdanningen, men de hadde ikke lært spesielt om avvenning fra respirator. De 

ønsket seg opplæring i protokoll. De som svarte at de ikke hadde stort behov for å benytte 

protokoll, gjorde heller ikke eget litteratur søk i forhold til respiratoravvenning. Det er 

kongruent, og ikke uventet. Ser man ikke behovet for bruk av protokoll, ser man kanskje 

ikke behovet for mer viten om temaet heller. I min studie svarte sykepleierne at de ofte 

hadde avvenningspasienter, og de responderte at det var hyppig med ”vanskelig 

avvenningspasienter”. Artiklene jeg fant var entydige. Det er opp til 20 prosent vanskelig-
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avvennbare pasienter, som må gjennom ”weaning”, før de kan puste selvstendig og flyttes 

til en annen enhet, som har lavere intensitet i overvåkingen. I enkelte land og i flere av 

artiklene trekker forskerne fram verdien av å ha avvenningsenheter, som har avvenning i 

fokus i større grad enn en intensivavdeling har (Elliott, et al., 2010). Intensivavdelingen 

skal være i beredskap og kunne ivareta pasienter som ikke kan puste selv, ikke kan 

opprettholde sirkulasjonen, og pasienter fra alle avdelinger og i alle aldre som utvikler 

septiske tilstander og som må motta intensiv overvåking. Det at 40 % av 

respiratorbehandlingstiden benyttes til avvenning (Blackwood, et al., 2010; Hansen, 2009; 

Rose, Blackwood, et al., 2011; Rose, et al., 2011), sier noe om viktigheten av å være 

effektive i respiratoravvenningsfasen. Enkelte land har ”respirator-therapists”, men i 

Skandinavia, Europa, Australia, New Zealand og Canada er det sammenlignbare forhold 

og på intensivavdelinger forholder pasientene seg til sykepleiere og spesialsykepleiere, 

oftest med intensiv videreutdanning. Mine funn viser at 86 % har spesialutdanning og 

respondentene mine hadde lang praktisk erfaring. Det vil si at de aller fleste har fått ekstra 

undervisning om lungefysiologi, respiratorens funksjoner og at de er vant til å jobbe 

intensivt for å få pasienten til å puste uten maskin. Det er en kombinasjon av kunnskap, 

erfaring og utdanning som hos de erfarne blir ganske unik. ”Push and pull” (Gjengedal, 

1994) er et begrep som belyser hvordan sykepleierne må jobbe aktivt og målrettet, og 

samtidig med empati og ro. De må daglig jobbe mot en målsetning, der protokollen er et 

nyttig hjelpemiddel, hvis man benytter den. 

Pasientene tviler kanskje selv på sin evne til å puste selvstendig og god omsorgsevne og 

engasjement er redskaper som sykepleieren må møte den slitne og motløse 

intensivpasienten med. Pasienten som tar ett skritt fram og to tilbake. Dessverre har ofte de 

uerfarne sykepleierne fått avvenningspasienter, fordi de er litt mindre kritisk syke. 

Avvenningspasientene er sirkulatorisk stabile, men de trenger fortsatt opptrening i 

diafragma, fysisk og også psykisk og uttrykksmessig har disse pasientene mange 

utfordringer. Det viser seg at det er krevende å avvenne, krevende med de våkne og 

mobiliseringsklare pasientene. Det å få pasientene opp i rullestol, ut av rommet og å få 

pasientene til å håpe igjen, er sannsynligvis et av de viktigste tiltak en sykepleier til de 

avvenningsklare pasientene kan foreta seg (Rose & Gerdtz, 2009; Rose & Nelson, 2006). 
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Utdanning og bruk av evidensbasert viten. 

Spesialutdanning, videreutdanning hva tilfører den i forhold til å drive 

respiratoravvenning? I mitt materiale hadde mange lært om respirator og avvenning. 

Likevel ønsket (n:87) 71,9 % å få mer kunnskap og å lære helt konkret om 

respiratoravvenning. Kanskje burde man lære enda mer om de spesifikke 

sykepleieroppgavene til respirator/intensivpasientene som man kan ha liggende i uker på 

intensivavdelinger? Ingrid Egerod kaller kunnskapen om respirator, delvis uartikulert. Hun 

sier at videreutdanningen på mange steder har fungert som en slags belønning, mer enn å 

trekke sykepleierne opp på et nytt nivå, kunnskapsmessig. Hun likestiller 3 års praksis med 

videreutdanning (Ingrid Egerod, 2001). Det var i mitt materiale stor grad av 

videreutdannede sykepleiere, og likevel opplevde de behov for en opplæring i 

respiratoravvenning og respiratorbehandling (jamfør funn kap.5). 

Akademisering og benyttelse av forskningsbasert opplæring innen videreutdanningene er 

under utvikling. Det er masternivå på utdanningene innen intensivutdanningen i Australia 

og New Zealand. Også på Høgskolen på Gjøvik er intensivutdanningen tatt opp i et 

mastergradsløp. Hvordan denne utviklingen kommer til å påvirke evidense-basert praksis, 

er ennå ukjent. Birte Baktoft har sammen med sykepleiere i Storbritannia sett på nivået 

innen utdanningene (Baktoft, 2003). Det har i følge Birte Baktoft nylig blitt gjort en ny 

utredning for European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), hvor 

utdanningsnivået på intensivavdelinger belyses.  Det er et ønske om å gjøre 

videreutdanningene ensartede og av lik kvalitet og å kartlegge hvordan tilstanden var i 

Europa. 

Tildels skyldes det at behovet for spesialutdannede sykepleiere har vært vurdert mot 

behov, overgang fra etatsopplæring til høgskoler 1999-2000 og om spørsmålet om disse 

videreutdanningene skal inn i gradsstrukturen som ellers er i undervisningsinstitusjonene, 

bachelor, master og doktorgrad. 

Spørsmålet om funksjonsdyktighet dukker opp, debatter mellom teori og praksis oppstår og 

akademia og profesjonsmakt kan møte hverandre midt i hverdagen der pasientene trenger 

sykepleiere som virkelig fungerer i praksis (Benner & Heggen, 2010). Dette gjelder ikke 

minst på intensivavdelingene der krav om praktisk kunnskap, respiratoravvenning i 

praksis, gjør seg gjeldende.  
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Dette er noe som må vurderes på alle plan, og det ene utelukker ikke det andre. Vi kan 

være både praktikere og akademikere, man kan takle en respirator og samtidig være 

evidensbasert sykepleier i praksis. Derfor er det ønskelig at sykepleiere som tar doktorgrad 

og fortsetter å jobbe klinisk. Man ser en økende tendens til kombinerte stillinger på 

Universiteter (20 %) og i klinikken (80 %).  

Man ser også en akademisering på høgskolene sannsynligvis som følge av at NOKUT har 

krevet økt antall høgskolelektorer og doktorgradsutdannede lektorer. Det samme gjør seg 

gjeldende her også, kan lærerne klare å holde seg faglig à jour på praksisfeltet hvis de skal 

jobbe med produksjon av artikler og samtidig jobbe med studentene? Dette vil igjen prege 

undervisningen som ikke alltid vil forberede sykepleiere og spesialsykepleiere på den 

praktiske virkeligheten, for eksempel respiratoravvenning. Det er en utstrakt 

kunnskapsøkning i praksisfeltet og man må henge med utviklingen, ved 

forskningsprosjekter, og i forbindelse med master og doktorgradsstudier i praksisfeltet. 

Praksis blir raskere endret i dag enn tidligere, til tross for det, avslører Øyvind Kirkevold i 

Tidsskriftet sykepleien at det kan ta opp til 17 år fra forskning viser noe nytt, til 

praksisfeltet tar dette i bruk (Kirkevold, 2011). Studier fra flere år tilbake avslører at 

eksempelvis protokollstyrt respiratoravvenning er mest effektivt, likevel benyttes de 

fortsatt i liten grad i praksis (Blackwood, 2000; Blackwood, et al., 2010; Swinglehurst, 

2005)  

 I min studie er det stor overvekt av spesialutdannede sykepleiere, hvorvidt det er ett 

anstrøk av kunnskapstesting eller om de aller fleste på intensivavdelingene faktisk er 

spesialutdannede. På pilotavdelingen, er det per i dag kun 6 % uten spesialutdanning.  I 

mine empiriske funn er det kun 5 % som svarer at deres høyeste fullførte utdanning er 

sykepleierutdanning. På pilotavdelingen er det 6 % uten spesialutdanning. Temaet 

respiratoravvenning og bruk av protokoll, kan ha appellert i størst grad til de med 

spesialutdanning, men det er ingen sikre data på antallet uten spesialutdanning på 

intensivavdelingene i Norge. I Sverige kreves det spesialutdanning før de begynner på 

intensivavdelingen. I Norge har det vært satset på intensivutdanning i flere år. Likevel er 

ikke respiratorbehandling noe stort tema i undervisningen, i følge mine funn.  

Det er i praksisstudiene respiratorbehandlingen mest belyses og læres. Etter mine 

respondenters svar ønsker flertallet mer opplæring i dette temaet. I det åpne spørsmålet 

understreker en respondent at respiratorbehandling og avvenning var blant de mest 
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komplekse handlingene hun utførte på Intensivavdelingen, og hun ønsket mer opplæring i 

dette temaet. Hun lærte ved å samhandle og drøfte med kolleger, men de opplevde ikke å 

ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn på respiratorbehandling og avvenning. Det har vært 

belyst hvorvidt avdelinger overfører kunnskap i praksis og på hvilken måte. Egerod (2003) 

viser at mye av kunnskap omkring respiratorbehandling og avvenningen fra maskinen er 

uartikulert. Det var derfor et ønske jeg hadde om at praksis kunne forsøkes artikulert på 

bakgrunn av sykepleiernes svar om temaet respiratorbehandling og avvenning. 

6.2.3 Svarprosenten 

Utvalget besto av sykepleiere på 9 ulike intensivavdelinger. Det ble sendt ut 400 skjemaer 

via deres personlige e-postadresser på sine avdelinger. Svarprosenten på 30,25 er lavere 

enn forventet. Fordi pilottesten gav 50 % svar, forventet jeg om lag samme svarrespons. 

Det er ved flere universitetssykehus stor tetthet av spørreundersøkelser og prosjekter der de 

ansatte deltar. Da kan det elektroniske skjema, lett bli oversett i mengden av E-post. 

Skjemaet ble sendt ut i juni og august, ferier og manglende tilstedeværelse av de ansatte 

kan påvirke svarprosenten. De seksjonslederne og fagsykepleierne jeg hadde kontakt med 

sendte ut påminnelser om å besvare skjemaet. Det har vært endringer i helsetjenesten, i 

form av personalportaler, læringsportaler og e-læring. Mange av disse pålagte oppgavene, 

kan dempe iveren fra å svare på et elektronisk skjema. Selve temaet kan kanskje også være 

noe vanskelig å svare på i utgangspunktet. ”Det kommer an på”, vil mange svare, og det 

kan være et hinder mot å svare på enkle spørsmål om respiratoravvenning. Mange 

spesialutdannede vil oppleve skjemaet som en forenkling av en kompleks virkelighet. 

Kanskje det elektroniske fører til mindre ansvarsfølelse fordi det oppleves som lite 

forpliktende? Kan hende det elektroniske verktøyet er uvant for mange sykepleiere. En 

avdeling var truet av omstrukturering og sammenslåing, og slike faktorer vil kunne påvirke 

mange til å la spørreskjemaet vente og ikke bli besvart. Veiledning av studenter, stort antall 

av pasienter og innføring av elektronisk sykepleiedokumentasjon var en av årsakene til lav 

svarprosent ved pilottesten. Anonymisering kunne tenkes å gi større svarrespons, men det 

ser ikke ut til å ha gitt noe vesentlig utslag til en høy svarrespons. Hvorfor gir en 

elektronisk formidlet survey lav svarprosent? Mange vegrer seg for å benytte seg av 

elektroniske maler og gjøre studien via et elektronisk skjema. På grunn av frykt for lav 

svarprosent. Det er en økonomisk fordelaktig side, det er systematisk og det er velegnet for 

en survey i studiesammenheng. 
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Det er systemer for lagring av data og det gis noe veiledning underveis. Ved behov kan 

man få veiledning og brukerstøtte ved USIT/UIO. Det har skjedd en utvikling i forhold til 

elektronikk og i den norske populasjonen har vi høy tilgang på computere og internett. På 

helseforetakene har det også vært endring på tilganger, ved den ringerunden jeg foretok 

forut for utsendelse av spørreskjema, var flere avdelinger i oppstart av elektronisk 

sykepleiedokumentasjon og andre endringer som å bli truet av sammenslåing og 

nedleggelse. Det er alltid ytre faktorer som kan påvirke svarresponsen av et spørreskjema, 

og om man ikke har dedikerte pådrivere ute i praksis kan et skjema fort bli liggende i 

innboksen på e-post kontoen. Det er også en kjensgjerning at etter ferien kan man ha så 

mange e-poster, at man lar enkelte e-poster bare ligge til sist. Da er et spørreskjema raskt 

glemt om de ikke purres. Dette skjemaet ble purret 3 ganger. Det kan man kanskje si er noe 

overmodig, men det ble vurdert nødvendig og utført i samråd med veileder. På større 

helseforetak med utstrakt forskning, kan personalet bli lei av å svare på skjemaer og å delta 

i andres forskning. ”What`s in it for me?”, kan ansatte spørre seg. Selv om man bidrar til 

ny viten, ”The Body of knowledge”, som det uttrykkes i Understanding Nursing Research  

(Burns, Grove, & Gray, 2011). For å få deltagere kan man betale respondentene, som det 

refereres til i samme bok. Påskjønnelser i form av god oppfølging i forhold til 

legemiddelforskning eller en gave som ett kaffekrus eller lignende kunne gitt høyere 

svarrespons. 

Etiske forholdsregler 

For å foreta en survey til sykepleierne på intensivavdelinger var det nødvendig å søke 

tillatelse fra avdelingene, forskningsavdelinger og personvernombud, der det finnes. 

Det var gitt tillatelse fra personvernombud, fag og forskningsansvarlige og ledere. Det 

elektroniske skjemaet sikrer anonymisering av data. URL (Universal Resource Locator) 

ble produsert, og jeg mottok respondentene som et tall. Besvarelsene blir lagret etter hvert 

som de blir besvart og det var ikke mulig for datasamleren å skille hvilket helseforetak de 

stammet fra. Intensivavdelingene er sammenlignbare i forhold til antall pasienter og 

hyppighet på respiratoravvenning. 
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Metode og design  

Jeg stratifiserte utvalget ved å finne en geografisk spredning og på tema da to av 

sykehusene benytter protokoll i praksis i følge muntlig og skriftlig informasjon fra ledelsen 

ved avdelingene. De andre avdelinger har ikke satt bruk av protokoll i system, men 

vurderer å gjøre det. 

Hvorvidt videreutdanning er avgjørende for å utføre respiratorbehandling og 

respiratoravvenning er diskutert. Ingrid Egerod sidestiller lang erfaring fra intensivavdeling 

med videreutdanningen og hun sier at utdanningen ofte kan sies å være en belønning for å 

ha arbeidet på en slik avdeling en tid (Egerod, 2003). I min studie ser vi at de fleste har 

videreutdanning, 83 %, dette samsvarer da med pilottestens funn og medfører en 

forventning til at bruk av ny kunnskap og kunnskapsbasert praksis råder. 

Kjønn 

Det var påfallende for mine funn at 19,3 prosent av respondentene er menn. Jeg har sjekket 

dette funnet mot antall menn i sykepleien generelt og også blant medlemsmassen i 

NSFLIS. Som uttaler at det er NSF som sitter på data om kjønn i forhold til deres 

kjønnsfordeling av medlemsmasse i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe for 

intensivsykepleiere. De kom raskt tilbake med svar at den mannlige prosentandelen hos 

dem var 8.03 prosent. Så selv om det kan arbeide anestesisykepleiere på 

intensivavdelinger, de kan være uten intensivutdanning og derfor ikke være organisert i 

NSFLIS, trekker jeg slutningen at prosentandelen for menn er betydelig høyere enn ellers, i 

studien. Det kan være interessant å drøfte om menn prioriterer å benytte PC-en i større grad 

enn kvinner. Men det er vanskelig å trekke slutninger ut fra denne påstanden. Hvorvidt 

menn er mer interessert i et elektronisk spørreskjema enn kvinner, på dette grunnlaget, 

eller om bruken av medisinsk teknisk utstyr er mer interessant for menn og at de derfor 

ønsker å svare på denne surveyen som omhandler dette temaet, blir bare antagelser i denne 

sammenhengen. Det som er interessant er at 19,3 prosent av respondentene er menn. Men 

på grunn av at svarprosenten er kun rett over 30 prosent kan reliabiliteten bli påvirket, og 

sikre slutninger kan ikke trekkes. 

Alderssammensetningen på Intensivavdelingene som har svart på min survey er dominert 

av sykepleiere mellom 31 og 67 år. Kun 5 % er mellom 23 og 30 år. Det forteller meg at de 

som arbeider med respiratoravvenning i min studie er erfarne sykepleiere. De har erfaring 
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fra sykepleie generelt og fra respiratorbehandling. Det svares at flere ønsker opplæring om 

respiratorbehandling og om bruk av protokoll. Det er også en kommentar at det med 

respiratoravvenning er aktuelt og at det er et savn at det ikke i stor grad undervises i dette 

emnet. En respondent svarer at det er sertifisering og testing med simulator og årlige 

sjekker på at sykepleierne er faglig oppdatert i forhold til dette feltet av intensivsykepleien. 

Dette står i kontrast til dem som svarer at de ikke i stor grad har hatt opplæring og ikke 

benytter eller kjenner til at det finnes protokoller på respiratoravvenning. Svarprosenten er 

30,25 og hvordan de 69,75 % av forespurte sykepleiere stiller seg til benyttelse av 

protokoll er ukjent. Det kan ha påvirket svarresponsen at det på mange sykehus ikke 

benyttes protokoller, at sykepleierne er skeptiske til bruk av protokoller og at de i mindre 

grad ser dette tema som sykepleieansvar. Ut fra den forskningsbaserte litteratur som 

oppgaven bygger på er det et blandet syn på standarder, protokoller og guidelines. Det er 

mange retningslinjer å forholde seg til i prosedyreform, de fant 11000 prosedyrer innen ett 

helseforetak eksempelvis. En slik mengde med prosedyrer kan man ikke i stor grad kan 

forholde seg til. Det arbeides med et felles samarbeidsorgan, i regi av Kunnskapssenteret 

og folkehelsebiblioteket, der prosedyrer skal samles, evalueres og valideres for å i større 

grad få til forskningsbaserte prosedyrer. Kunnskapssenteret driver opplæring i AGREE 

metoden og understreker viktigheten i å foreta PICO søk slik at de samlet prosedyrene i 

helsebiblioteket eller sentralt der alt helsepersonell kan få formidlet prosedyrene ut til seg, 

for å få til kvalitetssikring og stadig reviderte prosedyrer, bygget på evidens. 

Benyttelse av prosedyrer og protokoller 

Det å få ansatte til å benytte prosedyrer, guidelines og protokoller er en utfordring. I min 

studie var ni prosent av respondentene usikre på om de hadde protokoll, sammen med de 

52,9 prosent som svarer at de ikke har protokoll eller prosedyre for avvenning, utgjør det 

godt over halvparten av respondentene. Dermed benytter ikke flertallet en 

avvenningsprotokoll.  

Bronague Blackwood beskriver også at protokollene ikke er like ved de ulike 

sykehusavdelinger (Blackwood, Alderdice, et al., 2011a). Jeg oppdaget ved min 

pilotundersøkelse at mange ikke kjente til protokollen. Protokollen sto imidlertid i 

pasientpermen ved hver pasientseng. Manglende implementering, kan skyldes metoden 

prosedyrene blir gjort kjent. I min studie ønsket sykepleierne seg opplæring i 

respiratoravvenning og i protokollen. De så behovet for opplæring selv om de var erfarne, 
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og hadde jobbet i mange år på intensivavdelingen, med samme type arbeid. Større, 

universitetssykehus, legger ut sine prosedyrer for eksempel for respiratoravvenning på 

nettet og de kan beskues av alle. Det spesifiseres også at hvis denne ikke skal benyttes i et 

tilfelle, må det anføres i journalen til pasienten. Jamfør prosedyre ved Haukeland 

Universitetssykehus (vedlegg 2). I studien viser det seg at 62 % (n:75) ikke har protokoll 

eller ikke vet om det er en protokoll for respiratoravvenning på avdelingen. Så det er noe å 

hente på implementeringssiden innen intensivavdelinger. Hvorvidt dette blir effektuert 

gjennom ulike personalportaler og tilgjengelighet til internett gjenstår å se. 

Kunnskapsdilemmaet, hvordan skille god og dårlige kunnskapsbaser? 

Mengder av regler, retningslinjer og prosedyrer blir ofte så overveldende at man kan 

sammenligne det med å google ordet respiratoravvenning. Hvis man får 3000 treff, hva 

velger man da ut? Det som står øverst er det validert og kontrollerte studier? Det blir 

egentlig som å ikke få noe treff, i realiteten. Derfor trenger man å lære å søke, gjerne 

sammen med bibliotekarer, PICO-søk, kombinerte søk i Cinahl, Cochrane, Medline og 

Best Praktice. Bibliotekarene er spesialutdannet i å gjøre gode og begrensede søk. Kun en 

av mine respondenter hadde søkt sammen med bibliotekar. Det er nyttig å benytte 

fagbiblioteket i helseforetaket, deretter kan man ha faste alert i forhold til litteratur som 

omhandler sitt eget interessefelt. Man oppøver sin evne til å søke selv, hvis man forsøker. 

6.2.4 Hva påvirker sykepleiere til å lese 
forskningsbasert litteratur? 

Språkbarrierer, er engelsk fortsatt en utfordring blant sykepleiere i 40-67 årsalderen? Det 

engelske språket er framtredende i all forskningslitteratur og selv de norske studiene, 

doktoradsarbeidene er utgitt på engelsk i anerkjente tidsskrifter. JAMA, New Journal Of 

English Medisine, Scandinavian Journal of Trauma, Rescuscitation and Emergency 

Medicine. Norske og skandinaviske forskere og artikkelforfattere må forholde seg til 

Engelsk både i studiet, og i ønsket om å i ut sin forskning. Det er en hindring som vi ikke 

skal overse. Det kan være noe å hente på å undervise i tolkning av de forskningsbaserte 

artiklene. Hva man leter etter og hvordan validitet og reliabilitet kan vurderes. Det er en 

nødvendighet i vår globaliserte verden og holde kontakt med forskningsfeltene og kunne 

forstå engelsk fagspråk. Det er mest snakk om å ville og å forsøke, er mitt inntrykk. 

"Øvelse gjør mester" også på dette området, man burde senke skuldrene og lese selv om 
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man ikke forstår hvert eneste ord i teksten, ofte kan man forstå ut i fra en sammenheng og 

ut fra en praksis man kjenner til. 

Metode og statistikk-kunnskaper er også medvirkende i å forstå artikler i fagtidsskriftene. 

fant i 2004 at 90 % ikke hadde slike kurs. Hun gjorde en studie på Medisinske og 

kirurgiske avdelinger om lesing av faglitteratur blant sykepleiere (Høisæth, 2004). 

Siden dette arbeidet er avansert og at det publiseres mange artikler om problematikken, og 

at ansvarsforholdene og bemanning og ledelse av de ansatte også påvirker 

respiratoravvenning, er det fortsatt noe å jobbe med for å øke kunnskap om 

respiratoravvenningen. 
I dette kapittelet diskuteres de empiriske funn fra den elektronisk utførte datasamlingen i 

lys av teori, artikler og fagstoff om respiratorbehandling, avvenning og om opplæringen til 

sykepleierne om dette tema. 

De sentrale funn i min survey er at sykepleierne hadde lang erfaring med 

respiratorbehandling. De ønsket likevel opplæring i respiratoravvenning og de som svarte, 

ønsket også å benytte protokoll. I utgangspunktet hadde jeg en teori om at de minst erfarne 

sykepleierne ville ønsket å benytte protokoller som det hevdes i litteraturen. Nå anser man 

også at uerfarne er mest tilbøyelige til å benytte protokoller generelt. Det var svært få 

respondenter uten spesialutdanning (n:6) som hadde respondert på spørreskjemaet. Om det 

skyltes få sykepleiere uten erfaring/spesialutdanning på de ulike avdelingene eller om 

skjemaet var utformet som en ”kunnskapstest”, er vanskelig å si.  

Det er også en mulighet at man blir lei av å svare på spørreundersøkelser på enkelte 

avdelinger. Det er stor pågang av datasamling til Master-og doktorgradsarbeider. Det 

gjøres også flere brukerundersøkelser og mange universitetssykehus er en del av pågående 

forskningsprosjekter, som innbefatter mye ”belastning” på personalgruppene. Denne 

surveyen rettet seg mot sykepleiernes praksis og det største problemet med å svare var at 

man ikke finner eksakte svaralternativer. 

Det var også tekniske utfordringer i å svare på et elektronisk skjema. I pilottesten, 

opplevde noen at de måtte gå fra besvarelsen og når de så ville fortsette, var de logget ut og 

måtte begynne forfra. Det var uheldig for svarprosenten. Det var også stor 

arbeidsbelastning og mange spesialstudenter i praksis når pilottesten pågikk. Det var også 
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nylig påbegynt elektronisk dokumentasjon sykepleiemessig og det er begrenset hvor lenge 

og ofte sykepleierne kan sitte foran PC en. Våkne pasienter krever sykepleiernes fulle 

oppmerksomhet og det kan oppleves som uetisk og problematisk og sette seg å svare på en 

spørreundersøkelse på sine vakter. Det er også tiltagende oppgaver, som E-læring, 

personalportaler, GAT- datasystemer som personalet må forholde seg til i forhold til 

turnus, permisjoner, ferieavvikling og opplæring. Eller at disse faktorene kan medføre at 

sykepleiere ikke vektlegger spørreundersøkelser av denne art og at de ikke ser nytten i det, 

for seg selv. Det ble purret en gang på pilotundersøkelsen, 3 ganger på 

hovedundersøkelsen (survey). Det kan oppleves brysomt, men en e-post kan lett forsvinne i 

mengden av viktige e-poster og tidsfrister i dagliglivet til sykepleierne. Skjemat ble 

promotert, og de lederne jeg snakket om skulle oppfordre sine ansatte til å ta seg 

10minutter til å besvare mitt spørreskjema. Noen kan ha hatt både kurs i 

respiratorbehandling, gått videreutdanning med opplæring og hatt kurs, dette tok kommer 

ikke tilstrekkelig fram med denne spørsmålsformuleringen. Det kan være sannsynlig at de 

med videreutdanning svarer det, som er høyeste ”formelle” opplæring her kunne jeg ha 

benyttet en annen type svaralternativ for å tydeliggjøre det at flere undervisningsmåter kan 

ha vært tilfelle i gjennom årenes løp på en avdeling med bytte av utstyr og nye apparater, 

det er lovpålagt at nytt utstyr skal bli forklart og undervist slik at det nye tas inn i 

kunnskapsbasen til den enkelte. 

Videreutdanningen av sykepleiere ved spesialavdelinger har vært under utredning og har 

blitt vurdert de siste årene. Tildels skyldes det at behovet for spesialutdannede sykepleiere 

har vært vurdert mot behov, overgang fra etatsopplæring til Høgskole og om spørsmålet 

om disse videreutdanningene skal inn i gradsstrukturen som ellers er i 

Undervisningsinstitusjonene, Bachelor, Master og Doktorgrad. Til nå har man i Norge kalt 

Videreutdanningene innen Anestesi, Intensiv og Operasjon for "Postbachelorstudier" for å 

ha et forståelig navn ved besøk i utlandet.  

I USA har videreutdanningene vært tatt opp i gradsstrukturen for lang tid tilbake, der ble 

sykepleie universitetsfag i 1899, første sykepleier som ble universitetsprofessor i 1907 

(Fagermoen, 1998; Nord, 1998). Denne utviklingen skjer også gradvis i Europa og i verden 

forøvrig. 

Kunnskapsdepartementet har tatt bort videreutdannings-benevnelsen i framtidsplanene og 

anestesi, intensiv og operasjon tas nå opp i masterprogrammene på noen høgskolers. Det er 
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også kommet nyutdannede Intensivsykepleiere fra New Zealand med forskningsbaserte 

studier, men lite praksis. Da dukker spørsmålet om funksjonsdyktighet opp, debatter 

mellom teori og praksis oppstår og akademia og profesjonsmakt kan møte hverandre midt i 

den harde virkelighet der pasientene trenger sykepleiere som virkelig fungerer i praksis. 

(Patricia Benner & Heggen, 2010). Dette gjelder ikke minst på Intensivavdelingene der 

krav om praktisk kunnskap, respiratoravvenning i praksis, gjør seg gjeldende. Skal 

Masteroppgaven skrives før de kommer i praksis, eller etter og hvordan blir resultatet i 

praksis? Trenger man ikke først og fremst praktikere i klinikken? Kan ikke de som ikke 

takler teorien så godt kunne bli praktisk gode yrkesutøvere?  

Vi kan være både praktikere og akademikere, man kan takle en respirator og samtidig være 

evidensbasert sykepleier i praksis. Derfor er det spennende med dem som tar en doktorgrad 

og fortsatt jobber klinisk, man ser en økende tendens til kombinerte stillinger på 

Universiteter (20%) og i klinikken (80%). Man ser også en akademisering i høgskolene 

siden NOKUT har krevd økt antall høgskolelektorer og doktorgradsutdannede lektorer. Det 

samme gjør seg gjeldende her også, kan lærerne klare å holde seg faglig à jour på 

praksisfeltet hvis de skal jobbe med produksjon av artikler og samtidig jobbe med 

studentene? Dette vil igjen prege undervisningen som ikke alltid vil forberede sykepleiere 

og spesialsykepleiere på den praktiske virkeligheten, for eksempel respiratoravvenning. 

Det er en utstrakt kunnskapsøkning i praksisfeltet og man må henge med utviklingen i like 

stor grad der, ved forskningsprosjekter i forbindelse med Master og doktorgradsstudier. 

Svarprosenten 

Utvalget består av sykepleiere på 9 ulike intensivavdelinger. Det ble sendt ut 400 skjemaer 

via deres personlige e-postadresser på sin avdeling. Det var gitt tillatelse fra 

personvernombud, fag og forskningsansvarlig og ledere. Det elektroniske skjemaet sikrer 

anonymisering av data. URL ble definert , og jeg mottok besvarelsene med 

respondentnummer. Jeg har ikke kunnet skille type sykehus, men avdelingsstørrelsen er 

sammenlignbar i forhold til hyppighet på respiratoravvenning. Jeg stratifiserte utvalget ved 

å finne en geografisk spredning og på tema da to av sykehusene benytter protokoll i 

praksis. De andre avdelinger har ikke det. 

Hvorvidt videreutdanning er avgjørende for å utføre respiratorbehandling og 

respiratoravvenning er diskutert. Ingrid Egerod sidestiller lang erfaring fra 
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Intensivavdeling med videreutdanningen og hun sier at utdanningen ofte kan sies å være en 

belønning for å ha arbeidet på en slik avdeling en tid (Egerod, 2003). I min studie ser vi at 

de fleste har videreutdanning, 83 % av respondentene . 

Det var påfallende for mine funn at 19,3 prosent av respondentene er menn. Jeg har sjekket 

dette funnet mot antall menn i sykepleien generelt og også blant medlemsmassen i 

NSFLIS. Som uttaler at det er NSF som sitter på data om kjønn i forhold til deres 

kjønnsfordeling av medlemsmasse i NSFLIS. De kom raskt tilbake med svar at den 

mannlige prosentandelen hos dem var 8.03 prosent. Så selv om det kan arbeide 

anestesisykepleiere på intensivavdelinger, de kan være uten intensivutdanning og derfor 

ikke være organisert i NSFLIS, trekker jeg slutningen at prosentandelen for menn er 

betydelig høyere enn ellers, i studien. Det er interessant å drøfte om menn prioriterer å gå 

inn på PC en i større grad enn kvinner om menn er mer interessert i et elektronisk 

spørreskjema enn kvinner, eller om bruken av medisinsk teknisk utstyr er mer interessant 

for menn og at de derfor ønsker å svare på denne surveyen som omhandler dette temaet. 

Av respondentene hadde 5 % (n:6) ikke videreutdanning og det er interessant at de har 

ønsket å besvare på spørreskjemaet. Det er nyttig at de svarer ut fra sin bakgrunn og bidrar 

til ny viten ved engasjement, til tross for manglende spesialutdanning. 

Alderssammensetningen på intensivavdelingene som har svart på min survey er dominert 

av sykepleiere mellom 31 og 67 år. Kun 5 % er mellom 23 og 30 år. Det forteller meg at de 

som arbeider med respiratoravvenning i min studie er erfarne sykepleiere. De har erfaring 

fra sykepleie generelt og fra respiratorbehandling. Det svares at flere ønsker opplæring om 

respiratorbehandling og om bruk av protokoll. Det er også en kommentar at det med 

respiratoravvenning er aktuelt og at det er et savn at det ikke i stor grad undervises i dette 

emnet (Benner, et al., 2008). En respondent svarer at det er sertifisering og testing med 

simulator og årlige sjekker på at sykepleierne er faglig oppdatert i forhold til dette feltet av 

intensivsykepleien. Dette står i kontrast til de som svarer at de ikke i stor grad har hatt 

opplæring og ikke benytter eller kjenner til at det finnes protokoller på 

respiratoravvenning. Svarprosenten er 30,25 og hvordan de 69,75 % av forespurte 

sykepleiere stiller seg til benyttelse av protokoll er ukjent. Det kan ha påvirket 

svarresponsen at det på mange sykehus ikke benyttes protokoller, at sykepleierne er 

skeptiske til bruk av protokoller og at de i mindre grad ser dette tema som sykepleieansvar. 

Ut fra den forskningsbaserte litteraturen som oppgaven bygger på er det et blandet syn på 
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standarder, protokoller og guidelines. Det er mange retningslinjer å forholde seg til i 

prosedyreform, eksempelvis et antall på 11000 prosedyrer innen et helseforetak. Det kan 

bli så stort antall prosedyrer at man ikke velger å se bort i fra prosedyrer generelt. Det 

arbeides med en felles base der prosedyrer skal samles, evalueres og valideres i for i større 

grad å få forskningsbaserte prosedyrer. Kunnskapssenteret underviser i AGREE metoden 

og PICO søk, slik at prosedyrene kan bli basert på ny litteratur og bli forskningsbaserte, 

tidligere har det vært lokale krefter som har laget prosedyrer basert på praksis og de lokale 

forhold på avdelingene og sykehusene. Ved å innføre personalportaler der alle ansatte 

registreres og samles, kan man også i større grad formidle prosedyrer ut til alle ansatte. 

Helsebiblioteket har vært foreslått som en formidlingskanal. Å sikre seg at personale få 

ansatte til å benytte prosedyrer, guidelines og protokoller er en annen utfordring. Bronague 

Blackwood beskriver også at protokollene ikke er like ved de ulike sykehusavdelinger 

(Blackwood, 2000; Blackwood & Wilson-Barnett, 2007). Jeg oppdaget ved min 

pilotundersøkelse at mange ikke kjente til protokollen, som sto i alle pasientpermer ved 

hver pasientseng. Hva skyldes dette? Større, universitetssykehus, legger ut sine prosedyrer 

for eksempel for respiratoravvenning på nettet og de kan beskues av alle. Det spesifiseres 

også at hvis denne ikke skal benyttes i et tilfelle, må det anføres i journalen til pasienten Jf 

prosedyre ved Haukeland Universitetssykehus (vedlegg 2) (Benner, et al., 2008). I studien 

viser det seg at 62 % (n:75) ikke har protokoll eller ikke vet om det er en protokoll for 

respiratoravvenning på avdelingen. Så det er noe å hente på implementeringssiden innen 

intensivavdelinger. Hvorvidt dette blir effektuert gjennom ulike personalportaler og 

tilgjengelighet til Internett gjenstår å se. 

Mengder av regler, retningslinjer og prosedyrer blir ofte så overveldende at man kan 

sammenligne det med å gjøre et google-søk av respiratoravvenning. Hvis man får 3000 

treff, hva velger man da ut? Det som står øverst. Hvordan kan man kontrollere for det 

validert og kontrollerte studier? Det blir egentlig som å ikke få noe treff, i realiteten. 

Derfor trenger man å lære å søke, gjerne sammen med bibliotekarer, PICO-søk, 

kombinerte søk i Cinahl, Cochrane, Medline og Best Praktice, er kjente og utprøvde 

søkermotorer (Bibsys, 2011).  

Hvorfor leser ikke sykepleiere forskningsbaserte artikler? 

Språkbarrierer, er engelsk fortsatt en utfordring blant sykepleiere i 40-67 årsalderen? Det 

engelske språket er framtredende i all forskningslitteratur og selv de norske studiene og 
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doktorgradsarbeidene er utgitt ut på engelsk i anerkjente tidsskrifter. JAMA, New Journal 

Of English Medisine, Scandinavian Journal of Trauma, Rescuscitation and Emergency 

Medicine. Norske og skandinaviske forskere og artikkelforfattere må forholde seg til 

engelsk både i studiet, og i ønsket om å i ut sin forskning. Det er en hindring som vi ikke 

skal overse. Det kan være noe å hente på å undervise i tolkning av de forskningsbaserte 

artiklene. Hva man leter etter og hvordan validitet og reliabilitet kan vurderes. Det er en 

nødvendighet i vår globaliserte verden og holde kontakt med forskningsfeltene og kunne 

forstå engelsk fagspråk. Det er mest snakk om å ville og å forsøke, er mitt inntrykk. 

"Øvelse gjør mester" også på dette området, man burde senke skuldrene og lese selv om 

man ikke forstår hvert eneste ord i teksten, ofte kan man forstå ut i fra en sammenheng og 

ut fra en praksis man kjenner til. 

Metode og statistikk-kunnskaper er også medvirkende i å forstå artikler i fagtidsskriftene. 

Ragnhild K.M. Høisæth fant i 2004 at 90 % ikke hadde kurs i metode og statistikk. Hun 

gjorde en studie på medisinske og kirurgiske avdelinger om lesing av faglitteratur blant 

sykepleiere. Av mine respondenter har 86 % videreutdanning og i tillegg har 6,6 % 

master/hovedfagsutdanning. Svaralternativet ”annet”, kan være doktorgradsutdanning og 

den gir forskerkompetanse. Det å kunne tolke og foreta søk er da et kjent arbeidsområde 

for mastergradsstudenter og det bør ifølge Polit&Beck, s.680, også være en oppgave for 

bachelorstudenter. Ved at studentene undervises i å søke litteratur i studietiden, at 

lektorene underviser forskningsbasert og også at temaer med lite forskning belyses. 

Dermed kan studentene finne ”gaps” i kunnskapen og gjøre enkle studier eller lage 

litteraturrevyer, på disse områdene (Polit &  Beck, 2004). Dette kan senere være tema for 

en mastergradsoppgave. 
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7 Studiens begrensninger  
Til tross for den begrensning i databredde et spørreskjema kan avdekke ble det foretatt 

survey, med elektronisk datasamling til sykepleiere på intensivavdelinger. Å sende ut 

spørreskjemaer og la respondentene gjøre egenkartlegging er ofte benyttet til 

masterarbeider. De data man får, kan være preget av at respondentene svarer det de vet er 

rett, men samsvarer ikke alltid med det de uttøver i praksis. At spørreskjemaet var 

elektronisk, sikrer anonymiseringen, men det senker samtidig den muligheten forskeren har 

til å appellere til respondenten om å besvare. Til tross for at ledere og fagansvarlige syntes 

dette var en nyttig survey, kan respondentene velge å la det ligge, utsette og glemme å 

besvare skjemaet som er en av de mange e-poster de ansatte mottar. 

Nå var ønsket å kartlegge praksis ved respiratoravvenning, og om sykepleiere faktisk har 

kjennskap til gjeldende protokoll og om de benytter gjeldende protokoll. De ble spurt om 

de kunne svare på hvordan de forholdt seg til protokoll og prosedyren. Det kunne vært 

hensiktsmessig samtidig å foreta intervjuer og å foreta observasjon og videoopptak som 

kunne avdekket gjeldende praksis visuelt og utført en metodetriangulering (mixed 

methode) (Hansen, Fjaelberg, Nilsen, Lossius, & Soereide, 2008). 

Tidsaspektet i forhold til å skrive en masteroppgave, samt arbeidet med å lage et 

spørreskjema, begrenset dette valget til kun å benytte et spørreskjema. Det ble imidlertid 

foretatt samtaler og ekspertuttalelser i forhold til utarbeiding av spørreskjemaet, og det ble 

også samlet uttalelser fra masterstudenter og mine ansvarlige lærere Inger S. Bredal og 

Randi Nord. Jeg har også selv observert i praksis at verken leger eller sykepleiere benyttet 

gjeldende protokoll, på den intensivavdelingen jeg foretok pilottesten ved. Dette kan også 

være medvirkende til at spørreskjemaet fikk 30,25 % respons. Det ble spurt om og 

avdekket et område som kan ha virket noe avslørende og sensitivt for den enkelte 

sykepleier, som vet at protokoll er viktig å benytte i praksis, men som ikke gjør det. 

Suzie Kim sin modell i forhold til vurderinger, kontekst og sykepleie har vært nyttig 

bakteppe for studien, den kunne ha vært benyttet enda mer i forhold til 

sykepleievurderinger i forhold til respiratoravvenning og hvordan det gjøres i praksis.  

Vektleggingen på protokoll eller ikke protokoll, påvirket bearbeiding av funn på hvordan 

han uttøver respiratoravvenningen uten å benytte en avvenningsprotokoll. Temaet 
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respiratoravvenning er innen et komplekst intensivsykepleieområde, kun en side av 

behandlingen, det er menneskelige faktorer hos pasienten og sykepleieren som påvirker en 

respiratoravvenningsprosess. 

Det ble en studie kanskje med noe preg av å være kunnskapstestende. Spørreskjemaet 

hadde konkrete spørsmål omkring respiratoravvenningens handlinger og valg vedrørende 

avvenning. Min bakgrunn som fagansvarlig sykepleier for MTU og intensivlærer, kan ha 

preget meg i spørsmålsstillingen. Dessuten min bakgrunn fra generell intensivavdeling 

med kirurgiske, medisinske og av alle aldre, kan ha preget mine spørsmål. Det kan ha vært 

vanskelig å svare konkret på mange av valgene man som sykepleier tar innen 

intensivmedisin. ”Det kommer an på”, det er mange variabler som spiller inn ved ulike 

valgsituasjoner, at det blir ikke helt rett uansett, i den forenklingen et spørreskjema 

presenterer. Også de respiratorene jeg kjenner til har påvirket begrep og spørsmål som kun 

omhandler noen typer respirator. At svarresponsen ble 30,25 % henspiller kanskje noe på 

denne forenklingen av den komplekse virkeligheten. Likevel var mitt ønske for min studie 

nettopp å forsøke å sette ord på det komplekse, det tause, de vurderinger man gjør seg som 

spesialsykepleier på en avansert behandling som respiratorbehandling og avvenning er. Det 

blir tross den lave svarresponsen besvart 121 spørreskjemaer, det gir et inntrykk og det blir 

fokusert på at dette emnet er interessant for sykepleiere som arbeider i klinikken med de 

som ikke puster selv. Det er valgt ut noen av svarene, de har jeg valgt for å belyse 

problemstillingen om bruk av protokoll eller ikke protokoll, de resterende svarene kan 

eventuelt benyttes i en annen sammenheng. Omtrent samtidig pågikk en 

spørreundersøkelse på grunn av et doktorgradsarbeid vedrørende ledelse og bemanning i 

forhold til respiratoravvenning som var rettet mot ledere i intensivavdelingen. De 

spørsmålene som berører ledelse av bemanningen har jeg benyttet i liten grad i oppgaven. 

Jeg foretok en pilottest av spørreskjemaet på en avdeling der det finnes en 

avvenningsprotokoll, det viste seg at den ikke var kjent eller ikke ble benyttet i praksis. Det 

blir skrevet retningslinjer for respiratoravvenning for hver enkelt pasient, altså individuelt 

tilpasset avvenning, og det kan vise seg samsvarende at noe av kunnskapen i protokollen 

kan være ubevisst. Ansatte kan ha hatt bevissthet på at de juridisk og faglig burde ha 

benyttet protokollen, men velger å avstå og dermed ikke ønsker å besvare et spørreskjema 

som omhandler temaet respiratoravvenning. Respiratorbehandling har tradisjonelt vært en 

legestyrt behandling, dermed berøres et område der sykepleiere og leger har delt ansvar og 
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noe uklare grenser i praksis, jurisdiksjon (Abbott, 1988). Det kan også begrense 

tilbøyeligheten til å besvare et spørreskjema om en oppgave som oppfattes som legestyrt. 

En av begrensningene kan være at bias blir mer fremtredende ved lav svarprosent og 

overførbarheten i studien berøres. Intensivavdelinger ble kartlagt, funnet omtrent like av 

størrelse, deretter ble det trukket ut et utvalg på 9 avdelinger. Med totalt 400 e-postadresser 

til sykepleiere på intensivavdelinger i Norge. Pilottesten ble også utført på en tilsvarende 

avdeling, og dermed blir resultatene en indikasjon på benyttelse av avvenningsprotokoll i 

Norge. Siden svarresponsen er lav, påvirkes gyldigheten av studien, men svarene er 

interessante som en beskrivelse av hvordan 121 sykepleiere ser på bruk av 

avvenningsprotokoll, litteraturlesing i forhold til gitt tema og hvordan de ser på sitt 

ansvarsforhold i forhold til respiratoravvenning.  
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8 Konklusjon og videre anbefalinger 
Bruk av protokoller, retningslinjer og prosedyrer er stadig diskutert i praksis. Det arbeides 

med å redusere antall, og å samle prosedyrer nasjonalt. Helsepersonell er ofte tvilende til å 

benytte prosedyrer slavisk, selv om man er juridisk forpliktet til å utføre de prosedyrer som 

er utarbeidet og godkjent av overordnede. Det bør også stilles høye krav til prosedyrene. 

Forvente at det er gjort nøyaktige litteratursøk, slik at utøverne kan stole på at prosedyrene 

er gyldige og innehar den nyeste kunnskap. Og at evidens-baserte referanser føres opp og 

revideres jevnlig. Det er nyttig å belyse sykepleiefaget. Først ved å sette ord på 

sykepleiehandlinger blir vår kunnskap synlig og sykepleie blir sett og verdsatt utenfor 

avdelingene. Tidligere var sykepleie lite synlig i journaler, men etter helsepersonelloven 

ble vår dokumentasjonsplikt og rett understreket (Lovdata.no, 1999). Masteroppgaver er 

nyttige for å sette ord på vår innsikt i behandling og sykepleie i spesialisthelsetjenesten. 

Det er gjennom oppgaven drøftet om utdannet personell som spesialsykepleiere, leger og 

andre kvalifisert personell er representanter for, kan være mindre tilbøyelige til å følge 

enkle retningslinjer. Det å benytte en protokoll kan overstyre våre individuelle og mindre 

konstante behandlingsmetoder. Det er gjennom oppgaven vist at protokollbruk kan føre til 

kortere respiratoravvenning, mer forskningsbasert  sykepleie og at pasienten har glede av 

ny og gjeldende kunnskap i praksis. Kollektive beslutninger som er tuftet på flere studier 

og der funnene viser at ”oppskrifter” er nødvendige både for sykepleiere, flyvere og kokker 

(Blackwood, et al., 2010; Chatburn & Deem, 2007; Hayward, et al., 1995). Selv om det er 

handlinger som vi har gjort uttallige ganger, følger vi egentlig en oppskrift, vi ser ikke bort 

i fra grunnoppskriften, men vi legger til ingredienser og styrker smaken med krydder. Det 

er fornuftig å bygge på kunnskapen, og å legge til det nye vi lærer oss. Når det gjelder 

respiratoravvenning, kan protokollen være grunnoppskriften, som vi ikke ser bort i fra, 

men som vi styrker med erfaringsbasert viten slik flyveren gjør ved flyavgang og 

landingsprosedyrer som de utfører. 

I studien var det en sammenheng mellom litteratursøk og forskningsbasert sykepleie, og 

utdanningsnivå. Sykepleierne trenger fortsatt å bli oppmuntret til å lese forskningsbasert 

litteratur. Flere opplyste at de Googlet i blant.  Med lettere tilgjengelige databaser og 

folkehelsebiblioteket kan det være et utviklingspotensiale for profesjonsutdannede, og at 
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det også i arbeidstiden settes av tid til å søke litteratur, gjerne veiledet av bibliotekarer. Det 

er et ledelsesanliggende at de ansatte får tid til å holde seg faglig à jour. 

Mitt forslag til arbeidsgiverne er at sykepleiere også får satt av tid til å lese litteratur i 

arbeidstiden. Det at sykepleiere ikke foretrekker å lese engelske artikler og kanskje ikke 

har kunnskap om metode og statistikk, er en utfordring. Her kan man trekke inn bibliotek, 

e-læring og veiledere i praksis. Det er av største viktighet for pasientene, ledere og 

økonomiske budsjettansvarlige at prosedyrer både revideres, kunnskapsbaseres og ikke 

minst implementeres og følges. Hvis ikke blir protokoller, prosedyrer bare 

”skrivebordsarbeider” og ikke en nyttig retningslinje i praksis. Vi vil som helsepersonell 

kunne sammenlignes med mesterkokker, de grunnleggende retningslinjene følges i 

oppskriften, men det legges til noe ekstra for at det skal være spesielt bra og ikke bare 

minimumsbehandling. 

Sykepleie og medisin må alltid ha rom for kreativitet og individuelle vurderinger og mange 

av medikamenter og behandlingsrutiner er ikke forsket på innen intensivmedisinen. Det 

kan anbefales til andre masterstudenter. At det å implementere prosedyrer og ny viten i 

praksis, fortsatt tar lang tid er utfordrende i vårt kunnskapsbaserte samfunn. Sett i 

sammenheng med Semmelweis` funn (1861) og håndvaskens betydning, er det ofte de 

enkle handlinger som kan bedre pasientsikkerheten og forebygge skade. Dette er relevant i 

forhold til å benytte prosedyrer og protokoller også i forhold til respirator-behandling og 

avvenning. Det er en enkel handling, men den er av avgjørende betydning for pasientene 

som kan få en kortere tid med respiratorhjelp og dermed et kortere intensivopphold og 

raskere tilfriskning. At flere land har egne respiratoravvenningsavsnitt og får egne 

respiratorterapeuter er også noe vi burde vurdere innen den hektiske intensivhverdagen i 

Norge. Fordi de vanskelig avvennbare pasientene trenger helsepersonell som har fokus på 

avvenningen, menneskets styrke og den individuelle tilpasningen samtidig med at hun har 

lest og benytter de seneste forskningsbaserte artiklene og protokollene. Som håndvask 

fortsatt er en utfordring i praksis er også protokollbruk det også paradoksalt nok, tross all 

evidens. 

Studier på sykepleieres handlinger er interessant, det å verbalisere sykepleiehandlinger er 

viktig for helsetjenesten og hører til sykepleiernes samfunnsmessige mandat. Å foreta en 

studie med observasjon og filmopptak kunne vært interessant for å underbygge sykepleien 

til intensivpasientene ytterligere i en senere studie. 
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Vedlegg 
 





Definisjoner  
 
Intensivsykepleie : 
”Intensivsykepleie er spesialisert sykepleie av akutt og kritisk syke pasienter, 
som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie 
innebærer å delta aktivt i prosessen mot å gjenopprette pasientens helse eller å 
legge til rette for en verdig død. 
Målet med intensivsykepleie er å etablere en terapeutisk relasjon med 
intensivpasienter og deres pårørende, og å styrke pasientens fysiske, psykiske, 
sosiale og åndelige kapasitet med forebyggende, behandlende, lindrende og 
rehabiliterende tiltak.” 
(vedtatt på NSFLIS’s Generalforsamling 2. september 2004) 
 
Intensivsykepleier: 
”En intensivsykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i 
intensivsykepleie som følger Rammeplan og forskrift for Videreutdanning i 
Intensivsykepleie, KUF (1999), over 3 semester og som gir 90 studiepoeng.” 
(vedtatt på NSFLIS’s Generalforsamling 2. september 2004) 
 
Intensivpasient: 
”En intensivpasient er intensivpasient når det foreligger truende eller manifest, 
akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner, og svikten antas å være helt eller 
delvis reversibel.” 
(vedtatt på NSFLIS’s Generalforsamling 13. september 2006) 
 
Intensivavdeling: 
”En intensivavdeling er en sykehusenhet med spesialutdannet personell, som 
skal kunne behandle pasienter med truende eller manifest akutt svikt i en eller 
flere vitale funksjoner. “ 
(vedtatt på NSFLIS’s Generalforsamling 13. september 2006)!
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Spørreskjema UTSKRIFT AV SKJEMA-USIT-MALEN 

Skjemaer > Om skjemaet "Gro Merete Høyum" 

Forside Besvarelser Hjelp  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Redaksjoner Maler Skjemaer  

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Viser innstillinger og annen relevant informasjon om skjemaet. 

Om skjemaet Rediger innstillinger Hent data Invitasjoner Kopier 
skjema Slett skjema  

Navn Gro Merete Høyum  

Beskrivelse Survey design, kvantitativ metode. Beskrivelse av 
sykepleieres arbeid med respiratoravvenning, benyttes protokoller i 
praksis?  

Invitasjoner godkjent 400  

Invitasjoner ikke godkjent 0  

Innleverte besvarelser 121  

Mal Respiratoravvenning, protokollstyrt eller individuelt tilpasset 
avvenning, sykepleieerfaringer.  

Id 44177  

Url for å svare 
https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=44177&lang=no  
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Anonymt Ja   

Hvem skal kunne svare på skjemaet? Bare inviterte  

Kvitteringer E-post til medlemmene i redaksjonen om besvarelse  

  

Åpningstider f.o.m. 15.06.2010 00:00 

t.o.m. 01.12.2010 23:59   

Maks antall besvarelser totalt 1000  

Tekst til invitasjon Etter avtale har du mottatt et elektronisk 
spørreskjema som du har 100 minutter tilrådighet for å svare uten å 
logge ut. Prøv likevel å legge ditt svar tidspunkt slik at du kan få svart 
mest mulig uforstyrret. Det tar ca 10 minutter å svare. Takk for at du 
bidrar til felles kunnskapsøkning om sykepleieres praksis.  

Tekst til purring Tusen takk til deg som har svart allerede, beklager at 
du mottar påminnelser. -Du som ikke har svart, kunne du prøve å 
svare nå. Det betyr svært mye at akkurat du svarer! Takk! 
Spørreskjema er begrenset til enkle spørsmål, enkle svar, selv om din 
praksis er mye mer kompleks.Du oppfordres til å svare uansett, slik 
kan vi belyse sykepleiepraksis også med tall og analyser.  

Tekst til kvittering som vises når man har besvart Tusen takk for at du 
tok deg tid på å svare på spørreskjema om respiratoravvenning, 
resultatene skal presenteres i en Masteroppgave ved UIO, der vil de 
data du har produsert bli drøftet og problematisert opp mot litteratur 
slik at enkle funn kan være nyttige likevel.  

Opprettet 27.05.2010 21:51  

Henting av data har flyttet til egen side, se linken "hent data".   

 

 



1. Bakgrunn 

• 1.1. Din alder  

23-25år 

26-30år 

31-35år 

36-40år 

41-50år 

51-67år 

• 1.2. Ditt kjønn  

Kvinne 

Mann 

• 1.3. Hva er din høyeste fullførte utdanning?  

Sykepleierutdanning 

Videreutdanning. 

Master/Hovedfagsutdanning 

Klinisk spesialist 

Annet 

• 1.4. Erfaring med respiratorpasienter?  

0-1 år 

2-5 år 

6-12 år 

13-20år 

21-40år 

 

 

 

 

 

 



2. Respiratorbehandling og avvenningprosess. 

Kunnskaper om respiratorbehandlingog avvenningsprosess.  

• 2.1. Hvor ofte har du ansvar for en pasient i avvenningsfasen?  

Daglig 

Ukentlig 

Månedlig 

Sjeldnere 

Aldri 

• 2.2. Hvor viktig er samarbeidet med leger og sykepleiere om 
respiratoravvenningpasientene?  

Lite viktig 

Ganske viktig 

Viktig 

Svært viktig 

• 2.3. Hvor viktig er det å tilpasse alarmgrensene på respiratoren, til den enkelte 
pasienten?  

Lite viktig 

Ganske viktig 

Viktig 

Svært viktig 

• 2.4. Hva kan være tilstrekkelig oksygenmetningen for avvenningsklare pasienter?  

99% 

95% 

91%-94% 

88%-90% 

87%-85% 

 

 

 

 



• 2.5. Hvilken respirasjonsfrekvens kan du akseptere i avvenningsfasen?  

10-15/minutt 

16-25/minutt 

26-30/minutt 

31-50/minutt 

Annen frekvens 

• 2.6. Hva er de viktigste tiltak du foretar deg for å avvenne en pasient fra respirator?  

Du kan sette flere kryss  

Redusere sedasjon 

Berolige pasienten-skape en trygg situasjon. 

Skape kontakt med pasienten 

Sette seg inn i pasientens tilstand 

Mobilisere og aktivisere pasienten 

Oppmuntre pasienten til å jobbe med å puste selv 

La pårørende være tilstede. 

Forklare hva pasienten må gjøre for å kunne puste uten respirator. 

Annet 

on  

• 2.7. Hvordan avgjør du om pasienten er klar for respiratoravvenning?  

Du kan sette flere kryss  

Egentrigging av respiratoren 

Lavere behov for respirasjonsstøtte på egne respirasjonsforsøk(Assisted 

breating)) 
Avtagende behov for ekstra oksygentilførsel (Kan redusere surstoffprosenten 

på maskinen) 
Alarm for apnoe (puster langsommere enn innstilt apnoealarm i sekunder) 

Tubeirritasjon (Pasienten hoster og grimaserer) 

Pasienten klarer å puste med T-stykke med PEP-ventil 

Pasienten klarer å puste med "Taleventil"(opprettholder peep) 

Pasienten klarer å puste med Ekstern CPAP. 

Pasienten kan puste med "kunstig" nese i perioder på 15minutter. 

Pasienten er urolig, samarbeider ikke med maskinen, delvis uklar. 

Annet 

on  



• 2.8. Hvilket utsagn er mest aktuellt?  

Diskuterer med ansvarlig lege om du kan starte avvenning fra respirator. 

Avventer til respirator-avvenning tas opp av pasientansvarlig lege. 

Begynner avvenning fra respirator i følge protokoll. 

Begynner respiratoravvenning individuelt tilpasset pasienten. 

• 2.9. Er det stor grad av kontinuitet i sykepleien til avvenningsklare pasienter?  

Primærsykepleie,sykepleieren har samme pasient på sine vakter, pårørende og sykepleier 

blir kjent.  

Ja, jeg jobber mer effektivt med respiratoravvenning når jegkjenner pasienten 

Ja, jeg synes det er viktig å ha primærteam eller primærsykepleie til pasientene. 

Nei, jeg får sjeldent følge opp samme pasient over tid. 

Nei, det er lite kontinuitet i forhold til avvenningspasientene. 

Vet ikke, jeg går til den pasienten som jeg får ansvar for. 

• 2.10. Hvilke respiratorinnstillinger, endrer du på ved respiratoravvenningen?  

Du kan sette flere kryss  

Trykkstøttet egenrespirasjon(ASB,TU,etc) 

Lavere oksygentilførsel 

Høyere oksygen tilførsel 

Ende ekspiratoriske trykk(PEEP) 

Inspiratoriske og ekspiratoriske forhold(I:E-forholdet) 

Til og fra pasientstyrte og maskinstyrte trykkstyrte modi:(CPAP/BIPAP) 

Endre mellom ulike modi:Volumkontroll( IPPV), Trykkstyrt(BIPAP), CPAP-ASB 

Endre til og fra andre innstillinger(MMV og SIMV, BiPAP Assist, etc.) 

Andre innstillinger du ville endret på? 

 

 

 

 

on  

 



• 2.11. Hvilken type avvenningsprotokoll/prosedyre har dere tilgjengelig på 
avdelingen?  

Elektronisk protokoll i respiratoren 

Papirprotokoll 

Prosedyre eller guidelines 

Protokoller og prosedyrer, både elektronisk og i papir. 

Ingen formelle retningslinjer 

Vet ikke 

• 2.12. På hvilken måte følges avvenningsprotokollen?  

Besvares hvis du kjenner til formelle retningslinjer, spørsmål 2.11  

Protokollen tilpasses pasienten 

Kjenner ikke til protokollen, jobber ut fra tidligere erfaringer med 

respiratoravvenning 
Veksler mellom å følge protokollen og å tilpasse avvenningen. 

Følger protokollen som gjelder på min avdeling. 

Har protokoll lagt inn i respiratoren og følger anvisningene som maskinens 

programvare foreslår. 
Protokoller er tidkrevende å bruke og lite anvendelige i praksis. 

Protokoller gjør meg trygg, det er retningslinjer som virker i praksis. 

Annet 

• 2.13. Venter du på legeordnasjon før du starter med avvenning fra respirator?  

Ja,jeg avventer nedtrapping fra respirator, til det ordineres. 

Nei, jeg begynner gradvis nedtrapping av ulike innstillinger 

Starter nedtrapping av oksygen så fort blodgassen tillater det. 

Starter å trappe ned støtten på maskinen etter en protokoll 

Annet 

• 2.14. Samarbeider du med lege om å sette opp retningslinjer for nedtrapping for den 
enkelte pasient?  

Av og til, individuelt om det er rom for diskusjon om respiratoravvenning. 

Alltid, det er interessant å diskutere avenningen med medisinsk ansvarlig lege. 

Aldri, legen må selv få ta stilling til den avvenningen som virker best for 

pasienten. 
Vi skal følge protokollen, det skrives ikke individuelle retningslinjer på vår 



avdeling. 
Annet 

• 2.15. Når vil du begynne å planlegge avvenning fra respirator?  

Fra pasienten er intubert og tilkoblet respirator 

Etter at pasienten er i bedring for den lidelsen han kom inn for 

Når lege ordinerer avvenning 

Ut fra protokoll/retningslinje 

Annet 

• 2.16. Anser du respiratoravvenning som en selvstendig sykepleieroppgave?  

Ja, selvstendig oppgave 

Nei, delegert oppgave 

Vet ikke 

• 2.17. Hvilken rolle spiller motivering og oppmuntring av pasienten for vellykket 
respiratoratoravvenning?  

Stor rolle 

Moderat rolle 

Liten rolle 

Ingen rolle 

• 2.18. Har dere mange pasienter som det er vanskelig å avvenne på din avdeling?  

En i måneden 

En i halvåret 

En i året 

Sjelden/Aldri 

3. Opplæring 

Praktisk, teknisk og teoretisk opplæring i respiratorbehandling og avvenning fra respiratorbehandling.  

• 3.1. Hva slags opplæring har du hatt om respiratorbehandling?  

Kurs i respiratorbehandling 

Internopplæring i avdelingen 

En del av undervisningen på Videreutdanningen 

Annen type opplæring 



• 3.2. Har du fått opplæring i respiratoravvenning?  

Har blitt forklart retningslinjer, prosedyrebruk eller bruk av protokollstyrt avvenning.  

Ja 

Nei 

• 3.3. Hvilket behov har du du for opplæring i respiratoravvenning?  

Stort behov 

Moderat behov 

Lite behov 

Ikke behov 

• 3.4. I hvor stor grad var respiratorbehandling og avvenning fra respirator et tema 
under spesialutdannelsen?  

Intensivutdanningen har ofte både teoretisk og praktisk tilnerming til 

respiratorbehandlingnog avvenning.  

I stor grad 

I moderat grad 

I liten grad 

Har ikke spesialutdanning 

• 3.5. Hvilke type opplæring kunne du ha foretrukket?  

Intern opplæring 

Respiratorleverandørens opplæring 

Medisinsk Teknisk opplæring 

Videreutdanning/spesialutdanning 

Annet 

• 3.6. Har din avdeling skriftlige retningslinjer for respiratoravvenning?  

Guidelines, protokoll eller prosedyre.  

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 



• 3.7. Hvordan ønsker du opplæring i protokoller, prosedyrer, guidelines?  

Kan være algoritmer og flytskjema som kan ha mye informasjon om nedtrapping som bør 

bli forklart og tolket av dem som har kunnskap om avenningsprotokollene.  

Personlig opplæring i praksis 

Kurs utenfor avdelingen 

Tid til å øve og ha mulighet for å motta veiledning i praksis 

Har ikke ønske om å benytte protokoll eller guidelines i dette arbeidet. 

Vet ikke 

Annet 

• 3.8. Har du behov for å benytte protokoll, guidelines eller protokoll i 
avvenningsprosessen?  

Stort behov 

Moderat behov 

Lite behov 

Ikke behov 

• 3.9. Har du foretatt internettsøk for å sjekke ut om det finnes artikler om 
respiratorbehandling og respiratoravvenning?  

Ja, jeg søker opp nye artikler jevnlig 

Jeg vet jeg burde søke artikler, tiden strekker ikke til 

Det er vanskelig å få til gode søk, jeg googler i blant 

Har fast allert så jeg får nye artikler automatisk. 

Søker i blant artikler hjemme 

Går på biblioteket å får hjelp til søk 

Har ikke tid, den praktiske delen av jobben hindrer meg 

• 3.10. Ønsker du å kommenterer dette spørreskjemaet, er takknemlig for innspill.  

 

 



 
Avtale i forbindelse med  
prosjektarbeid som inngår i høyere utdanning 

 

Dokumentnr: S03/6-17 Gjelder fra:  [] Utgave: 2.00  Side 1  av  1 
 

 
Avtale mellom Sykehuset Østfold HF   og                  (navn på undervisningsinstitusjon)    
med hensyn til         (studentens navn) sin mastergradsoppgave (evt. annen type oppgave). 
 
 
Sykehuset Østfold (SØ) og     (navn på ekstern instans)     samarbeider om gjennomføring av følgende  
prosjekt (prosjektets navn).  
Arbeidet blir gjennomført i divisjon for (navn på divisjon) ved avdeling (navn på avdeling) etter avtale med 
avdelingssjef (navn) . 
I samsvar med prosjektbeskrivelsen, vil arbeidet innebære (kort beskrivelse av hva prosjektet går ut på): 
  
Arbeidet medfører bruk av sykehusets ressurser slik (tid, utstyr, etc): 
 
Prosjektet er meldt forskningsenheten på fastsatt registreringsskjema. De prosedyrer som gjelder i sykehuset 
blir overholdt i prosjektet, slik som taushetsløfte, melderutiner, personvern, journaltilgang, data- og IT-
sikkerhet. Nødvendige godkjenninger fra eksterne instanser foreligger.  
 
Hvis prosjektet resulterer i et kommersialiserbart produkt, skal sykehusets regler for kommersialisering i hht 
prosedyrer følges. 
 
Hvis resultater fra dette arbeidet skal publiseres i fagfellevurdert tidsskrift, skal SØ-ansatt være gjort i stand 
til å fylle reglene for medforfatterskap i hht Vancouverkonvensjonen, slik at hans/hennes navn kommer på 
forfatterlisten med adresse Sykehuset Østfold HF. Dersom andre i sykehuset oppfyller kriteriene for 
medforfatterskap i henhold til Vancouverkonvensjonen, skal disse inkluderes på forfatterlisten. 
 
 
 
 
 
 
Fredrikstad (dato)      Sted:                                    Dato: 
 
 
______________________________________          _________________________________________ 
Forskningssjef       Undervisningsinstitusjon 
 
 
 
 
  
 
 
____________________________________             __________________________________________ 
Divisjonsdirektør       Student   
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 Oslo universitetssykehus HF 
  

 
TILRÅDING TIL INTERN KVALITETSSIKRING  

Til: Gro Merete Høyum, intensivsykepleier, 
Intensivseksjonen, Sykehus Østfold 

Kopi:  

Fra: Personvernombud Aksel Sogstad 
 

Saksbehandler:  

Dato: 14.6.2010 

Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet  

Sak: Personvernombudets tilråding til innsamling av 
opplysninger 

Saksnummer/ 

Personvernnummer: 

2010/15401  

   

Personvernombudets tilråding til innsamling og databehandling av personopplysninger for 
intern kvalitetssikring ”Respiratoravvenning protokollstyrt eller individuelt tilpasset 
avvenning fra respirator” 

 
Viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / helseopplysninger. Det 
følgende er en formell tilråding fra personvernombudet. Forutsetningene nedenfor må være 
oppfylt før innsamlingen av opplysningene / databehandlingen kan begynne.  
 
Med hjemmel i Personopplysningsforskriftens § 7-12 jf. Helseregisterlovens § 36 har 
Datatilsynet ved oppnevning av Aksel Sogstad som personvernombud ved Oslo 
Universitetssykehus, fritatt sykehuset fra meldeplikten til Datatilsynet. Behandling og utlevering 
av person-/helseopplysninger meldes derfor til sykehusets personvernombud.  
 
Personvernombudet har vurdert det til at den planlagte databehandlingen faller inn under 
helsepersonellovens § 26: Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse 
når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av 
tjenesten. Opplysningene skal så langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn.  

 
Personvernombudet tilrår at kvalitetsregisteret gjennomføres under forutsetning av følgende: 
 

1. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i studien skjer i samsvar med og 
innenfor det formål som er oppgitt i meldingen. 

2. E-postadresser er personopplysninger. Disse kan derfor ikke utleveres til annen 
virksomhet uten samtykke. For å utføre undersøkelsen på et sykehus må derfor e-post 
sendes ut internt på samme sykehus som intensivsykepleierne er ansatt.  

3. Data slettes eller anonymiseres (ved at krysslisten slettes) ved prosjektslutt 1.6.2011. Når 
formålet med registeret er oppfylt sendes melding om bekreftet sletting til 
personvernombudet.  
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macintosh hd:users:henrikgabrielsen:dropbox:gro_masteroppgave:masteroppgave:vedlegg til master2011:personvernombudets 
utt.juni2010,tilr..doc 

4. Prosjektet kvalifiserer ikke til å publiseres som ”forskning”, men må presenteres som 
”sykehusets erfaring”.  

5. Dersom formålet eller databehandlingen endres må personvernombudet informeres om 
dette. 

 
Studien er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over forsknings- og 
kvalitetsstudier. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
(sign.)     
Aksel Sogstad   
personvernombud  
  
Oslo universitetssykehus HF  
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Fra: post@helseforskning.etikkom.no  

 

 

Til: hoeyumth@online.no 
Kopi:    
Emne: REK sør-øst Spørsmål om behov for søknad.  
Vedlegg: HTML versjon  (1k)  

   

 

 

 

0  
 

 

 
 
Vi viser til forespørsel om fremleggelseslplikt mottatt hos REK 02.12.09. Vi 
beklager den lange saksbehandlingstiden.  
 
Formålet med studien er å kartlegge på hvilken måte sykepleiere foretar 
endringer på respirator. Forskningsspørsmål i studien dreier seg om på hvilken 
måte erfaringsbasert viten virker inn på sykepleien: Bruk av protokoll ved 
respiratoravvenning, hvordan avvenning skjer i praksis og tekniske forhold 
omkring apparatene. Inkludert i studien er sykepleiere som jobber på 
intensivavdelinger med respiratorbehandling. Det skal benyttes elektronisk 
spørreskjema som genererer anonyme svar fra forskningsdeltakerene. 
 
Komiteen har vurdert forespørsel om fremleggelsplikt for prosjektet 
”Respiratoravvenning – Protokollstyrt eller individuelt tilpasset?” med hjemmel i 
helseforskningsloven § 10, jf. forskningsetikkloven § 4. 
 
Etter forespørselen fremstår prosjektet som kvalitetssikring av et etablert 
behandlingstilbud, og faller derfor utenfor komiteens mandat, jf 
helseforskningsloven §2. Prosjektet er ikke fremleggelsespliktig, jf. 
Helseforskningsloven §10, jf forskningsetikkloven § 4 annet ledd.  
 
vennlig hilsen 
Julianne Krohn-Hansen 
REK sør-øst B 

 

 

!
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Intern godkjenning – Oslo universitetssykehus:  
For forskningsprosjekt og databehandling 
 
(som omhandler kliniske studier, studier på materiale fra mennesker, eller behandling av personopplysninger) 
 
Utfylt søknadsskjema m/vedlegg sendes: godkjenning@oslo-universitetssykehus.no 
 

A. INFORMASJON OM SØKER OG STUDIENS NAVN OG FORMÅL 
1 INFORMASJON OM SØKEREN (For studier som OUS er forskningsansvarlig for, må prosjektleder ha et formelt forhold til 

OUS, dvs. være ansatt eller via avtale være under instruksjonsmyndighet av OUS.) 
Navn og stilling: 
Gro Merete Høyum,Masterstudent og 
Intensivsykepleier 

Klinikk/avdeling hvor prosjektet gjennomføres: 
Intensiv seksjonen, Rikshospitalet og  Intensivseksjonen,Aker sykehus. 

Telefonnummer: 
92606814 

E-postadresse: 
g.m.hoyum@studmed.uio.no 

2 PROSJEKTETS NAVN / TITTEL 
Respiratoravvenning protokollstyrt eller individuelt tilpasset avvenning fra respirator 

3 BESKRIV FORMÅLET  
Beskrivende design av gjeldende praksis, hvordan avvenner sykepleierne pasienter fra respirator.Spørreskjema til 

sykepleiere. Funn og analyser skrives i en Monografi, Masteroppgave ved UIO, sykepleievitenskap og helsefag. 

 

 

4 PROSJEKTBESKRIVELSE, kort (bakgrunn, metoder, anvendte metoder, evt. preliminære resultater).  
Praktisk info: Hvilke pasienter/personer (antall) skal inkluderes, inklusjonsperiode, fra hvor, på hvilken måte, av hvem, behov for 
innsats fra OUS-ansatte osv. 

Populasjonen: Sykepleiere på Intensivavdelinger i Norge, ca 10 ulike. Utvalgsprosedyre er fulgt, tillatelser søkes nå. 

Trenger e-postadresser for å sende det elektroniske skjemaet til sykepleierne. Alle sykepleiere på hver avdeling, ca 

6ukers åpningsperiode. Spørreskjemaet tar ca 10minutter å besvare. Nyttig  å sette ord på sykepleieutøvelsen, behov for 

opplæring og bruk av prosedyrer og protokoller. Kvantitative data, analyser gjøres i SPSS, krysstabeller og korrelasjoner. 

Har utført pilottest av skjemaet. 

Trenger kun e-postadresser til de som er tilgjengelige på e-post. Trenger støtte påat ansatte får svare på skjemaet, ha 

tilgang på maskiner og får sluttføre de lukker svarskjemaet, ellers må de begynne på nytt. 

Bakgrunn for valg av tema: Disse(10-20%) pasientene er krevende, de blir liggende på intensivavdelingene og det går  

mange ressurser til denne gruppen. Lidelsen forlenges og de kan få nye lidelser og evt død.  

 

 
Forskerinitiert prosjekt 
 

 Ja  Nei 

Rent OUS-prosjekt 
 

 Ja  Nei 
 
 

Multisenterprosjekt ledet av 
OUS 

 Ja  Nei 
 

Multisenterprosjekt ledet 
eksternt 

 Ja  Nei 
 
 

Oppdragsforskning 
 

 Ja  Nei 
 
Hvis Ja se pkt. B viii) 

5 EMNEORD (max 5) FOR PROSJEKTET, FRA HEALTH RESEARCH CLASSIFICATION SYSTEM  

     

 

 

6 PROSJEKTPERIODE  
(fra start rekruttering til og med publisering og eventuelt oppbevaring av opplysninger og / eller biologisk materiale deretter) 

Oppstart: 
ca.15.06.2010 

Avslutning: 
01.06.2011 
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B. AVKLARING PÅ BEHOV FOR FORMALISERING 
i) Er prosjektet forskning? 

 Ja  Nei 
 
Er prosjektet kvalitetssikring? 

 Ja        Nei 
 

ii) Brukes 
personopplysninger, inkludert 
kodede? 

 Ja  Nei 
 
Dersom Ja, fyll ut del C i 
dette skjema. 
 
 
 

iii) Er prosjektet klinisk forsøk?  
 Ja  Nei  

 
Vil forsøkpersoner prospektivt bli inkludert til én behandlingsgruppe eller til 
sammenlignede grupper for å undersøke effekten av helserelaterte og/eller 
legemiddelrelaterte endepunkter?  
 
Dersom Ja, må prosjektet registreres i ClinicalTrials.gov Protocol Registration 
System. Ved forskerinitierte prosjekter registrerer prosjektleder, kontakt  
FoU-avd. for tilgang (e-post: post.forskning@ous-hf.no). 
Ved oppdragsforskning vil vanligvis sponsor registrere. 
 
 

iv) Innebærer prosjektet klinisk 
utprøving av legemidler til mennesker, 
inkludert sammenligning av 
eksisterende behandlingsregimer? 

 Ja  Nei 
 
Dersom Ja, må søknad til Statens 
legemiddelverk sendes etter intern 
godkjenning er gitt (hvis ikke 
sponsor/oppdragsgiver gjør det). 
 
Kontaktopplysninger på sponsor: 
Navn: 
 
Adresse: 
 
 

v) Ønskes GCP-rådgivning 
eller monitorering? 
 

 Ja  Nei 
 
 
Krysses det av for Ja her vil 
din forespørsel vurderes og 
du vil motta en tilbakemelding 
på dette. 
 
 
 
(Det er pålagt å følge 
retningslinjene for Good 
Clinical Pratice ved 
legemiddelstudier). 

vi) Omfatter prosjektet klinisk utprøving av medisinsk utstyr? 
 Ja  Nei 

 
Dersom Ja, må melding sendes til Helsedirektoratet 
 
Involverer prosjektet utprøving av medisinsk teknisk utstyr?  

 Ja  Nei 
 
Dersom Ja, må Medisinsk teknologisk avdeling kontaktes før utstyret tas i bruk 
 
 
 
iv) Brukes biologisk materiale, inkludert tilleggsprøver og tilleggsanalyser? 

 Ja  Nei 
 
Dersom Ja, fyll ut del D i dette skjema. 

vii) Omfatter prosjektet dyreforsøk? 
 Ja  Nei 

 
Dersom Ja, må kopi av godkjenning  
ved ansvarshavende for 
forsøksdyravdelingen, IEMF 
fremlegges. 

viii) Skal det inngås kontrakter med eksterne enheter i forbindelse med prosjektet? 
 Ja  Nei 

 
Dersom Ja, og den eksterne enhet er en industriell enhet, må Medinnova kontaktes 
Dersom Ja og den eksterne enhet er en forskningsinstitusjon, må Seksjon for Forskningsadm. Kontaktes. 
(e-post: clearing.house@ous-hf.no) 

C. MELDING OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER  
(for forskningsstudier, kvalitetssikringsstudier, kvalitetssikring og annen aktivitet som medfører behandling/bruk av 
personopplysninger, inkl. avidentifiserte/kodede opplysninger) 

7 RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE1 

7.1 Samtykke 
 
Skal det innhentes skriftlig samtykke fra den registrerte?                             Ja  Nei 

Hvis nei, begrunn hvorfor: 

     

 
 

Skal det innhentes skriftlig samtykke fra andre enn den registrerte?            Ja  Nei 
Hvis ja, av hvem?  

     

 
Hvis barn inkluderes, angi alder 

     

 
 

Skal det søkes om unntak fra taushetsplikt?                                                Ja  Nei       

ELLER 

7.2 Intern kvalitetssikring av pasientbehandling, jmf Helsepersonelloven § 26 
 

 Ja, prosjektet oppfyller Helsepersonelloven § 26 
 Opplysningene må være slettet eller anonymisert før eventuell publisering av resultater. Må publiseres som kvalitetssikring, ikke som forskning. 
 Det kreves ikke samtykke. Personopplysningsloven § 33, 4. ledd gir unntak for konsesjon, men krever melding.  
 Det er ikke krav til samtykke, men pasienter som har reservert seg mot slik bruk av opplysningene skal respekteres. 
 

ELLER 

7.3 Annet som hjemler melding, angi årsak/hjemmel: 

     

 
 

8 SLETTING/ANONYMISERING 

                                                
1 Som hovedregel skal informert samtykke innhentes. 
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Angi tidspunkt for sletting/anonymisering av data: 2011  

Beskriv hvordan data vil bli slettet/anonymisert: fjernet og av sluttet i nettskjemaet 

9 DETALJER OM PROSJEKTETS INFORMASJONSBEHANDLING 
          Følgende ansvar gjelder ifm innsamling, registrering og bruk av personopplysninger: 

• opplysningene skal være tilstrekkelige og relevante i forhold til formålet med den planlagte databehandling 
• opplysningene skal være korrekte og oppdaterte 

9.1 Type personopplysninger databehandlingen / prosjektet skal omfatte: 

9.1.1  
Hvis det benyttes kobling mot forskriftsregulerte registre (som for 
eksempel fødselsregister, kreftregister, dødsårsaksregister, eller interne 
konsesjonsbelagte registre) angi hvilke registre: 
 
Angi totalt antall inkluderte: 
Ved multisenterstudie, hvor mange inkluderte fra OUS: 

 
 

     

 
 

     

 
160 

9.1.2 Ikke-sensitive personopplysninger 
 
Identifikasjonsopplysninger  

 Navn, adresse, fødselsdato 
 Fødselsnummer (11 siffer) 
 Fingeravtrykk, iris 
 Annet: E-postadresser 

 
Opplysninger om tredjepersoner (familie/slektning) 

 Navn, adresse, fødselsdato 
 Fødselsnummer (11 siffer) 
 Annet: 

     

 
 

Adferdsopplysninger 
 Loggføring av adferd 
 Preferanser (ønsker, behov og lignende) 
 Annet: 

     

 

9.1.3 Sensitive personopplysninger (jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8) 
 
Prosjektet omfatter opplysninger om  

 rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs 
oppfatning 
 at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar 
handling 
 helseforhold 
 seksuelle forhold 
 fagforeningstilhørighet 

 
Presiser nærmere: 

     

 
 
Behandles spesielt inngripende opplysninger, i såfall hvilke? 

     

 

9.2 Utvalg 
Informasjonsbehandlingen omfatter opplysninger om (beskriv også eventuell kontrollgruppe): 

            Ansatte i egen virksomhet 

            Adgangskontrollerte 

 Elever/studenter/ barnehagebarn 

 Medlemmer 

 Pasienter ved OUS 

 Pårørende 

 Tilfeldig utvalgte 

 Seleksjonsutvalgte 

            
            Friske frivillige                     Pasienter ved andre sykehus/institusjoner                                     Andre 
 
          Dersom det skal gis godtgjørelse, beskriv nærmere: 

     

 

9.3 Innsamling av opplysningene 

Hvordan samles personopplysningene inn? 

 Manuelt                 Elektronisk (bilde og tekst)            Videoopptak             Lydopptak            Annet (beskriv hvordan): 

     

 

Hvor innhentes personopplysningene fra? 
 Fra den registrerte selv 
 Annet (beskriv hvor fra): Elektronisk egenrapportering 

Hvordan oppnås kontakt med de som skal inkluderes?  Via avdelingsledere og fagsykepleiere 

Hvis innsamling av personopplysninger skal gjøres fra andre 
virksomheter, hvordan skal dette gjennomføres? 
 
 
 
 

E-postkontakter 
 
 
 
 
 

9.4 Utlevering av opplysningene 
Blir personopplysningene gjort tilgjengelige/utlevert 
til andre virksomheter? 
 
Dersom ja: 

 Ja  Nei 

Oppgi mottakeres navn og adresse: 
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Er virksomheten innenfor EU/EØS?  Ja  Nei 
Vil den eksterne virksomheten brukes som 
ressurs/laboratorium/annet for denne studien?  Ja  Nei 

Vil mottakeren ha eget formål/studie?  Ja  Nei 

Hva blir overført? 

  Informasjon med navn, fødselsnummer eller annet som entydig angir det enkelte individ 

  Anonymisert informasjon 

  Avidentifisert informasjon. Forklar i så fall hvordan kryssreferanseliste beskyttes dersom dette ikke er likt som i pkt. 9.6: 

     

 

Hvordan oversendes informasjonen? 

  Personlig overlevering 

  CD sendt med rekommandert post 

  Registreres på sikret web-side hos mottaker 

  Legges ut på sikret område for nedlasting av mottaker 

  Annet         Nærmere beskrivelse: 

     

 

9.5 Lagring og behandling av opplysninger (NB! Lagring ut over de angitte i meldingen krever først remelding til PVO2) 
Hvordan lagres opplysningene?  

   Forskningsserver på Ullevål   

 Forskningsserver ”Vilje”   

 Kvalitetssikringsserver 

   Forskningsserver på Aker 

   Forskningsserver på Rikshospitalet                                                                                                       

 O:Forskning                                                                                                       

 Forskernett                                                                                                         

 MEDinsight                                                                                         

 På frittstående PC. Forklar hvordan denne sikres mot uvedkommende: Passordbeskyttet, kun til mitt bruk Kun e-poster som må beskyttes.. 

 På papir. Forklar hvordan dette sikres mot uvedkommende: 

     

 

 På video, tape eller annet opptak. Beskriv hvordan dette er sikret og om personen kan identifiseres: 

     

 

 Annet (for eksempel andre virksomheters nettverk). Forklar: 

     

 

 

 
 

9.6 Gjenfinning av opplysningene 

Hvordan gjenfinnes opplysningene? (Bruk av direkte identifisering som fødselsnummer og navn skal forsøkes unngått) 

  Opplysningene lagres med navn, fødselsnummer eller annet som entydig angir det enkelte individ 

  Opplysningene lagres avidentifisert (ved bruk av krysslister, kodelister, løpenummer eller lignende) 

Hvordan er krysslister/kodelister beskyttet/lagret? Forklar: 

     

 

D. BRUK AV HUMANT BIOLOGISK MATERIALE 

                                                
2 PVO: Personvernombudet 
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10 BIOBANK  
 
Medfører prosjektet bruk av humant, biologisk materiale? 
 
Dersom ja: 

 Ja  Nei 

 
Benyttes en allerede eksisterende biobank? 
 

 Ja  Nei 

Hvis ja, angi 
 tematisk forskningsbiobank (basert på bredt samtykke) * 
 spesifikk forskningsbiobank (basert på samtykke til et spesifikt prosjekt) 
 generell biobank (legemiddelselskap som ansvarshavende) 
 diagnostisk biobank 
 behandlingsbiobank 

 
* Om prosjektet skal benytte seg av materiale fra en tematisk forskningsbiobank må det 
innhentes godkjenning fra prosjektleder av denne (se pkt. E 14) 

 

 

Navn på biobank: 

Biobankregisternr.: 

     

 

     

 

Opprettes forskningsbiobanken som en ny spesifikk biobank?   Ja  Nei 

Opprettes forskningsbiobanken som en ny tematisk biobank?   Ja  Nei 

Ansvarshavende person for biobanken (Helseforskningsloven § 26): 

     

 

Forskningsbiobankens navn: 

     

 

Forskningsbiobankens innhold (vev, blod og lignende) og antall inkluderte: 

     

 

Gjøres genetiske undersøkelser som har diagnostiske, prediktive eller 

behandlingsmessige konsekvenser for deltakeren?   

 Ja  Nei 

Er genetiske opplysninger tenkt tilbakeført til deltakeren?  Ja  Nei 

Angi planlagt innsamlingsperiode og tidspunkt for opphør av biobanken: 
 
Hva skjer med biobankmaterialet: 

 Materialet oppbevares etter prosjektslutt, til år: 

     

 
 Materialet destrueres fortløpende i prosjektet 

 
 Materialet destrueres ved prosjektavslutning 

 Materialet føres tilbake til eksisterende biobank 

 Materialet overføres til annen biobank      Hvilken: 

     

 

 
Annet: 

     

 
 

 

     

 
 

11 RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV BIOBANKMATERIALE3  
 
Skal det innhentes skriftlig samtykke fra den inkluderte?                            
  Ja                  Nei 

Hvis nei, begrunn hvorfor ikke: 

     

 
 

Skal det innhentes skriftlig samtykke fra andre enn den inkluderte?           
  Ja   Nei 

Hvis ja, fra hvem?             

     

 
Hvis barn inkluderes, angi alder: 

     

 
 

Skal det søkes om unntak fra samtykke?                                                    
  Ja  Nei 
 

E. GODKJENNING  

12 BIOLOGISK MATERIALE, JOURNALINFORMASJON OG/ELLER SAMARBEID FRA ANDRE AVDELINGER 
(interne/eksterne) Dersom annen avdeling enn initierende forutsettes å bruke ressurser, må avdelingsleder bekrefte 
at studien kan gjennomføres. Dette gjelder slik som å sende ut invitasjoner til deltagelse, ha oversikt over hvem som 
er inkludert, prøvetaking, oppslag i journal for innhenting av opplysninger og tid for samtaler/intervju.  
Både prøvetaking og intervjuer griper inn i avdelingens rutiner og ansvar, og må være godtatt. 

                                                
3 Som hovedregel skal informert samtykke innhentes. 
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Type og mengde biologisk 
materiale 

Type journalinformasjon Type samarbeid fra angitt 
avdeling 

Signatur avdelingssjef 

    

    

    
 

13 PROSJEKTLEDER, AVDELINGSLEDER OG LEDER AV KLINIKKENS FORSKNINGSUTVALG 
Prosjektleder  Avdelingsleder/klinikksjef Leder klinikkens forskningsutvalg 

(ikke nødvendig ved kvalitetssikring) 
Dato: Godkjent dato: Godkjent dato: 

Sykehusets forskningsinstruks lest: 
 
 
 
Sign. prosjektleder  
(elektronisk sendt fra vedkommendes  
e-post er tilstrekkelig) 

 
 
 
 
Sign. avdelingsleder 
(elektronisk sendt fra vedkommendes e-post er 
tilstrekkelig) 

 
 
 
 
Sign. leder, klinikkens forskningsutvalg 
(elektronisk sendt fra vedkommendes e-post er 
tilstrekkelig) 

 
Forskningsinstruksen finnes i 
eHåndboken: 
 - Forskningsinstruks 

Avdelingen vurderer: 
• Ønsker avdelingen å delta med sine 

pasienter? 
• Har avdelingen ressurser/ 

pasienter/medarbeidere nok? 
• Er økonomien tilfredsstillende? 

 

  
Forskningsutvalget vurderer: 
• Er oppdraget medisinsk interessant? 
• Er det pasientgrunnlag å avse? 
 
 Ved egeninitiert forskning også: 
• Er det faglige opplegget tilfredsstillende?  
• Er den faglige rådgivingen tilfredsstillende? 
• Er statistiker/epidemiolog kontaktet? 

14 VED BRUK AV EKSISTERENDE TEMATISK BIOBANK/REGISTER SKAL DET FORELIGGE GODKJENNING   
        FRA PROSJEKTLEDER AV DENNE 

Prosjektleder  

Dato: 

Sykehusets forskningsinstruks lest: 
 
 
 
Sign. prosjektleder  
(elektronisk sendt fra vedkommendes e-post er tilstrekkelig) 

 
 
Meldeskjema sendes til:  
godkjenning@oslo-universitetssykehus.no 
 
Vedlegg – kryss av:  

 PROTOKOLL 
 DELTAKERINFORMASJON 

Ved manglende vedlegg vil søknaden bli returnert 
 
Gjelder forskningsprosjekter:  

• Når interne godkjenninger er gitt (avdeling/forskningsutvalg, personvern, biobank, GCP), skal 
studien meldes i REKs elektroniske meldesystem SPREK 

• Intern godkjenning legges som vedlegg 
 




