Effekt av fysioterapitiltak for
forebygging av lungekomplikasjoner
hos pasienter operert i thorax og
øvre abdomen
En kunnskapsoppsummering
Kristin Brautaset

Masteroppgave i Helsefagvitenskap
Institutt for helse og samfunn / Det medisinske
fakultetet
UNIVERSITETET I OSLO
Mai 2015

II

© Kristin Brautaset
2015
Effekt av fysioterapitiltak for forebygging av lungekomplikasjoner hos pasienter operert i
thorax og øvre abdomen
Kristin Brautaset
http://www.duo.uio.no/
Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo
III

IV

Sammendrag
Bakgrunn: Mer enn 6000 pasienter ble i 2013 hjerteoperert (med sternotomi), lungeoperert
(med thorakotomi) eller operert i øvre abdomen. Pasienter som gjennomgår disse
operasjonene har høyere risiko for lungekomplikasjoner etter pasienter som gjennomgår andre
operasjoner. Postoperative lungekomplikasjoner er en alvorlig komplikasjon, som potensielt
kan være dødelig. Derfor får disse pasientene forebyggende behandling av fysioterapeuter på
sykehus. Det er knyttet noe usikkerhet til effekten av slik forebyggende behandling, og hvilke
typer behandling som har størst effekt. Ved å ha økt fokus på kunnskapsbasert praksis på Oslo
Universitetssykehus, ble det utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre, basert på
evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap om effekten av fysioterapi for å forebygge
lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen. Denne
kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet på bakgrunn av behov for fordypning i den
evidensbaserte kunnskapen om effekten av postoperative fysioterapitiltak, med særlig fokus
på mobilisering av pasienter, dyp inspirasjonsøvelser, ”positive expiratory pressure” (PEP) og
aktiv syklus.

Metode: Det ble utarbeidet en oversikt over systematiske oversikter. Systematiske
oversikter ble identifisert fra et systematisk litteratursøk i 18 databaser, sist oppdatert i februar
2014. Utvelgelsen av oversiktene ble gjort etter definerte inklusjons- og eksklusjonskriterier,
utført av to uavhengige personer. Relevante primærstudier fra de inkluderte systematiske
oversiktene ble deretter identifisert. Resultatene ble kategorisert ut i fra hvilke
fysioterapitiltak som var undersøkt, og deretter hva dette tiltaket ble sammenlignet med.
Kvaliteten på dokumentasjonen for hver sammenligning ble vurdert ved bruk av ”Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation” (GRADE).

Resultat: Det ble identifisert totalt 894 publikasjoner fra litteratursøket. Tre systematiske
oversikter av moderat og høy metodisk kvalitet ble til slutt inkludert. Fra disse ble resultatene
fra tolv relevante primærstudier anvendt som kunnskapsgrunnlag. Dokumentasjonen antyder
at mobilisering av pasienter og dype inspirasjonsøvelser har en mulig effekt på forebygging
av postoperative lungekomplikasjoner, mens det er uvisst om bruken av PEP har slik effekt.
Det mangler studier som har studert effekten av aktiv syklus øvelser på denne pasientgruppen.
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Konklusjon: En oversikt over systematiske oversikter antyder at fysioterapi har en mulig
forebyggende effekt på postoperative lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og
øvre abdomen. Videre har kunnskapsoppsummeringen tydeliggjort behovet for ny forskning
av høy kvalitet for å vurdere effekten av forebyggende fysioterapitiltak som er i omfattende
bruk på sykehus i dag.
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English abstract
Title: The prophylactic effect of physiotherapy methods on postoperative pulmonary
complications after thoracic and upper abdominal surgery.

Background: In 2013 more than 6000 patients underwent cardiac- pulmonary- or upper
abdominal surgery in Norway. These patients receive prophylactic physiotherapy, as they
have a higher risk of developing postoperative pulmonary complications than patients
undergoing other types of surgery. The effect of such prophylactic physiotherapy treatment,
and which type of treatment is most effective, is not established. Therefore, a guideline was
developed at Oslo University Hospital, focusing on how to prevent such complications, by
combining the available evidence-based and experience-based knowledge. This master thesis
is based on this guideline. Its objective is to further understand the evidence-based knowledge
on the effect of preventing postoperative pulmonary complications on patients who have
undergone thoracic- or upper abdominal surgery, using the following treatment-techniques:
mobilization, deep breathing exercises, positive expiratory pressure and active cycle of
breathing.

Method: An overview of systematic reviews was developed through a systematic search in
eighteen databases, last updated in February 2014. The systematic reviews were selected by
two separate readers through pre-set inclusion- and exclusion criteria. Thereafter, primary
studies from the included systematic reviews relevant to the thesis were identified. The results
were categorized by treatment-techniques, and by what the treatment was compared to.
”Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation” (GRADE) was
used to evaluate the quality of the documentation.

Results: 894 citations were identified through the systematic search and three systematic
reviews were in the end included, rated as moderate to high metrological quality. The results
for twelve primary studies were found relevant to the objective of this thesis. The
documentation implies that mobilization of patients and the use of deep breathing exercises
might have a prophylactic effect on postoperative pulmonary complications, while the effect
of positive expiratory pressure is unknown. There was no documentation on the effect of
active cycle of breathing on this population.
VII

Conclusion: This overview of systematic reviews implies that physiotherapy on patients
who have undergone thoracic- or upper abdominal surgery might have a prophylactic effect
on postoperative pulmonary complications. There is a need for more research to evaluate the
effect of the treatment-techniques commonly used in Norwegian hospitals today.
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mange fallgruver som åpner seg når man først velger en metode litt utenom en vanlig
masteroppgave.

IX

Innholdsfortegnelse
1

Innledning........................................................................................................................... 5

2

Problemstilling og metodevalg........................................................................................... 6

3

Bakgrunn og teori ............................................................................................................... 7
3.1

Sternotomi, thorakotomi og laparotomi....................................................................... 8

3.1.1

Hjerte- og karkirurgi via sternotomi..................................................................... 8

3.1.2

Lungekirurgi via thorakotomi .............................................................................. 9

3.1.3

Kirurgi i øvre abdomen via laparotomi .............................................................. 10

3.2

Postoperative lungekomplikasjoner (PPC) ................................................................ 11

3.2.1

Definisjon av PPC .............................................................................................. 11

3.2.2

Faktorer som fører til økt risiko for PPC............................................................ 11

3.2.3

Vurdering av PPC............................................................................................... 14

3.2.4

Identifisering av PPC ......................................................................................... 16

3.3

Fysioterapitiltak for å forebygge PPC ....................................................................... 18

3.3.1

Teori om effekt av fysioterapitiltak .................................................................... 18

3.3.2

Forebyggende lungefysioterapi ved Oslo Universitetssykehus ......................... 21

3.4

Kunnskapsbasert praksis (KBP) ................................................................................ 22

3.4.1

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer........................................................................ 23

3.4.2

Relevante kunnskapsbaserte fagprosedyrer ....................................................... 24

3.5

Bakgrunn for problemstilling og metodevalg ............................................................ 26

3.5.1
4

Metode .............................................................................................................................. 29
4.1

Litteratursøk............................................................................................................... 29

4.2

Inklusjons- og eksklusjonskriterier ............................................................................ 30

4.2.1

Design................................................................................................................. 30

4.2.2

Populasjon .......................................................................................................... 30

4.2.3

Intervensjon ........................................................................................................ 31

4.2.4

Sammenligning................................................................................................... 31

4.2.5

Effektmål ............................................................................................................ 31

4.3

X

Hva er en oversikt over systematiske oversikter ................................................ 27

Datainnsamling .......................................................................................................... 33

4.3.1

Valg av studier og vurdering for inklusjon ........................................................ 33

4.3.2

Vurdering av metodisk kvalitet .......................................................................... 33

5

4.4

Dataekstraksjon og sammenstilling ........................................................................... 35

4.5

Statistikk .................................................................................................................... 36

4.6

Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen ............................................................... 36

Resultat ............................................................................................................................. 38
5.1

Systematisk litteratursøk og kritisk vurdering ........................................................... 38

5.2

Beskrivelse av inkluderte systematiske oversikter .................................................... 40

5.2.1

Populasjon .......................................................................................................... 41

5.2.2

Intervensjon ........................................................................................................ 41

5.2.3

Sammenligning................................................................................................... 41

5.2.4

Utfallsmål ........................................................................................................... 42

5.2.5

Relevante primærstudier fra de inkluderte oversiktene...................................... 42

5.2.6

Oversiktenes vurdering av metodisk kvalitet i primærstudiene ......................... 43

5.2.7

Tillit til resultatene ............................................................................................. 44

5.3

6

5.3.1

Effekt av mobilisering ........................................................................................ 45

5.3.2

Effekt av dyp inspirasjonsøvelse (DBE) ............................................................ 51

5.3.3

Effekt av Positive Expiratory Pressure (PEP) .................................................... 55

5.3.4

Effekt av Aktiv syklus (ACBT) ......................................................................... 61

Diskusjon .......................................................................................................................... 63
6.1

Diskusjon av hovedfunn ............................................................................................ 64

6.1.1

Mobilisering ....................................................................................................... 64

6.1.2

Dyp inspirasjonsøvelser (DBE) .......................................................................... 65

6.1.3

Positive expiratory pressure (PEP) ..................................................................... 67

6.1.4

Aktiv syklus (ACBT) ......................................................................................... 69

6.2

Kvalitet på kunnskapsgrunnlaget............................................................................... 70

6.3

Styrker og svakheter .................................................................................................. 72

6.3.1

Styrker og svakheter ved å utføre en oversikt over systematiske oversikter ..... 72

6.3.2

Styrker og svakheter ved metoden benyttet i oppgaven ..................................... 73

6.3.3

Styrker og svakheter ved dokumentasjonsgrunnlaget ........................................ 75

6.4
7

Effekt av fysioterapitiltak .......................................................................................... 45

Hva betyr resultatene for pasienter, klinikere og videre forskning? .......................... 80

Konklusjon/oppsummering .............................................................................................. 83

Vedlegg 1 – Tillatelse til å bruke illustrasjoner ....................................................................... 91
Vedlegg 2 – Dokumentasjon av systematisk litteratursøk ....................................................... 92
XI

Vedlegg 3 – PICO skjema med søkeord ................................................................................ 122
Vedlegg 4 – Sjekkliste for systematiske oversikter ............................................................... 123
Vedlegg 5 – Samleskjema over 65 publikasjoner ekskludert fra masteroppgaven ................ 126
Vedlegg 6 – Metodisk vurdering av systematiske oversikter ................................................ 133
Vedlegg 7 – Tabell fra GRADE ............................................................................................. 147

XII

Begrepsforklaring
Alveolar oksygenkonsentrasjon, regnet ut fra en formel (PAO2 minus
PaO2).
Arterial Blood Gasses
ABG
Arterielle blodgasser, målt ved å ta en blodprøve av arterielt blod.
Active Cycle of Breathing Techniques
ACBT
Betegnelsen på en serie av tre ulike pusteteknikker utført etter hverandre.
Teknikkene består i ”hvilerespirasjon” hvor man puster rolig og
avslappet, 2-4 ”dyp inspirasjon” med eller uten å holde pusten, og
deretter ”støteteknikk” som er en forsert ekspirasjon for å få opp sekret.
Man fortsetter deretter tilbake til ”hvilerespirasjon”.
The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation
AGREE
Et internasjonalt verktøy utviklet for å vurdere faglige guidelines,
retningslinjer og fagprosedyrer.
Sammenfall av lungevev
Atelektase
Cochrane risk of Et verktøy for å vurdere risiko for systematiske feil (bias) i en
effektstudie, beskrevet i ”Cochrane handbook”.
bias tool
Continuous Positive Airway Pressure
CPAP
Pasienten puster i et tett/lukket slangesystem hvor man har et
kontinuerlig positivt luftveistrykk. Kan anvendes både som non-invasiv
ventilasjon og ved intubering.
Deep Breathing Exercise
DBE
Pusteteknikk innen lungefysioterapi. Det er ingen nøyaktig beskrevet
øvelse. Innebærer at pasienten puster dypt inn for å fylle lungene med
luft flere ganger etter hverandre.
Forced Expiration Technique
FET
Også betegnet som støteteknikk eller ”huff”.
Et alternativ til å hoste for å få opp sekret, hvor det ikke er nødvendig
med like mye kraft.
Forced Expiration Volume in one second.
FEV1
Forsert ekspirasjonsvolum på ett sekund. Luftvolum man puster ut i
løpet av det første sekundet ved FVC.
Forced Vital Capacity
FVC
Forsert vitalkapasitet. Maksimal volum som man kan puste fort ut etter
maksimal inspirasjon.
Forsert ekspirasjonsvolum på ett sekund delt på forsert vitalkapasitet.
FEV1/FVC
Ofte angitt i prosent.
Forced Residual Capacity
FRC
Funksjonell residualkapasitet. Volum av luft som blir igjen i lungene
etter vanlig ekspirasjon.
The Grading of Recommendations Assessment, Development and
GRADE
Evaluation
Et verktøy for å vurdere i hvilken grad man kan ha tillit til effektestimat
og resultater.
Et apparat som kan overta hjertets og lungenes funksjon ved operasjoner.
Hjerte-lunge
maskin
Lav konsentrasjon av oksygen i blodet.
Hyposki
A-a gradient
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IR-PEP
IS

KBP

Laparotomi
MEP
Metaanalyse
MGS

MIP
NIV

Oversikt over
systematiske
oversikter
PaO2
PaO2/FiO2
PEDro scale

PEP

PF
PICO

PPC

RV
SaO2
Spirometrimål
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Inspiratory Resistance – Positive Expiratory Pressure
Et hjelpemiddel som gir motstand på både innpust og utpust.
Incentive Spirometry
Et hjelpemiddel hvor man tar lange og dype innpust. Utstyret består av
en sylinder som viser hvor mye luft pasienten puster inn, samtidig som
en skal holde en kule ”flytende” lengst mulig.
Kunnskapsbasert Praksis
En metode som innebærer blant annet at man anvender kunnskap fra
forskning, erfaring, og brukermedvirkning.
Operasjonssnitt i magen
Maksimal Expiratory Pressure
Måler styrken i ekspirasjonsmuskulaturen.
Et statistisk verktøy for å oppsummere effekt av en intervensjon fra flere
studier.
Melbourne Group Scale
Vurderer åtte tegn på PPC, hvor positivt funn på minst fire av disse
tegnene defineres som PPC.
Maximal Inspiratory Pressure
Måler styrken i inspirasjonsmuskulaturen.
Non-Invasive Ventilation
Mekanisk ventilering uten bruk av kunstige luftveier (intubering eller
tracheostomi). Ofte brukt med maske.
Anvender tilsvarende metode som ved en systematisk oversikt, men
inkluderer kun systematiske oversikter.
Partial pressure of arterial oxygenation
Mål på oksygenkonsentrasjon i arterielt blod.
Mål på oksygenkonsentrasjon i arterielt blod, delt på hvor mye oksygen
pasienten får tilført.
Physiotherapy Evidence Database
Et verktøy for å vurdere risiko for systekatiske feil (bias) i en
effektstudie. Gir en poengsum fra 0 til 10.
Positive Expiratory Pressure
Oppnås ved hjelp av en PEP-fløyte eller PEP-maske. Dette er et
hjelpemiddel hvor pasienten blåser ut luft med motstand. PEP-fløyten
eller -masken sørger for at man kun har motstand på utpust, mens
inspirasjon skjer fritt.
Peak Flow
Høyeste flow som man oppnår under FVC
Patient, Intervention, Comparison, Outcome
Et skjema som er et verktøy for å presisere en problemstilling og dermed
finne rette søkeord til et systematisk litteratursøk.
Postoperative Pulmonary Complications
Postoperativ respiratorisk funksjonsnedsettelse som er av klinisk
betydning og som påvirker det kliniske forløp negativt.
Residual Volume
Volum av luft som gjenstår i lungene etter maksimal ekspirasjon.
Prosent av hemoglobin bundet i blodet.
Metode for å måle lungefunksjon.

SpO2
Sternotomi
(thoraxkirurgi)
Systematisk
oversikt
Thorakotomi
(thoraxkirurgi)
TLC
UAS

VC

Prosent av hemoglobin bundet i blodet målt av et pulsoksymeter
Det vanligste operasjonssnittet ved åpen hjertekirurgi. Sternotomi
innebærer å kutte sternum på langs og operere hjerte via denne åpningen.
En oversikt over den beste forskningen på et felt
Et operasjonssnitt hvor operasjonsåpningen går fra under skapula, og
mellom to ribben nedover og framover. Dette snittet brukes i all
hovedsak ved åpen lungekirurg.
Total Lung Capacity
Maksimal mengde luft man har i lungene.
Upper Abdominal Surgery
Åpen kirurgi i øvre abdomen med midtlinjesnitt over magen
(laparotomi). Snittet innebærer operasjonssår over navlen.
Vital Capacity
Maksimal volum man kan puste ut etter maksimal inspirasjon.
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1 Innledning
Å gjennomgå store kirurgiske inngrep er forbundet med fare for komplikasjoner. Å kunne
forebygge en potensielt alvorlig komplikasjon øker tryggheten ved nødvendig kirurgi.
Åpne kirurgiske inngrep i thorax og øvre abdomen har størst risiko for lungekomplikasjoner
etter operasjonen, sammenlignet med kirurgi andre steder på kroppen (Smetana, 2009), og
forekommer hos ca 20 % av disse pasientene (Brocki & Poulsgaard, 2011). Å utvikle
lungekomplikasjoner etter kirurgi er en av de mest alvorlige komplikasjonene, og forbundet
med morbiditet, økt antall liggedøgn på sykehus og mortalitet (Qaseem, et al., 2006). De
vanligste lungekomplikasjonene etter kirurgi er atelektase (sammenfall av alveoler i lungene),
hypoksemi (for lav konsentrasjon av oksygen i blodet), og pneumoni (lungeinfeksjon),
(Hough, 2001).
I 2013 ble det utført 4351 hjerteoperasjoner og 881 lungeoperasjoner i Norge (Svennevig,
2013) (Solberg, 2013). Det opereres også et stort antall gastrokirurgiske pasienter, den største
andelen av disse pasientene ble operert ved Oslo Universitetssykehus (Oslo
Universitetssykehus, 2014). Det føres ikke et sentralt register på antall operasjoner i øvre
abdomen i Norge.
Lungefysioterapi er et sentralt tiltak for å redusere risikoen for lungekomplikasjoner etter stor
kirurgi (Makhabah, et al., 2013) (Patel & Hall, 2013), men det er ulike meninger om effekten
av denne fysioterapibehandlingen. Det er generelt liten konsensus rundt hvilke tiltak som har
best effekt, til tross for mye forskning og oversikter publisert på feltet. Dette har ført til
behovet for en kunnskapsoppsummering om effekten av de vanligste fysioterapitiltakene som
kan forebygge postoperative lungekomplikasjoner (PPC). I denne oppgaven vil det derfor bli
framstilt en oversikt over systematiske oversikter om effekten av vanlige fysioterapitiltak i
forebygging av PPC hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen.
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2 Problemstilling og metodevalg
Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke og oppsummere kunnskapen om
effekten av de tiltakene fysioterapeuter ofte tilbyr pasienter som er operert i thorax eller øvre
abdomen, for å forebygge lungekomplikasjoner. Kunnskapen hentes fra systematiske
oversikter og kunnskapsoppsummeringen vil utgjøre en oversikt over systematiske oversikter
på dette feltet. Målsetningen er å gi fysioterapeuter større mulighet til å velge de mest
effektive tiltakene på bakgrunn av den tilgjengelige forskningen. Oppgaven begrenser seg til å
vurdere postoperative tiltak hos voksne pasienter som opereres elektivt.
Problemstilling: Har postoperative fysioterapitiltak effekt for å forebygge
lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen?
Underproblemstilling: Hvilke av fysioterapitiltakene beskrevet nedenfor har effekt for å
forebygge lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen?


Mobilisering av pasienten



Dyp inspirasjonsøvelse



Positive Expiratory Pressure



Aktiv syklus

Ved å systematisere og kritisk vurdere systematiske oversikter, basert på et bredt systematisk
søk, kan man utvikle en kunnskapsoppsummering. Denne masteroppgaven skal fremstille en
oversikt over systematiske oversikter ved å gå i detalj på den relevante forskningen som kan
svare på om fire konkrete fysioterapitiltak kan forebygge postoperative lungekomplikasjoner
hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen. Oppgaven kan være med på å gi
fysioterapeuter som behandler pasienter operert i thorax og øvre abdomen en bedre felles
forståelse. Den kan bidra til å gi en oversikt over hva forskning på disse tiltakene har vist, om
man kan stole på resultatene og på sikt endre praksis, samt gi innsikt i hvor det er behov for
mer forskning.
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3 Bakgrunn og teori
Postoperative lungekomplikasjoner (PPC) er en alvorlig og potensiell dødelig komplikasjon.
PPC fører også til forlenget sykehusopphold og store økonomiske konsekvenser for
helsevesenet (Langeron, et al., 2014). Det er operasjoner med et stort sår nærme lungene som
har størst risiko for PPC (Smetana, 2009). PPC er rapportert til å være den største dødsårsaken
etter thorax kirurgi og abdominalkirurgi (Langeron, et al., 2014). Slik kirurgi innebærer først
og fremst operasjoner på hjertet, lungene eller i magen, og medfører operasjonssnittet
sternotomi, thorakotomi eller et snitt i øvre abdomen. Disse tre pasientgruppene har en relativt
lik risiko for PPC (Smetana, 2009). Populasjonen som utgjør disse tre pasientgruppene vil bli
presentert, samt hvilke faktorer kan medføre PPC, for eksempel narkose,
respiratorbehandling, operasjonssår nær diafragma og sårsmerte.
Imidlertid er det en del utfordringer knyttet til å måle slike lungekomplikasjoner, særlig i
forskningen hvor man har behov for felles metoder for å kunne sammenligne resultater. Teori
om hvordan PPC kan avgrenses og defineres vil også bli fremstilt.
Fysioterapeuter på sykehus bidrar med å prøve å forebygge PPC hos disse pasientene. Det
finnes en rekke ulike tiltak som fysioterapeutene utfører, og en del diskusjon rundt hva som er
mest effektivt. Det er et økende fokus på å jobbe kunnskapsbasert i helsevesenet og klinisk
praksis bør ikke kun baseres på forskningsbasert kunnskap, men også erfaringsbasert
kunnskap og brukerkunnskap (Nortvedt, et al., 2012). Dette var utgangspunktet for
utviklingen av en kunnskapsbasert fagprosedyre på Oslo Universitetssykehus (Brautaset,
2014). Denne masteroppgaven er basert på en avgrenset del av problemstillingen og
litteratursøket til fagprosedyren.
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3.1 Sternotomi, thorakotomi og laparotomi
Pasienter mest utsatt for postoperative lungekomplikasjoner er de som er operert i thorax
(sternotomi og thorakotomi) og øvre abdomen. Det er disse tre gruppene det oftest forskes på
når man studerer PPC (Conde & Lawrence, 2007). Det er operasjonssårets plassering på
kroppen som utgjør risikoen for PPC, ikke hvilken operasjon som utføres (Smetana, 2009).
Operasjonene er forbundet med dysfunksjon i respirasjonsmuskulaturen, som kan ha årsak i
operasjonssnittets mekaniske påvirkning på respirasjonsapparatet, smerte og effekten av
smertestillende/beroligende medisiner. Dysfunksjon i respirasjonsmuskulaturen kan medføre
redusert vitalkapasitet og funksjonell kapasitet i lungene, og dette gir økt risiko for infeksjon i
lungene (Makhabah, et al., 2013). Smerte kan redusere hostekraften, i tillegg til å redusere
aktiviteten til pasienten, som kan føre til PPC (Watchie, 2010). Pasienter operert med
sternotomi, thorakotomi og laparotomi i øvre abdomen vil bli studert som én populasjon i
denne oppgaven.

3.1.1 Hjerte- og karkirurgi via sternotomi
Det vanligste operasjonssnittet ved åpen hjertekirurgi er median sternotomi. Dette snittet
innebærer å kutte sternum på langs og operere hjertet via denne åpningen. Sternum sys
sammen igjen med ståltråd. Disse pasientene har ofte vansker med å trekke pusten dypt i flere
dager etter operasjonen. Det er også smertefullt å hoste. Smertelindringen med
morfinpreparater gir økt trøtthet, som også påviker aktiviteten (Brocki & Poulsgaard, 2011).
En annen faktor som påvirker lungene er høy væsketilførsel mens pasienter er på ”hjertelunge maskin”, og påfølgende økt væskebalanse etter hjerteoperasjoner. Denne væsken
påviker lungevevet ved å hemme oksygenering og øker respirasjonsarbeidet (Brocki &
Poulsgaard, 2011).
Det ble utført 4351 hjerteoperasjoner i Norge i 2013. 1919 av disse var koronar bypass
operasjoner, 1728 var klaffeoperasjoner og 209 var operasjoner på aorta (Svennevig, 2013).
I 2013 ble det registrert at 5,4 % av pasientene utviklet respirasjonssvikt etter åpen
hjertekirurgi i Norge. Hvor mange av disse som utviklet PPC er det ikke ført register på. Den
gjennomsnittlige mortalitet 30 dager etter operasjonen ble registrert som 2,2 %. (Svennevig,
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2013). Det er ikke kartlagt hva som var de vanligste dødsårsakene. Hulzebos, et al. (2012)
rapporterer at det i USA anslås at mellom 20 % og 95 % får PPC etter åpen hjertekirurgi.
Spriket i anslaget forklares med ulik bruk av kriterier for PPC, og ulike måter å diagnostisere.

3.1.2 Lungekirurgi via thorakotomi
Thorakotomi er et operasjonssnitt hvor operasjonsåpningen går fra under skapula, og mellom
to ribben nedover og framover. Dette snittet brukes i all hovedsak ved åpen lungekirurgi
(Pryor & Prasad, 2008). Etter operasjon med thorakotomi legges det inn ett eller flere dren i
thoraxhulen. Dette for å drenere væske fra sårstedet, men også for å sikre et negativt trykk ved
eventuell pneumothorax. Disse drenene blir værende i flere dager etter operasjonen (Pryor &
Prasad, 2008). Da thorakotomi er et smertefullt inngrep, er det rutine at man blir smertelindret
via epidural anestesi (Watchie, 2010). Likevel gir sårsmerte og smerte ved å ha dren en
negativ effekt på respirasjon og hostekraft (Brocki & Poulsgaard, 2011). Det kirurgiske snittet
vil i seg selv også påvirke respirasjonsmuskulaturen i thorax, og endre fysiologiske
mekanismer i brystkassen (Sharafkhaneh, et al., 2008).
Tall fra Lungekirurgiregisteret (Solberg, 2013) viser at det ble utført 881 åpne
lungeoperasjoner i 2013. De vanligste operasjonene var fjerning av en lungelapp (434),
fjerning av en hel lunge (57), fjerning av flere lungelapper (45) og fjerning av deler av en
lungelapp (36). Den vanligste årsaken til lungekirurgi var kreft. 636 pasienter ble operert for
primær ondartet tumor i lunge og 166 for metastase i lunge fra kreft (Solberg, 2013).
En studie av Hjelde, et al.(2010) viste at det var en 30-dagers mortalitet på 3,2 %. blant 190
pasienter operert med thorakotomi for lungekreft i Norge fra 1994-2001. Studien nevner ikke
hvor mange som døde av lungekomplikasjoner. En observasjonsstudie i Storbritannia om
risiko for PPC hos denne populasjonen i 2007-2008, viser at blant de 234 opererte pasientene
utviklet 14,5 % postoperative lungekomplikasjoner (Agostini, et al., 2010). Hvordan PPC ble
målt nevnes ikke.
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3.1.3 Kirurgi i øvre abdomen via laparotomi
Åpen kirurgi i øvre del av abdomen (over navlen) medfører en større risiko for
lungekomplikasjoner enn kirurgi i nedre del (Hough, 2001). Snittet er nærmere diafragma og
kan derfor påvirke lungefunksjonen i større grad (Pryor & Prasad, 2008). Det vanligste snittet
ved åpen abdominalkirurgi (laparotmi) er midtlinjesnitt, som går langs midten av magen.
Lengden på snittet avhenger av type operasjon (Pryor & Prasad, 2008). Kirurgi i øvre
abdomen betegnes ofte som ”upper abdominal surgery” (UAS).
Operasjonssnittet medfører en midlertidig postoperativ dysfunksjon i diafragma. Dette fører
til endret respirasjon i form av overfladisk pusting, som kan gi nedsatt ventilasjon til deler av
lungene (Guimaraes, et al., 2012). Smerte i operasjonssåret kan også hemme respirasjon, samt
hostekraften og mobiliseringsevnen (Guimaraes, et al., 2012). Det er vanlig å gi epidural
smertelindring ved abdominal kirurgi (Pryor & Prasad, 2008).
De vanligste åpne gastrointestinale operasjonene i øvre abdomen er operasjoner på
ventrikkelen (gastrektomi, hvor man fjerner deler av eller hele magesekken), operasjoner på
duodenum (Billroth I og Billroth II), operasjoner på pankreas (Whippel) og leverreseksjoner.
Disse operasjonene utføres oftest for fjerning av kreft (Brocki & Poulsgaard, 2011).
Det er ikke et åpent tilgjengelig norsk register for komplikasjoner etter kirurgi i abdomen.
Parry, et al. (2014) anslår at mellom 9-70 % av pasienter operert i øvre abdomen utvikler
lungekomplikasjoner. Guimaraes, et al. (2012) rapporterer forekomst av lungekomplikasjoner
på mellom 17 og 88 %. Den store spredningen i anslaget skyldes blant annet en stor variasjon
i definisjon og målemetode for postoperative lungekomplikasjoner.
Karkirurgi ved abdominale aortaaneurismer gjøres også via laparotomi, via et stort
midtlinjesnitt i øvre abdomen. Jullumstrø, et al. (2002) har publisert en oversikt over 262
pasienter operert med åpne abdominale aortaaneurismeoperasjoner i Norge fra 1980-1998.
Det ble registrert 8 % med postoperativ pneumoni, og 4 % med postoperativ respirasjonssvikt
som komplikasjon. Antall liggedøgn på sykehus var i gjennomsnitt 14,2 døgn, og 30-dagers
mortalitet var 7,6 %.
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3.2 Postoperative lungekomplikasjoner (PPC)
3.2.1 Definisjon av PPC
Det er ikke utarbeidet en endelig definisjon på postoperative lungekomplikasjoner.
Litteraturen beskriver og måler dette ulikt. Hvilke symptomer og tegn man vektlegger, vil
avgjøre hva man definerer som en lungekomplikasjon (Pryor & Prasad, 2008) (Langeron, et
al., 2014). I denne oppgaven forstås postoperative lungekomplikasjoner (PPC) som
”Postoperativ respiratorisk funksjonsnedsettelse som er av klinisk betydning og som påvirker
det kliniske forløp negativt” (Guimaraes, et al., 2012). Denne definisjonen omfatter det som er
klinisk relevant, noe som er viktig da kirurgi i thorax og abdomen påvirker lungene til alle
pasienter.
I fysioterapilærebøkene Brocki & Poulsgaard (2011), Hough (2001), Pryor & Prasad (2008)
Watchie (2010) og DeTurk & Cahalin (2011) skrives det at klinisk relevante postoperative
lungekomplikasjoner inkluderer atelektase, hypoksemi og infeksjon (pneumoni), og oppstår
innen de første 48 timene postoperativt. Disse lærebøkene beskriver teorien bak utviklingen
av PPC.

3.2.2 Faktorer som fører til økt risiko for PPC
Det er en rekke felles faktorer knyttet til kirurgi i thorax og øvre abdomen som påvirker
lungene, og som fører til den høye risikoen for PPC hos denne populasjonen. Disse faktorene
omfatter blant annet narkose, ventilering på respirator, diafragmanær kirurgi, smerte,
immobilisering, og kroppens generelle stressrespons etter stor kirurgi. I tillegg kan
individuelle risikofaktorer som for eksempel røyking være en viktig faktor.

Narkose
Generell anestesi (narkose) ved kirurgi kan føre til midlertidig hypoventilasjon. Narkosen og
muskelavslappende medisiner fører til fravær av muskeltonus, som gir lavere lungevolum.
Anestesien stopper også flimmerhårene (cilie) i halsen. Dette medfører at partikler i luftveiene
ikke blir ført oppover i halsen når man ligger i narkose, og dermed økt sekret i lungene
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(Watchie, 2010). I tillegg kan kvalme og oppkast forekomme etter narkose, noe som kan
hindre aktivitet, og dermed påvirke lungene (Brocki & Poulsgaard, 2011).

Intubering / respirator
Under åpen kirurgi i øvre abdomen og thorax blir pasienten intubert og ventilert av en
respirator. En endotracheal tube legges inn via munnen og ender rett over delingen i trachea
(carina). Denne plasttuben vil irritere de øvre luftveiene til en viss grad, samt hindre god
sekretevakuering. Å bli overtrykksventilert av en respirator er i seg selv forbundet med risiko
for lungekomplikasjoner som atelektase og pneumoni (DeTurk & Cahalin, 2011).

Diafragmanær kirurgi
Jo nærmere kirurgien er diafragma, jo høyere er risikoen for PPC. Kirurgi med sternotomi,
thorakotomi og laparotomi i øvre abdomen er operasjoner som har høyere risiko enn
operasjoner med kikkhull eller operasjonssår andre steder på kroppen (Smetana, 2009)
(Brocki & Poulsgaard, 2011).
Årsaken til at denne gruppen er mest utsatt, kan være at ved thoraxkirurgi gir inngrepet i seg
selv en mekanisk påvirkning av respirasjonssystemet gjennom sternum eller mellom to
ribben. Ved kirurgi i øvre abdomen påvirkes diafragma også direkte (Antonsson, et al., 2012).
Diafragmanær kirurgi medfører midlertidig endret fysiologisk funksjon i
respirasjonssystemet, som gir endret diafragmafunksjon og redusert lungevolum. Dette
medfører at disse tre pasientgruppene har størst risiko for PPC (Watchie, 2010) (Pryor &
Prasad, 2008). Se nærmere beskrivelse i kapittel 3.1. Store operasjonssår og kirurgi som varer
over 3 timer er også faktorer som er forbundet med økt risiko for PPC (Smetana, 2013).

Postoperativ smerte
Operasjonssnitt i buk og thorax er ofte smertefullt, noe som påvirker pustemønsteret ved at
pasienten puster overfladisk, som kan medføre at pasienten ikke klarer å trekke pusten dypt.
Normalt tar man et dypt pust hvert femte til tiende minutt (Brocki & Poulsgaard, 2011).
Smerte reduserer også hostekraften, og dermed evnen til å evakuere sekret fra lungene.
Smerte kan også hindre tidlig mobilisering.
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I tillegg kan smertelindrende medisiner i form av morfinpreparater redusere
ventilasjonsdriven (Fredheim, et al., 2011). Dette kan føre til endrede arterielle blodgasser i
form av redusert oksygenkonsentrasjon og forhøyet karbondioksid i blodet (Pryor & Prasad,
2008) (Hulzebos, et al., 2012).
Bruk av smertelindring i form av epidural har vært et stort framskritt i form av mindre smerte
og mindre bruk av andre smertelindrende medisiner som sløver pasienten. Følgelig er
risikoen for PPC for de pasientene som får slik smertebehandling redusert (Guldner, et al.,
2013) (Pryor & Prasad, 2008).

Immobilisering
Sengeleie på ryggen under operasjon og de første postoperative dagene er vanlig, og ofte mest
praktisk og behagelig for pasienten. Et unntak er thorakotomipasienter som ligger i sideleie
under operasjon. Samtidig er ryggleie over lengre tid lite gunstig for lungefunksjonen. Vekten
av magen dytter på diafragma og øker pustearbeidet. Ved ryggleie ekspanderer de basale
lungelappene mindre, og fører til nedsatt ventilasjon her. Flatt sengeleie gir også en
ventilasjon/perfusjon mismatch. I tillegg kan det være vanskelig å få god hostekraft når man
ligger i en seng. Disse faktorene kan føre til basale atelektaser og redusert sekretevakuering
(Pryor & Prasad, 2008) (Brocki & Poulsgaard, 2011).

Stressrespons etter stor kirurgi
Stor kirurgi er en påkjenning på kroppen, som reagerer med en stressrespons. Stressresponsen
innebærer økt kroppstemperatur, økt respirasjonsfrekvens, økt puls, endring av søvnmønster
og kvalme (Brocki & Poulsgaard, 2011). Hvis det ikke oppstår komplikasjoner, gjenvinner
kroppen sin normale funksjon etter noen dager (Brocki & Poulsgaard, 2011).

Andre risikofaktorer for PPC
Det er identifisert en rekke individuelle preoperative faktorer som kan gi en pasient økt risiko
for å utvikle postoperative komplikasjoner, utover det å bli operert i thorax og øvre abdomen.
Disse inkluderer: høy alder (over 70 år), overvekt (BMI over 30), underernæring, røyking og
nedsatt fysisk funksjon. Lungesykdommer som KOLS og nedsatt vitalkapasitet, samt tegn på
lungeinfeksjon preoperativt øker også risikoen for PPC. En kombinasjon av flere av disse
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faktorene øker risikoen betydelig (Brocki & Poulsgaard, 2011). Å identifisere slike faktorer er
svært viktig i klinisk arbeid, og det forskes mye på hvilke faktorer som har størst betydning
(Langeron, et al., 2014) (Mazo, et al., 2014). Å redusere slike faktorer ved blant annet
fysioterapi er viktig (Hulzebos, et al., 2012) (Hanekom, et al., 2012) (Valkenet, et al., 2011),
men er utenfor rammen av denne oppgaven.
Pryor & Prasad (2008) skriver at forekomsten av PPC generelt for all kirurgi er mellom fem
og ti prosent, og at dette tallet er synkende. De skriver at årsaken til denne reduksjonen i stor
grad skyldes utvikling av kirurgiske metoder som kikkhullsoperasjoner, og framskritt innen
anestesi.

3.2.3 Vurdering av PPC
Pneumoni, atelektase og hypoksemi vurderes her som de viktigste aspektene ved PPC.
Nedsatt lungefunksjon vurderes også av noen som et tegn på PPC i seg selv.

Infeksjon - Pneumoni
Infeksjon i lungene er en alvorlig komplikasjon. Pneumoni er en inflammasjon i lungevevet,
som kan være betinget av en bakterie, et virus, sopp eller andre mikroorganismer (Brocki &
Poulsgaard, 2011). Sykehusinnleggelse er i seg selv er en risiko for pneumoni (Watchie,
2010).
Ved en pneumoni fylles alveolene i affisert lungevev med betennelsesvæske som sees på
røntgenbilde som en ”konsolidering” eller infiltrater (Watchie, 2010). Ved auskultasjon høres
”bronkiale pustelyder” og/eller krakelering. Å hoste opp purulent sekret er også et tegn på
infeksjon. Man kan ta prøver av sekretet for å stadfeste type pneumoni. Man ser også på andre
generelle tegn som feber, forhøyet puls, slapphet og smerte i brystet, samt hypoksemi,
hyperkapnia og dyspné (Watchie, 2010). Det kan også tas blodprøver for å måle
infeksjonsparametre som C-reaktiv protein (CRP) og hvite blodlegemer.
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Atelektase
Brocki & Poulsgaard (2011) beskriver atelektase som sammenfall av lungevev. Atelektase
kan forekomme i en hel lunge, i en lungelapp eller deler av en lunge. Årsaken til
lungeatelektaser kan være obstruksjon i en bronkie, for eksempel sekret, tumor eller
fremmedlegeme. Det kan også forekomme ved kompresjon av lungevevet som ved økt
pleuravæske eller ved lav funksjonell residualkapasitet (FRC) hvor alveolene ikke klarer å
holde seg åpne (closing capacity) (Pryor & Prasad, 2008). Om en atelektase vedvarer så kan
det oppstå infeksjon i lungene (Guimaraes, et al., 2012).
For å vite med sikkerhet at det foreligger atelektase, må det tas et røntgenbilde av thorax. Man
ser da at et område av lungen har økt tetthet, redusert volum og en forskyvning av trachea og
mediastinum mot affisert side. Atelektaser kan høres ved auskultasjon, ved reduserte eller
fraværende pustelyder over affisert område, eller ved krakelering (Watchie, 2010) (Pryor &
Prasad, 2008).

Hypoksemi
Lav konsentrasjon av oksygen i blodet (hypoksemi) kan også være et tegn på PPC. Det er
ulike måter å måle dette på. Prosent av hemoglobin bundet i blodet (SaO2) kan måles med et
pulsoksymeter (SpO2) (Watchie, 2010). Normalverdi er 95-100 % (Brocki & Poulsgaard,
2011). Man kan også vurdere hypoksemi ved å måle ”partial pressure of arterial oxygenation”
(PaO2) fra en blodprøve av arterielt blod. Normalverdi er 10,7-13.3kPa (Pryor & Prasad,
2008).
Hypoksemi kan oppgis som et mål hvor man tar med i beregningen hvor mye oksygen
pasienten får tilført (PaO2/FiO2 ratio). Alveolar-arterial gradient (A-a gradient) er også noe
brukt i litteraturen, hvor man regner ut alveolar oksygenkonsentrasjon ut fra en formel (PAO2),
og trekker fra PaO2 (Pryor & Prasad, 2008). Detaljene i utregningen av disse verdiene og
fysiologien som ligger bak ansees som utenfor rammen til denne oppgaven.

Lungefunksjon
Lungefunksjon kan måles ved ulike tester på spirometri. Det er diskutert i litteraturen hvorvidt
slike fysiologiske parametre alene kan være en indikasjon på PPC da slike parametre kan ha
variasjon uten klinisk relevans (Lawewnce, et al., 2006) (Pasquina, et al., 2006). Endret
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lungefunksjon kan være en indikasjon på andre tilstander. Derfor vil det i denne oppgaven
ikke ansees som et tegn på PPC om det utelukkende er funnet endringer i spirometrimål, uten
endringer i mer kliniske mål, som hypoksi, atelektase eller infeksjon. Vanlige spirometrimål
er (Hough, 2001) (Watchie, 2010) (Pryor & Prasad, 2008):


Forsert vital kapasitet (FVC): Maksimal volum som man kan puste fort ut etter
maksimal inspirasjon



Forsert ekspirasjonsvolum på ett sekund (FEV1): Luftvolum man puster ut i løpet av
det første sekundet ved FVC



Vital kapasitet (VC): Maksimal volum man kan puste ut etter maksimal inspirasjon



Funksjonell residualkapasitet (FRC): Volum av luft som gjenstår i lungene etter
vanlig ekspirasjon

Indirekte mål på PPC
I undersøkelser av PPC er det vanlig å måle indirekte effektmål, i tillegg til de som er nevnt
over. Det kan være antall liggedøgn på sykehus, endring i livskvalitet og/eller mortalitet.
Dette er effektmål som kan påvirkes av en rekke faktorer utover PPC, men som likevel er
relevante. Å kunne redusere komplikasjoner som medfører forlenget tid på sykehus er svært
viktig, da forlenget sykehusinnleggelse grunnet PPC er svært kostbart (Langeron, et al., 2014)
(Smetana, 2009), og ikke minst en stor belastning for pasienten.

3.2.4 Identifisering av PPC
Litteraturen beskriver ulike metoder for å identifisere postoperative lungekomplikasjoner. Det
medfører ulik kvantifisering av ulike parametre for å måle PPC. Det er heller ingen klar
grense mellom hva som er normal stressrespons på kirurgi og hva som er patologi (Pryor &
Prasad, 2008). Denne problemstillingen var utgangspunktet for at Agostini, et al. (2011)
utførte en sammenligning av tre måleverktøy på PPC innen thorakotomi. Forfatterne
konkluderte med at ”Melbourne Group Scale” (MGS) var mest hensiktsmessig, da den var
mest sensitiv til å fange opp PPC fordi den inkluderer mikrobiologiske tester. Dette verktøyet
ble først presentert i en studieprotokoll (Reeve, et al., 2008). MGS vurderer åtte tegn på PPC,
hvor positivt funn på minst fire av disse tegnene defineres som PPC:
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Pneumoni diagnostisert av en lege



Temperatur > 38 grader Celsius



Purulent sekret (gult/grønt) fra lungene, som er ulikt preoperativt sekret



Funn av infeksjon i sekretet fra mikrobiologi



Hvite blodlegemer > 11,2 x 10 ⁹/l, eller respiratorisk antibiotika



Røntgen thorax som beskriver atelektase / konsolidering



SpO2 <90 % på romluft



Forlenget opphold (over 36 timer) eller reinnleggelse på intensivavdeling grunnet
respirasjonsproblematikk

Dette måleverktøyet har siden blitt vurdert som et valid verktøy for å måle PPC etter øvre
abdominalkirurgi (Parry, et al., 2014) (Scholes, et al., 2009), og thoraxkirurgi (Agostini, et al.,
2010).
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3.3 Fysioterapitiltak for å forebygge PPC
3.3.1 Teori om effekt av fysioterapitiltak
Postoperative fysioterapitiltak for lungeproblematikk etter kirurgi innebærer en kombinasjon
av forebygging og behandling. Det forventes en viss grad av påvirkning på lungene etter
kirurgi i thorax og øvre abdomen (Antonsson, et al., 2012). Målet for fysioterapitiltakene er
særlig å redusere atelektase, hypoksemi, sekretproblematikk og hostevansker, som bidrar til
PPC (Hough, 2001). Det er vanlig at fysioterapibehandlingen utføres regelmessig tre til ti
dager etter operasjonen. Hvor mye oppfølgingen en fysioterapeut gir vurderes etter behov, og
har sammenheng med blant annet grad av risiko for lungekomplikasjoner, om pasienten har
pågående lungeproblematikk, hvor lenge pasienten har behov for å ligge på sykehus og hvor
langt tid det tar før pasienten er fullt mobilisert og har normale blodgasser (Antonsson, et al.,
2012) (Brocki & Poulsgaard, 2011). Det vil i denne oppgaven kun bli fokusert på den
forebyggende behandlingen.
Tiltakene fysioterapeutene anvender tar sikte på å øke lungevolumet, lette respirasjonsarbeidet
og å løsne og få opp sekret (Hough, 2001). Dette gjøres gjennom å hjelpe pasienten opp av
sengen så snart som mulig, og utføre ulike pusteøvelser (Makhabah, et al., 2013). Tiltakene
lærer fysioterapeuter i sin utdanning og er nøye beskrevet i faglitteraturen. Dessverre
foreligger det lite konsensus blant fysioterapeuter om hvilke tiltak, om noen, som er mest
effektive i forebyggingen av PPC, til tross for mange effektstudier og systematiske oversikter
på feltet (Hanekom, et al., 2012) (Lawewnce, et al., 2006) (Patel & Hall, 2013) (Makhabah, et
al., 2013).

Mobilisering
Fysioterapeuten bidrar med tidlig mobilisering av pasienten etter en operasjon, samt hjelp og
råd for at pasienten skal holde seg i gradvis mer aktivitet. Med mobilisering menes å hjelpe
pasienten til en mer aktiv og oppreist stilling, å utføre aktiviserende øvelser i seng, i stol eller
i stående, eller å gå med eller uten støtte. Tidlig mobilisering er ment som et bidrag for å
unngå negative effekter av lengre tids sengeleie, som for eksempel atelektase og vansker med
å få opp sekret (beskrevet i kapittel 3.2.2). Teorien tilsier at mobiliseringen fører til at man
puster dypere og dermed blant annet øker lungevolum, FRC og SpO2 (Pryor & Prasad, 2008).
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Oversiktsartikkelen til Patel & Hall (2013) viser til at det har vært store endringer i forståelsen
av viktigheten av mobilisering framfor sengeleie etter operasjoner siden 1950-tallet.
Forfatterne viser til de gode resultatene ved ”fast-track” systemer, hvor en avdeling har et
tverrfaglig team som har fokus på blant annet preoperativ informasjon og evaluering, kortest
mulig narkose, tidlig mobilisering og kortest mulig tid på sykehus før utskrivelse. Forfatterne
mener at mobiliseringen har en avgjørende rolle i forebyggingen av PPC, og støttes av
Makhabah, et al. (2013).

Dyp inspirasjonsøvelser (DBE)
”Deep breathing exercises” (DBE) er en mye brukt pusteteknikk innen lungefysioterapi etter
kirurgi. Det er ingen nøyaktig beskrevet øvelse og kan utføres på mange ulike måler.
Hovedideen er likevel at pasienten puster dypt inn for å fylle lungene med luft flere ganger
etter hverandre, helst sittende oppreist i en stol. Teorien beskriver at dette skal medføre et økt
trykk i lungene og en ekspansjon som sprer seg distalt utover i lungene og dermed skal øke
lungevolumet, FRC og SpO2, samt åpne atelektaser (Pryor & Prasad, 2008) (Brocki &
Poulsgaard, 2011).

Positive Expiratory Pressure (PEP)
Positive expiratory pressure (PEP) oppnås ved hjelp av en PEP-fløyte eller PEP-maske. Dette
er et hjelpemiddel hvor pasienten blåser ut luft med motstand. PEP-fløyten eller PEP-masken
sørger for at man kun har motstand på utpust, mens inspirasjon skjer fritt. Motstanden på
ekspirasjon skal være mellom 10-20 cmH2O, og justeres med størrelsen på åpningen av
ekspirasjonsventilen. Andre metoder for å oppnå PEP er å blåse ut i et rør i vann (”blow
bottle”). Teorien tilsier at PEP holder luftveiene åpne under ekspirasjonen og alveoler skal
dermed åpne seg og øke lungevolumet og FRC. Det menes at luft føres ut gjennom små
luftveier og via kollaterale luftveier, og kommer bak eventuelt perifert sekret som dermed kan
flytte seg til mer sentrale luftveier (Brocki & Poulsgaard, 2011) (Gursli, 2005).

Aktiv syklus (ACBT)
Aktiv syklus (”Active cycle of breathing techniques”, ACBT) er betegnelsen på en serie av tre
ulike pusteteknikker utført etter hverandre. Metoden ble utviklet ved Bromton Hospital i
Storbritannia på 1980-tallet (Gursli, 2005), med mål om å løsne sekret, få opp sekret og bedre
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lungefunksjonen (Pryor & Prasad, 2008). Teknikkene består i ”hvilerespirasjon” hvor man
puster rolig og avslappet, to til fire ”dyp inspirasjon” med eller uten å holde pusten, og
deretter ”støteteknikk” som er en forsert ekspirasjon for å få opp sekret. Man fortsetter
deretter tilbake til ”hvilerespirasjon” (Gursli, 2005).
”Støteteknikken”, også betegnet som ”forced expiration technique” (FET) eller ”huff”, ansees
som et alternativ til å hoste for å få opp sekret, hvor det ikke er nødvendig med like mye kraft
(Brocki & Poulsgaard, 2011). Teorien beskriver at støt ved bruk av små lungevolum vil flytte
sekret fra perifere til mer sentrale lungeavsnitt. Deretter vil støt eller host med høyere
lungevolum få sekretet helt opp (Pryor & Prasad, 2008) (Gursli, 2005).

Andre tiltak for forebygging av PPC
Det utføres en rekke tiltak av fysioterapeuter for forebygging av PPC utover de som er nevnt
over. Disse tiltakene er utenfor rammen av denne oppgaven, og noen av disse blir beskrevet
kort her:


Incentive Spirometry (IS) er et hjelpemiddel hvor man tar lange og dype innpust. Utstyret
består av en sylinder som viser hvor mye luft pasienten puster inn, samtidig som en skal
holde en kule ”flytende” lengst mulig. Restrepo, et al. (2011) forklarer at IS er designet
for å etterligne et naturlig gjesp eller sukk. IS er ment å motvirke overfladisk pusting, økt
respirasjonsfrekvens og lave lungevolum etter en operasjon (Agostini & Singh, 2009).
Teorien om effekt er den samme som ved dype inspirasjonsøvelser, og innebærer å tøye
på lungevev for å oppnå en reekspansjon av kollaberte områder, å løsne sekret i lungene
og bedre gassutvekslingen (Agostini, et al., 2013) (Guimaraes, et al., 2012). IS er svært
lite brukt i Norge.



Non-invasive ventilasjon (NIV) er en mekanisk ventilering uten bruk av kunstig luftveier,
anvendt via ulike typer maske. Det kan administreres med ulike innstillinger, men
hovedprinsippet er at pasienten får pustestøtte gjennom et positivt trykk (Watchie, 2010).



Continuous positive airway pressure (CPAP) gir et kontinuerlig positivt luftveistrykk i et
tett slangesystem. Det kan brukes både ved non-invasiv og ved invasiv ventilering for å
opprettholde/øke FRC og bedre pasientens oksygenering. I denne oppgaven forstås CPAP
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som en innstilling ved NIV (Watchie, 2010). CPAP maskebehandling og NIV er store
fagfelt som grenser over til intensivbehandling.


Preoperativ informasjon ansees som et viktig tiltak for å lære pasienten pusteteknikker før
operasjonen, samt forberede og motivere pasienten til aktivitet og øvelser postoperativt
(Hough, 2001) (Brocki & Poulsgaard, 2011).



Preoperativ trening tilbys pasienter i varierende grad. Flere systematiske oversikter
vurderer det som et tiltak som kan redusere PPC (Valkenet, et al., 2011) (Hulzebos, et al.,
2012).

3.3.2 Forebyggende lungefysioterapi ved Oslo Universitetssykehus
Ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er det rutine at alle pasienter som opereres med åpen
kirurgi i thorax og øvre abdomen mottar fysioterapibehandling for å forebygge PPC.
Behandlingen innebærer i hovedsak å gi preoperativ informasjon dagen før operasjonen, samt
postoperativ behandling og oppfølging. De postoperative tiltakene består i stor grad av
mobilisering, inspirasjonsøvelser, PEP og aktiv syklus. Ofte utføres en kombinasjon eller
tilpasset versjon av flere av tiltakene. Hvilke tiltak som utføres og dosering av disse vurderes
ut fra pasientens problematikk, kapasitet og respons på tiltaket, i tråd med vanlig
fysioterapipraksis (Gursli, 2005).
Da OUS ble opprettet i 2010, ble fysioterapimiljøer fra Ullevål, Rikshospitalet,
Radiumhospitalet og Aker organisert i samme sykehus. Disse miljøene hadde ulik praksis for
hva slags og hvor mye forebyggende behandling pasienter operert i thorax og abdomen
rutinemessig mottok. Det oppsto derfor et behov på OUS for i større grad å ha likt tilbud til de
samme pasientgruppene, og et behov for mer kunnskap om hvilke fysioterapitiltak som har
mest effekt for de pasientene som er mest utsatt for PPC. Dette førte til at det ble igangsatt et
prosjekt for å lage en kunnskapsbasert fagprosedyre som gjaldt hele OUS, basert på
kunnskapsbasert praksis (KBP) (Brautaset, 2014). Dette arbeidet er utgangspunktet for denne
masteroppgaven.
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3.4 Kunnskapsbasert praksis (KBP)
Å jobbe kunnskapsbasert er å ta i bruk kunnskap basert på en kombinasjon av forskning,
erfaring og pasientens behov innen et felt (se figur 3.1). Det er utviklet en godt beskrevet
metode for å jobbe kunnskapsbasert i helsefag, blant annet presentert i boken ”Jobb
kunnskapsbasert!” (Nortvedt, et al., 2012) og på nettkurset www.kunnskapsbasertpraksis.no,
utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis og
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Høyskolen i Bergen, 2012).

Figur 3.1. Illustrasjon av prinsippet bak kunnskapsbasert praksis. Vises med tillatelse fra Høyskolen i Bergen
(2012): kunnskapsbasertpraksis.no CC BY-NC-ND 3.0 NO. Se vedlegg 1.

Hensikten med metoden er å hjelpe fagpersoner å ta i bruk oppdatert forskning av god
kvalitet, og bruke denne kunnskapen sammen med klinisk erfaring og faglig skjønn. I tillegg
skal man ta hensyn til pasienters behov og ønsker. På denne måten kan man bygge bro
mellom forskning og praksis for å kunne tilby best mulig behandling av pasienter (Nortvedt,
et al., 2012). Nortvedt, et al. (2012) presenterer en sekstrinnsmodell av prosessen i utvikling
av KBP. Disse trinnene består i refleksjon, spørsmålsformulering, litteratursøk, kritisk
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vurdering, anvendelse og evaluering. Det er utenfor denne oppgaven å gå nærmere inn på
disse trinnene.
Et viktig prinsipp i KBP er at man skal benytte seg av oppsummert forskning der hvor det er
tilgjengelig, framfor enkeltstudier. ”S-pyramiden” illustrerer et hierarki i kunnskapen, hvor
forskningsoppsummeringer, som har kritisk evaluert hva de baserer seg på, er høyest i
systemet (Nortvedt, et al., 2012). Se figur 3.2. Det er systematiske oversikter innenfor
forebyggende lungefysioterapi på thorax og abdomen opererte pasienter som er fokus i denne
oppgaven.

Figur 3.2 Illustrasjon av S-pyramiden. Vises med tillatelse fra Høyskolen i Bergen (2012):
kunnskapsbasertpraksis.no CC BY-NC-ND 3.0 NO. Se vedlegg 1.

3.4.1 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er dokumenter som beskriver tiltak eller behandling innen
helsefag og medisin, basert på metoden innen kunnskapsbasert praksis. Nettsiden
www.fagprosedyrer.no (Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer, 2014) er et samarbeid mellom
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Nasjonal Kunnskapssenter for Helsetjenester og Helsebiblioteket. Her beskrives
fremgangsmetoden og minstekravene for slike fagprosedyrer. I tillegg har nettstedet en
oversikt over ferdige og påbegynte fagprosedyrer.
Det er et krav at fagprosedyrer skal være basert på et minimum av krav hentet fra AGREEinstrumentet (“The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation”). AGREEinstrumentet er et internasjonalt verktøy utviklet for å vurdere faglige guidelines,
retningslinjer og fagprosedyrer (Brouwers, et al., 2013). Kravene fra AGREE som stilles til
kunnskapsbaserte fagprosedyrer innebærer blant annet (Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer,
2014):


At det foreligger en klar beskrivelse av fagprosedyrens overordnede mål og
populasjonen fagprosedyren gjelder for



Arbeidsgruppen har med personer fra alle relevante faggrupper



Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er klart beskrevet



Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er tydelig beskrevet



Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget



At fagprosedyren er blitt vurdert eksternt før publisering

3.4.2 Relevante kunnskapsbaserte fagprosedyrer
Det foreligger relevante kliniske fagprosedyrer som omhandler forebygging av PPC ved OUS.
”Postoperative tiltak for forebygging av lungekomplikasjoner – KBP” (Gabrielsen, 2012) er
en kunnskapsbasert fagprosedyre rettet mot sykepleie til selvpustende pasienter som har utført
kirurgi i øvre del av abdomen eller thorax, eller som har risikofaktorer som kan føre til
lungekomplikasjoner. Prosedyren oppgir konkrete tiltak for smertelindring, optimalisere
ventilasjon og sekretevakuering.
Det er også utviklet kunnskapsbaserte fagprosedyrer innen intensivfysioterapi i behandling av
lungekomplikasjoner til respiratorventilerte pasienter (Lytts, 2013), (Lytts, 2013 (2)), (Aulie,
2010).
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I Sverige er det utviklet en relevant klinisk retningslinje for lungefysioterapibehandling til
thorax og gastrokirurgiske pasienter (Antonsson, et al., 2012). Denne retningslinjen er basert
på et systematisk søk og utarbeidet av en ekspertgruppe på syv fysioterapeuter. Retningslinjen
gir konkrete råd om behandlingstiltak for å bedre ulike effektmål (atelektase, spirometri,
SpO2, pneumoni, liggedøgn og mortalitet), fordelt på ulike pasientgrupper. Retningslinjen gir
også generelle behandlingsråd for å behandle og forebygge lungekomplikasjoner som gjelder
for alle disse gruppene kombinert. Dessverre gir ikke denne rettingslinjen noen vurderinger av
effekten av spesifikke tiltak.
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3.5 Bakgrunn for problemstilling og metodevalg
På bakgrunn av manglende konsensus blant fysioterapeuter, ble det utarbeidet en
kunnskapsbasert fagprosedyre på OUS innen behandlingen av pasienter operert i thorax og
øvre abdomen, for å forebygge lungekomplikasjoner (Brautaset, 2014). Dette arbeidet startet i
2011 da det ikke forelå andre fagprosedyrer eller retningslinjer som man kunne anvende.
Metoden for utviklingen av fagprosedyren ble basert på teorien om kunnskapsbasert praksis
og utfyller minstekravene beskrevet av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer (2014).
Forfatteren av denne masteroppgaven ledet dette prosedyrearbeidet. I arbeidet med
fagprosedyren ble det tydelig at fysioterapibehandlingen som gis til disse pasientene på OUS
er basert på lang og verdifull klinisk erfaring i ulike fysioterapimiljøer, teori om
fysioterapitiltak og forskning på risiko for komplikasjoner. Mye av forskningsresultatene om
effekten av konkrete lungefysioterapitiltak har i stor grad vist usikre eller sprikende
konklusjoner. Det utviklet seg dermed en interesse i å fordype seg ytterligere i forskningen
som forelå, dens styrker og svakheter og evidensen for effekten av tiltakene. Denne
masteroppgaven omfatter derfor en kunnskapsoppsummering på dette feltet og bygger på det
systematiske litteratursøket utført i forbindelse med fagprosedyren. For å avgrense omfanget
av denne masteroppgaven, utgjør problemstillingen en avgrenset del av fokuset til
fagprosedyren.
Ved det første systematiske søket i arbeidet med fagprosedyren, ble det klart at det var
publisert svært mange primærstudier og en rekke relevante systematiske oversiktsartikler som
undersøker effekten av en eller flere fysioterapitiltak på en eller flere av de relevante
pasientgruppene. Det er derimot ikke blitt utformet noen oversikt over effekt av de vanligste
formene for lungefysioterapi på en populasjon av pasienter operert med sternotomi,
thorakotomi eller øvre abdomen.
På bakgrunn av dette ble det til denne masteroppgaven ansett som mest hensiktsmessig å kun
inkludere systematiske oversikter, for dermed å utforme en oversikt over systematiske
oversikter som vurderer effekt av fysioterapitiltak for å forebygge lungekomplikasjoner. Som
beskrevet i kapittel 3.4, er det mest hensiktsmessig å benytte seg av kritisk vurdert forskning,
høyes mulig i kunnskapshierarkiet (vist i figur 3.2.). Det ansees som nyttig og interessant å
oppsummere evidensen i en overordnet oversikt der hvor det er mulig (Smith, 2011) (Becker
L., 2011). En oversikt over systematiske oversikter medfører kunnskap på et høyere
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evidensnivå, da de systematiske oversiktsartiklene har vurdert og inkludert de beste
primærstudiene på feltet.

3.5.1 Hva er en oversikt over systematiske oversikter
Systematisk oversikt
En systematisk oversikt (”systematic review”) er en oversikt over den beste forskningen på et
felt. Til forskjell fra en oversikt (”review”), skal en systematisk oversikt følge en åpen og
systematisk fremgangsmåte etter en bestemt metode. ”Slik oppsummerer vi forskning:
Håndbok fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013” (Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten, 2013) er en veileder for forskningsoppsummeringen skrevet av Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten. Her vektlegges det at for at en oversikt skal kunne ansees
som systematisk må den ha en oppgitt søkestrategi, ha klare inklusjonskriterier, og ha en
kvalitetsvurdering av inkluderte studier.
”Cochrane handbook” (Higgins JPT, 2011) er en veileder for hvordan The Cochrane
Collaborations utvikler forskningsoppsummeringer. Viktige egenskaper ved en systematisk
oversikt er ifølge Cochrane handbook (Higgins JPT, 2011, kapittel 1.2.2.) blant annet tydelig
definert problemstilling og kriterier for å inkludere primærstudier, en tydelig og reproduserbar
metode, et systematisk søk, kritisk vurdering av validiteten til resultatene til de inkluderte
studiene, og en presentasjon av funnene i de inkluderte studiene.
Metaanalyser anvendes i systematiske oversikter der hvor datamaterialet fra de ulike studiene
er tilstrekkelig like (heterogenitet). En metaanalyse sammenstiller data fra flere studer og kan
bidra med mer nøyaktige funn om effekten av et helsetiltak, sammenliknet med hva enkelte
studier kan vise til hver for seg (Higgins JPT, 2011).

Oversikt over systematiske oversikter
En oversikt over systematiske oversikter anvender tilsvarende metode som ved en systematisk
oversikt, men inkluderer kun systematiske oversikter. Et mer presist begrep for metoden er
”systematic review of systematic reviews” (Smith, 2011). Det brukes flere ulike begreper for
denne metoden, men metoden vil her bli betegnet som oversikt over systematiske oversikter.
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”Cochrane handbook” (Higgins JPT, 2011) angir at de først og fremst ønsker at deres
oversikter over systematiske oversikter skal benyttes der hvor det finnes flere systematiske
oversikter som ser på to eller flere intervensjoner som skal påvirke det samme
helseproblemet. Videre skal en oversikt over systematiske oversikter ikke gjenta søket eller
kritisk vurdere primærstudiene som er inkludert i systematiske oversikter. Det betyr at man
ikke vurderer primærstudienes metodiske kvalitet (Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten, 2013). Derimot skal en oversikt over systematiske oversikter kritisk vurdere
metoden til dens inkluderte systematiske oversikter (Higgins JPT, 2011, kapittel 22). Man har
også mulighet til å studere resultatene fra primærstudiene slik de er presentert i systematiske
oversikter, og sammenfatte data fra ulike primærstudier fra en eller flere systematiske
oversikter (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013).
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester (Kunnskapssenteret) er ledende innen bruk og
utvikling av denne metoden i Norge. De utfører oversikter over systematiske oversikter når:
“1. Det finnes flere tiltak for samme populasjon/diagnose og vi ønsker å vite hvilke som er
mest effektive. 2. Det er flere populasjoner/diagnoser som kan behandles med samme tiltak og
vi ønsker å vite om tiltaket er effektivt i de forskjellige populasjonene. 3. Det finnes flere
systematiske oversikter med samme problemstilling, men med forskjellige konklusjoner”
(Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013, s. 8).

28

4 Metode
Denne oversikten over systematiske oversikter er utført i tråd med Kunnskapssenterets
metode (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013). Oversikten er skrevet etter mal
fra Kunnskapssenterets publiserte oversikter over systematiske oversikter (Dahm, et al., 2014)
(Jeppesen & Juvet, 2011).

4.1 Litteratursøk
Det ble utført et systematisk søk 18.10.2011 i følgende 18 databaser:










Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer
Vårdhåndboken (Sverige)
Pathways.nice.org.uk
Guidance.nice.org.uk
Canadian Prehospital evidence based protocols
Helsebibliotekets retningslinjer
Guideline international network -GIN
Dansk Center for kliniske retninglinjer











Joanna Briggs
UpToDate
Best Practice
Clinical Evidence
Cochrane library
Plus McMaster
Ovid MEDLINE
CINAHL
PEDro

Søket ble oppdatert 21.11.2012 og igjen 11.02.2014. Søkestrategien ble utviklet av en
arbeidsgruppe med formål om å utvikle en kunnskapsbasert fagprosedyre ved Oslo
Universitetssykehus (OUS) for pre- og postoperativ fysioterapi til thorax- og gastrokirurgiske
pasienter. Se vedlegg 2 for fullstendig søkestrategi. Arbeidsgruppen besto av seks
fysioterapeuter og en sykepleier, og ble ledet av forfatteren av denne masteroppgaven.
Problemstillingen i denne oppgaven utgjør en avgrenset del av fokuset til fagprosedyren.
Masteroppgaven er således basert på litteratursøket utført for prosedyren, med unntak av det
som omhandler preoperative tiltak og non-invasiv ventilasjon.
Arbeidsgruppen som forfattet fagprosedyren anvendte ”PICO skjema” for å utforme
litteratursøket (se vedlegg 3). ”PICO” står for Patient, Intervention, Comparison og Outcome,
og er et verktøy for å presisere en problemstilling og finne rette søkeord til et systematisk
litteratursøk (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013). Litteratursøkene ble utført
av Marte Ødegaard, spesialbibliotekar ved Medisinske bibliotek ved Universitetet i Oslo.
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4.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier
Alle inklusjons- og eksklusjonskriterier for systematiske oversikter var satt spesielt for denne
masteroppgaven, for å forfatte en oversikt over systematiske oversikter.

4.2.1 Design
Det ble inkludert systematiske oversiktsartikler basert på randomiserte kontrollerte studier
(RCT) eller randomiserte crossover studier. Oversiktene måtte være publisert etter 2003 og
fram til søkedato (11.02.2014). Avgrensningen på publiseringsår ble gjort for å unngå
oversikter som kun inkluderte eldre primærstudier, og ikke er oppdatert på forskningsfeltet.
Det ble kun søkt etter publikasjoner skrevet på engelsk eller skandinaviske språk.
Systematiske oversiktene av ” høy kvalitet”, vurdert ved bruk av ”Sjekkliste for systematiske
oversikter) (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013), ble inkludert. Systematiske
oversikter av ”middels/moderat kvalitet” ble inkludert kun hvis de studerte intervensjoner
som ikke var omfattet av andre oversikter av høyere kvalitet. Oversikter som ble vurdert som
”mangelfull” ble ekskludert.

4.2.2 Populasjon
For å bli inkludert, måtte de systematiske oversiktene ha inkluderte primærstudier som består
av voksne pasienter over 18 år. Pasientene skulle være i en postoperativ fase etter planlagt
(elektiv) åpen kirurgi. Kirurgien skulle bestå av thoraxkirurgi (hjerte/kar eller lunge) eller
kirurgi i øvre abdomen (laparotomi). Man ekskluderte systematiske oversikter som omfattet
øyeblikkelig-hjelp pasienter, intuberte pasienter på intensivavdeling, pasienter som
gjennomgikk organtransplantasjon og pasienter i en rehabiliteringsfase (etter utskrivelse fra
sykehus). Oversikter som kun vurderte operasjoner med laparoskopi eller thorakoskopi
(kikkhullsoperasjoner) ble også ekskludert.
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4.2.3 Intervensjon
For å bli inkludert, skulle de systematiske oversiktene ha vurdert effekten av postoperative
tiltak, utført av en fysioterapeut, for å forebygge postoperative lungekomplikasjoner.
Tiltakene skulle inkludere mobilisering av pasient, dyp inspirasjonsøvelser (DBE), positive
expiratory pressure (PEP) og aktiv syklus (ACBT). Man ekskluderte systematiske oversikter
som utelukkende omhandlet tiltak innen ”non-invasive ventilation” (NIV), ”continuous
positive airway pressure” (CPAP), preoperative tiltak eller rehabiliteringstiltak.
Der hvor det oppsto flere systematiske oversikter på samme intervensjon og populasjon, ble
de eldste og de med lavere kvalitet ekskludert.

4.2.4 Sammenligning
For å bli inkludert måtte sammenligningen til intervensjonen i de systematiske oversiktene
være en kontrollgruppe uten intervensjon, en kontrollgruppe som utfører et annet
fysioterapitiltak (ulike varianter av mobilisering, DBE, PEP, ACBT, IS, NIV eller ”vanlig
fysioterapibehandling”) eller en kontrollgruppe som utfører et placebotiltak.
Systematiske oversikter som studerte intervensjoner som ikke inngår i inklusjonskriteriene
(for eksempel IS, NIV eller preoperative tiltak) ble ikke gjennomgått for å finne ut om de
inkluderte primærstudier som anvendte relevante tiltak i sine kontrollgrupper (mobilisering,
DBE, PEP, ACBT).

4.2.5 Effektmål
De inkluderte systematiske oversiktene skulle ha vurdert effekten av fysioterapitiltak ut fra
effektmål på forekomst av PPC. Det innebærer minst et utfallsmål innen:


Pneumoni: Temperatur og sekret fra lungene.



Atelektase ved røntgen thorax



Hypoksemi: Perifer oksygensaturasjon (SpO2) og arterielle blodgasser (PaO2)
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Mål på lungefunksjon i form av spirometri ble vurdert hvis de forekom i kombinasjon med
atelektase, hypoksemi eller pneumoni. Systematiske oversikter som har målt effekt i indirekte
mål av tiltakene ble også inkludert, da spesielt liggedøgn på sykehus og mortalitet.
En oversikt over inklusjons- og eksklusjonskriteriene for denne oversikten over systematiske
oversikter vises i tabell 4.1.
Tabell 4.1. Inklusjons- og eksklusjonskriterier for utvelgelse av systematiske oversikter

Design

Populasjon

Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier



Systematiske oversikter basert
på randomiserte kontrollerte
studier eller randomiserte
crossover studier.



Voksne pasienter over 18 år
Pasienter operert i sternotomi,
thorakotomi eller øvre
abdomen













Intervensjon



Sammenligning





Effektmål





Metodisk
kvalitet
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Postoperative tiltak utført av en
fysioterapeut:
- Mobilisering
- Dyp inspirasjonsøvelser
- Positive expiratory pressure
- Aktiv syklus
Kontrollgruppe uten
intervensjon
Kontrollgruppe som utfører et
annet fysioterapitiltak
Kontrollgruppe som utfører et
placebotiltak
Mål på postoperative
lungekomplikasjoner (PPC):
- Atelektase
- Hypoksemi
- Pneumoni
- Lungefunksjon
Indirekte mål på PPC:
- Liggedøgn på sykehus
- Mortalitet
Systematiske oversikter vurdert
som ”høy kvalitet”
På områder uten systematiske
oversikter av høy kvalitet, kan
oversikter av ”middels/moderat
kvalitet” bli inkludert









Systematiske oversikter publisert
før 2003
Systematiske oversikter som ikke er
publisert på engelsk eller
skandinaviske språk
Pasienter operert som øyeblikkelig
hjelp
Pasienter ventilert på respirator
Pasienter i rehabiliteringsfase
Pasienter operert med
organtransplantasjon
Pasienter operert med
kikkhullsoperasjon
Incentive spirometry
Preoperative tiltak
Tiltak innen NIV og CPAP
Rehabiliteringstiltak

Systematiske oversikter vurdert som
”middels” eller ”mangelfull”
kvalitet
På områder hvor flere systematiske
oversikter vurderer samme tiltak og
populasjon, skal de eldste og/eller
de av lavest kvalitet ekskluderes

4.3 Datainnsamling
4.3.1 Valg av studier og vurdering for inklusjon
Arbeidsgruppen (beskrevet i kapittel 4.1) gjennomgikk titler og sammendrag fra
litteratursøkene utført 18.10.2011 og 21.11.2012 med formål om å utvikle en fagprosedyre.
Relevante publikasjoner ble tatt ut i fulltekst. Fulltekstversjonene av publikasjonene ble så
vurdert for inklusjon som kunnskapsgrunnlag for fagprosedyren, etter forhåndsatte kriterier
for inklusjon og eksklusjon som var spesifikke til fagprosedyren. Det ble også gjort en
systematisk gjennomgang av referanselister til de inkluderte systematiske oversiktene.
Alle publikasjonene som ble tatt ut i fulltekst til fagprosedyren ble gjennomgått på nytt for
denne masteroppgaven. Denne gjennomgangen ble utført av Kristin Brautaset (KB) og Maria
Nupen (MN), uavhengig av hverandre, etter kunnskapsoppsummeringens avgrensede kriterier
for inklusjon og eksklusjon, beskrevet i kapittel 4.2. Der hvor det oppsto uenighet ble
avgjørelsen tatt gjennom diskusjon til konsensus.
I tillegg ble et tredje oppdatert litteratursøk utført 11.02.2014, for å sikre et mest mulig
oppdatert kunnskapsgrunnlag til denne masteroppgaven. Det ble dermed utført en ny
inklusjonsprosess. KB og MN gjennomgikk alle titler og sammendrag, og valgte ut relevante
publikasjoner i fulltekst. Fulltekstversjonene ble vurdert for inklusjon eller eksklusjon etter
kriteriene til denne kunnskapsoppsummeringen.

4.3.2 Vurdering av metodisk kvalitet
Det ble deretter utført en vurdering av den metodiske kvaliteten til de aktuelle systematiske
oversiktene. En slik vurdering omfatter ikke metoden i primærstudiene, kun metoden utført av
den systematiske oversikten. Man vurderer om den systematiske oversikten benyttet en
tilstrekkelig objektiv metode i søk, utvelgelse, kritisk vurdering og sammenfatning av
primærstudiene (Egger, 2007). Ved å utføre en slik vurdering av systematiske oversikter, kan
man sikre at oversikten er utført slik at det ikke forekommer bias i seleksjonen av
primærstudier, som kan påvirke oversiktens resultater.
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Den metodiske kvaliteten til de systematiske oversiktene som fylte inklusjonskriteriene ble
kritisk vurdert og gradert av en person (KB) og deretter kontrollert av en annen (MN), for å
sikre at vurderingene var rimelige. Den kritiske vurderingen ble utført etter
Kunnskapssenterets ”Sjekklister for systematiske oversikter” (vedlegg 4), et verktøy for å
gjøre en metodisk vurdering av systematiske oversikter. Sjekklisten gir muligheten til å gi en
samlet kvalitetsvurdering av en systematisk oversikt (Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten, 2013, vedlegg 2):
Høy kvalitet:

Brukes hvis alle eller de fleste kriteriene fra sjekklisten er oppfylt.
Dersom noen av kriteriene ikke er oppfylt, må det være veldig lite
sannsynlig at studiens konklusjon blir påvirket.

Middels/ moderat
kvalitet:

Brukes hvis noen av kriteriene fra sjekklisten ikke er oppfylt og/eller
der kriteriene ikke er tilfredsstillende beskrevet. Samlet vurdering
tilsier at det er lite sannsynlig at studiens konklusjon påvirkes.

Mangelfull:

Brukes hvis få eller ingen kriterier i sjekklisten er oppfylt og/eller ikke
er tilfredsstillende beskrevet. Samlet vurdering tilsier at det er
sannsynlig at studiens konklusjon kan forandres.

I en systematisk oversikt skal det foreligge en vurdering av den interne validiteten til de
inkluderte primærstudiene oversikten omfatter. Det gjør forfatterne ved å se nærmere på om
metoden som anvendes i primærstudien er utført slik at risikoen for systematiske feil (bias) er
lavest mulig. Lav risiko for bias gir større tillit til at resultatene måler det de har ment å måle
(Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013). I effektstudier innen fysioterapi er det
vanlig å benytte seg av verktøyene ”PEDro scale” (PEDro - Physiotherapy evidence database,
2014), som gir en poengsum fra 0 til 10, eller ”Cochrane risk of bias tool” (Higgins JPT,
2011). En slik vurdering skal ikke repeteres når man utfører en oversikt over systematiske
oversikter (Higgins JPT, 2011). Forfatternes vurdering av den interne validiteten til de
aktuelle primærstudiene i de systematiske oversiktene ble registrert og anvendt i den videre
analysen.
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4.4 Dataekstraksjon og sammenstilling
Beskrivelse av de inkluderte systematiske oversiktene til denne masteroppgaven ble utført
med hjelp av samleskjema fra Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer (Nasjonalt nettverk for
fagprosedyrer, 2014). Opplysninger om hensikten til oversiktene, dato for litteratursøk, antall
primærstudier, populasjon, intervensjon, sammenligning, utfall og hovedresultater ble satt opp
i oppsummeringstabeller. Dataene ble hentet ut av en person (KB) og kontrollert av en annen
(MN) for å sikre at all relevant informasjon fra oversiktene var kommet med.
Det ble utarbeidet et dataekstraksjonsskjema og hentet ut data fra de inkluderte oversiktene
om studiedesign på primærstudiene, innhold og lengde på tiltaket, hva tiltaket ble
sammenlignet med, oppfølgingstid, utfall som er målt og effektestimater som er oppgitt. Kun
data fra primærstudier som var relevant for problemstillingen i denne masteroppgaven ble
innhentet. Data fra primærstudier i de inkluderte oversiktene som omhandlet andre
populasjoner eller andre intervensjoner enn de som inkluderes i denne oppgaven ble ikke
innhentet.
Dataen fra de relevante primærstudiene ble uthentet og sammenstilt av KB og kvalitetssikret
av en annen (John Petter Bøe, JPB). Dataene ble oppsummert og presentert i tabeller
kategorisert etter intervensjon og deretter etter om tiltaket er sammenlignet med en
kontrollgruppe uten intervensjon eller med et annet tiltak. Det ble laget oversiktstabeller for å
vise relevante systematiske oversikter for hver intervensjon, og resultattabeller som viser
oppsummering av dokumentasjonsgrunnlaget.
Det ble ansett som sannsynlig at samme primærstudie kunne ha vært inkludert i flere
inkluderte systematiske oversikter. Det var derfor nødvendig å sikre at resultatene fra den
samme primærstudien ikke ble vurdert flere ganger, og dermed gi et uriktig inntrykk av
effekt. Derfor ble primærstudiene som bidrar i hver systematiske oversikt innen hvert tiltak
presentert, kategorisert etter fysioterapitiltak. Der hvor samme enkelstudie var inkludert i flere
systematiske oversikter, ble den i denne masteroppgaven presentert under den nyeste
systematiske oversikten.
Presentasjonen av resultatene og påfølgende diskusjon ble utført etter mal fra
Kunnskapssenterets publiserte oversikter over systematiske oversikter (Dahm, et al., 2014).
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4.5 Statistikk
Data fra gruppeforskjeller mellom intervensjons- og kontrollgrupper utregnet av de
systematiske oversiktene ble registrert. Der det var oppgitt dikotome variabler for to grupper
ble det regnet ut relativ risiko med hjelp av http://cebcp.org/ (Wilsom, 2014). Der det var
oppgitt gjennomsnittsverdier for to grupper ble det regnet ut gjennomsnittlig forskjell.

4.6 Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen
Videre ble et utført en vurdering av tilliten til kvaliteten på den samlede dokumentasjonen ved
anvendelse av verktøyet ”Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation” (GRADE) (GRADE working group, 2014). Ved bruk av GRADE vurderer man i
hvilken grad man har tillit til effektestimatet som rapporteres, og i hvilken grad man har tillit
til om resultatet vil bli påvirket av ny forskning eller ikke. Både Kunnskapssenteret (Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014) og ”Cochrane handbook” (Higgins JPT, 2011)
anbefaler å bruke dette verktøyet.
Det foreligger fem ulike nedgraderingskriterier man må betrakte når man utfører en GRADEvurdering. I ”Slik oppsummerer vi forskning” beskrives GRADE sine fem vurderingspunker
på norsk (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013, s. 50):
Studiekvalitet:

Risiko for bias for hvert utfallsmål

Konsistens:

Samsvar mellom studiene, heterogenitet

Direkthet:

Hvor lik er populasjonen, intervensjonen, sammenligningen
og utfalsmålet i de inkluderte studiene i forhold til
spørsmålet som stilles (generaliserbarhet)

Presisjon:

Hvor presise resultatene er (bredde på konfidensintervallet /
antall hendelser)

Rapporteringsskjevheter:

Publiseringsskjevheter eller skjevhet i rapportering av utfall

Tre kriterier finnes for eventuelt å oppgradere dokumentasjonen. Disse gjelder kun når det er
flere samsvarende studier som er nedgradert, og når en studie i utgangspunktet starter på lav
kvalitet:
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Sterke assosiasjoner / sammenhenger mellom intervensjon og utfall
Store dose-responseffekter: Jo sterkere dose av intervensjonen desto sterkere respons
Der alle forvekslingsfaktorer ville ha redusert effekten

Når man utfører en GRADE-vurdering blir det beregnet en samlet kvalitetsvurdering, basert
på om man nedgraderer eller oppgraderer kvaliteten for punktene nevnt over. Avhengig av i
hvilken grad nedgraderingskriteriene oppfylles, kan man nedgraderingen kvaliteten ett eller to
nivå for hvert kriterium (Guyatt, et al., 2011). Ved vurdering av RCTer starter man på høy
kvalitet. Ved observasjonsstudier starter man på lav kvalitet. Det er kun observasjonsstudier at
man kan gradere opp, eller hvis man allerede har gradert ned (Guyatt, et al., 2008).
Basert på GRADE-vurderingen kategoriseres kvalitetsvurderingen på den samlede
dokumentasjonen i fire nivåer (Guyatt, et al., 2008). Disse er oversatt til norsk av
Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013, s. 49):
Høy kvalitet:

Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten.

Middels kvalitet:

Vi har middels tillit til effektestimatet: effektestimatet ligger
sannsynligvis nær den sanne effekten, men effektestimatet kan også
være vesentlig ulik den sanne effekten.

Lav kvalitet:

Vi har begrenset tillit til effektestimatet: den sanne effekten kan være
vesentlig ulik effektestimatet.

Svært lav kvalitet:

Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne
effekten.

I denne oversikten over systematiske oversikter vil det bli utført en GRADE-vurdering av den
samlede dokumentasjonen for hvert fysioterapitiltak som blir undersøkt, og for hver
sammenligning dette tiltaket blir sammenlignet med. Dette vil gi en vurdering av hvilken grad
man kan ha tillit til resultatene. GRADE-vurderingen vil bli utført ved bruk av
dataprogramvaren ”Guideline Development Tool” som er gratis tilgjengelig på
http://gdt.guidelinedevelopment.org (GRADE working group, 2014). Vurderingen utføres av
KB og kvalitetssikres av en annen (Liv Giske, LG). Oppsummeringstabellene tilgjengelig fra
denne programvaren er vedlagt masteroppgaven.
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5 Resultat
5.1 Systematisk litteratursøk og kritisk vurdering
Det ble utført et litteratursøk etter systematiske oversikter om effekten av fysioterapitiltak for
å forebygge postoperative lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre
abdomen. Det ble til sammen identifisert 894 publikasjoner i søkene. Tittel og abstrakt på alle
referansene ble gjennomgått, og totalt 68 referanser innhentet i fulltekst. På bakgrunn av
forhåndssatte inklusjons- og eksklusjonskriterier ble 61 av disse ekskludert. De fleste
publikasjonene ble ekskludert enten fordi de ikke var systematiske oversikter eller fordi de
ikke omhandlet relevant intervensjon. Vedlegg 5 viser begrunnelsen for eksklusjon av de 61
publikasjonene. Se figur 5.1. for framstilling av inklusjonsprosessen.

Litteratursøk
18.10.2011

Oppdatert søk
21.11.2012

Oppdatert søk
11.02.2014

417 treff

212 treff

265 treff

22 tatt ut i fulltekst

21 tatt ut i fulltekst

25 tatt ut i fulltekst

68 publikasjoner vurdert for
inklusjon i masteroppgave
etter inkl. og ekskl. kriterier

7 systematiske oversikter
møtte inklusjonskriteriene, og
ble metodisk vurdert

16 systematiske
oversikter inkludert
til fagprosedyre

3 systematiske
oversikter inkludert til
oversikt over
systematiske oversikter

Figur 5.1: Flytskjema over inklusjonsprosessen av systematiske oversikter
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61 ekskludert på
bakgrunn av inkl. og
ekskl. kriterier

4 systematiske
oversikter ekskludert
på bakgrunn av
metodisk kvalitet
oversikter

Syv systematiske oversikter ble vurdert for metodisk kvalitet etter ”Sjekkliste for
systematiske oversikter” (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013). Se vedlegg 6
for de metodiske kvalitetsvurderingene. Fire av de systematiske oversiktene ble deretter
ekskludert på bakgrunn av at det eksisterte nyere oversikter på samme felt av høyere kvalitet
(Lawewnce, et al., 2006) (Pasquina, et al., 2003) (Pasquina, et al., 2006) (Antonsson, et al.,
2012), se vedlegg 5.
Tre systematiske oversikter ble til slutt inkludert (Andrews, et al., 2013) (Ørman &
Westerdahl, 2010) (Grams, et al., 2012). De ble vurdert til å ha moderat til høy kvalitet. Disse
tre inkluderte systematiske oversiktene (heretter omtalt som oversiktene) utgjør
kunnskapsgrunnlaget i denne oversikten over systematiske oversikter.
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5.2 Beskrivelse av inkluderte systematiske
oversikter
De tre inkluderte oversiktene var publisert mellom 2010 og 2013. Den systematiske
oversikten publisert av Andrews, et al. (2013) er fra USA og har fokus på å studere teknikker
for å fjærne sekret fra lungene hos pasienter som er innlagt på sykehus. Oversikten forfattet av
Grams, et al. (2012) er fra Brasil og har som hensikt å studere evidensen for pusteøvelser i
forebygging av postoperative lungekomplikasjoner (PPC) hos pasienter operert i øvre
abdomen. Ørman & Westerdahls systematiske oversikt (2010) er publisert i Sverige, og har
fokus på å studere effekten av positive expiratory pressure (PEP).
Oversiktene inkluderte totalt mellom seks og åtte randomiserte kontrollerte studier (RCT)
hver, og fra 423 til 910 pasienter. Tabell 5.2 viser en oversikt over de systematiske
oversiktene. Flere av oversiktene overlapper i populasjon eller intervensjon, og oversiktene
omfatter flere av de samme primærstudiene.
Tabell 5.2.: Oversikt over inkluderte systematiske oversikter

Antall inkluderte primærstudier totalt
(antall pasienter i oversikten)
Søketidspunkt
Thorakotomi
Populasjon
Sternotomi
Øvre abdomen
Mobilisering
DBE
Intervensjon
PEP
Aktiv syklus
Ingen behandling
Sammenligning
Aktivt tiltak*
Annen intervensjon
Pneumoni
Atelektase
Hypoksemi
Effektmål
Spirometri
Liggedøgn
Mortalitet
Kvalitetsvurdering av oversikten **

Andrews et al
2013

Grams et al
2012

Örman &
Westerdahl 2010

8
(910)
2010

6
(423)
2011

6
(463)
2008
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Høy

Høy

X
X
X
X
X

Moderat

DBE: Dyp inspirasjonsøvelse
PEP: Positive expiratory pressure
*”Aktivt tiltak” innebærer et tiltak som også er utført i intervensjonsgruppen
**Kvalitetsvurderingen ble gjort etter kunnskapssenterets ”Sjekkliste for systematiske oversikter” (Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013)
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5.2.1 Populasjon
Én av oversiktene inkluderte pasienter operert med sternotomi (Andrews, et al., 2013). En
oversikt inkluderte thorakotomipasienter (Ørman & Westerdahl, 2010) og alle tre inkluderte
pasienter operert i øvre abdomen (Ørman & Westerdahl, 2010) (Grams, et al., 2012)
(Andrews, et al., 2013). To av oversiktene studerer en populasjon sammensatt av flere
pasientgrupper: Andrews, et al. (2013) inkluderte pasienter operert i øvre abdomen og
hjerteopererte med sternotomi. Ørman & Westerdahl (2010) inkluderte pasienter operert i
øvre abdomen og lungeopererte med thorakotomi og ekskluderte studier som vurderte
pasienter operert med sternotomi uten at forfatterne begrunner dette.
Andrews, et al. (2013) inkluderte ikke-opererte pasientgrupper i sin systematiske oversikt.
Forfatterne presenterer sine inkluderte primærstudier slik at det er mulig å anvende data fra de
to relevante primærstudiene for opererte pasienter i denne oppgaven.

5.2.2 Intervensjon
En oversikt studerte utelukkende effekten av positive expiratory pressure (PEP) (Ørman &
Westerdahl, 2010). De resterende to oversiktene studerte effekten av flere ulike
fysioterapitiltak parallelt, og inkluderer mobilisering og dyp inspirasjonsøvelser (DBE)
(Andrews, et al., 2013) (Grams, et al., 2012). Flere oversikter inkluderer primærstudier som
ser på effekt av en fysioterapiintervensjon som utgjør en kombinasjon av flere tiltak sammen i
en ”pakke”. Ingen av de relevante primærstudiene studerte aktiv syklus.

5.2.3 Sammenligning
Primærstudiene i de inkluderte oversiktene sammenlignet fysioterapitiltakene med ulike typer
kontrollgrupper. Disse kan deles inn i tre kategorier: kontrollgruppe uten intervensjon, aktivt
tiltak (som innebærer at både intervensjon og kontrollgruppen utfører det samme aktive
tiltaket, mens intervensjonsgruppen utfører en intervensjon i tillegg), og et annet
fysioterapitiltak.
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Andre tiltak for forebygging av PPC enn de som undersøkes i denne
kunnskapsoppsummeringen er også vurdert av de inkluderte systematiske oversiktene. Dette
innebærer spesielt ”continues positive airway pressure” (CPAP) (Andrews, et al., 2013)
(Ørman & Westerdahl, 2010) og ”incentive spirometry” (IS) (Andrews, et al., 2013) (Ørman
& Westerdahl, 2010). Disse tiltakene er utenfor rammen til denne masteroppgaven, og
vurderes ikke her men presenteres når tiltaket er brukt i en kontrollgruppe.

5.2.4 Utfallsmål
De inkluderte oversiktene rapporterer alle effektmålene utført i sine inkluderte primærstudier.
Det medfører til sammen mange ulike måter å måle PPC på, utført på ulike måter og med
ulike grenseverdier. Alle oversiktene har effektmål som kan vurderes som mål på atelektase,
hypoksemi og/eller pneumoni. Effektmål som ikke er relevante for problemstillingen i denne
oppgaven blir ikke rapportert i resultatene. Ingen av oversiktene anvender Melbourne Group
Scale (MGS), beskrevet i kapittel 3.2.4 som er det best validerte måleinstrumentet for
identifisering av PPC i de aktuelle pasientgruppene.

5.2.5 Relevante primærstudier fra de inkluderte oversiktene
Fordi de tre inkluderte systematiske oversiktene har med flere av de samme primærstudiene,
var det nødvendig å unngå at samme primærstudie ble representert flere ganger i denne
kunnskapsoppsummeringen, og dermed gi et uriktig bilde av kunnskapsgrunnlaget. I tillegg
hadde flere av oversiktene inkludert primærstudier som ikke var relevante til
problemstillingen i denne kunnskapsoppsummeringen. Det ble derfor utført en utvelgelse av
relevante primærstudier, som beskrevet i metodekapittelet (kapittel 4.4). Tabell 5.3 viser en
oversikt over de relevante primærstudiene.
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Tabell 5.3.: Oversikt over relevante primærstudier fra de tre inkluderte systematiske oversiktene
Andrews et al
Grams et al
Örman &
2013
2012
Westerdahl 2010

Antall relevante primærstudier til
masteroppgaven
(Antall pasienter)
Mobilisering

Dyp inspirasjon (DBE)

2
(424)
Fagvik Olsen 1997
UAS

Mackay 2005
UAS

Positive expiratory pressure
(PEP)

4
(351)
Hallbook 1984
UAS
Ribeiro 2008
UAS
Roukema 1988
UAS
Manzano 2008
UAS

6
(463)

Cambell 1986
UAS
Christensen 1991
UAS
Frolund 1986
Thorakotomi
Heisterberg 1979
UAS
Ricksten 1986
UAS
Ingwersen 1993
Thorakotomi

UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)

Fra de tre oversiktene ble det identifisert totalt tolv ulike RCTer som var relevante for
problemstillingen i denne masteroppgaven. Ti av disse primærstudiene studerte en populasjon
som var operert i øvre abdomen. To studerte pasienter operert med thorakotomi. Ingen av de
relevante primærstudiene studerte en populasjon pasienter operert med sternotomi. Disse tolv
relevante primærstudiene har studert en populasjon på totalt 1238 pasienter og utgjør
datagrunnlaget til resultatene i denne oppgaven.

5.2.6 Oversiktenes vurdering av metodisk kvalitet i primærstudiene
Forfatterne av oversiktene brukte to ulike verktøy for å vurdere risiko for systematiske feil
(bias) ved primærstudiene. Andrews, et al. (2013) anvende ”Cochrane risk of bias tool for
RCT”. Grams, et al. (2012) og Ørman & Westerdahl (2010) har anvendt ”PEDro scale”.
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5.2.7 Tillit til resultatene
Ingen av oversiktene hadde brukt GRADE for å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen og
tilliten til effektestimatene. Som en del av denne oversikten over systematiske oversikter ble
det derfor utført en GRADE-vurdering for hver sammenligning, basert på tilgjengelig
informasjon presentert i oversiktene (se kapittel 4.6).
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5.3 Effekt av fysioterapitiltak
I den videre framstillingen vil resultatene fra de relevante primærstudiene i de inkluderte
oversiktene bli presentert. Primærstudiene ble kategorisert etter de fire intervensjonstiltakene
presentert i problemstillingen i denne oppgaven (mobilisering, DBE, PEP og aktiv syklus).
For hvert intervensjonstiltak ble primærstudiene inndelt etter studiedesign, basert på om
intervensjonen er sammenlignet med:


En kontrollgruppe uten intervensjon



Et aktivt tiltak (som også er utført i intervensjonsgruppen sammen med
intervensjonen)



Et annet fysioterapitiltak

For oversikter som oppgir resultatene i primærstudien som dikotome variabler vil relativ
risiko bli regnet ut. Om 95 % konfidensintervall omfatter 1, vurderes gruppeforskjellen som
ikke statistisk signifikant. Der hvor det oppgis kontinuerlige variabler vil gjennomsnittlig
forskjell bli regnet ut. Om 95 % konfidensintervall omfatter 0, vurderes gruppeforskjellen
som ikke statistisk signifikant.

5.3.1 Effekt av mobilisering
To oversikter vurderte mobiliseringstiltak for forebygging av PPC (Andrews, et al., 2013),
(Grams, et al., 2012). Disse to oversiktene har til sammen inkludert tre primærstudier som er
relevant til problemstillingen til denne oppgaven. De vurderer effekt av mobilisering hos
pasienter operert i øvre abdomen. Ingen av disse primærstudiene så isolert på mobilisering,
men hadde intervensjonsgrupper som utførte tidlig mobilisering i tillegg til pusteøvelser.
Mobiliseringstiltakene som ble utført varierer noe og er generelt lite beskrevet. En større
relevant primærstudie sammenlignet tiltaket med en kontrollgruppe uten intervensjon, og to
primærstudier sammenlignet tiltaket med et annet tiltak. Se tabell 5.4.
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Tabell 5.4: Presentasjon av inkluderte systematiske oversikter som studerer effekt av mobilisering
Systematisk
Primærstudie om
oversikt
mobilisering,
(Antall
Populasjon
relevant til
primærstudier
(Antall
Intervensjon Sammenligning
Effektmål
problemstillingen
inkludert i
deltagere)
(Design)
oversikten
Publiseringsår
totalt)
Tidlig
Temperatur
mobilisering
Røntgen
1 (RCT)
UAS
Andrews, et
+
Kontroll uten
Auskultasjon
(368)
al., 2013
pusteøvelser
intervensjon
SpO2
1997
(8)
+ preoperativ
Spirometri
informasjon
Liggedøgn
Annet tiltak:
Tegn på PPC
Tidlig
senere oppstart av Temperatur
Grams, et al.,
2 (RCT)
UAS
mobilisering mobiliseringen
Røntgen
2012
(167)
+
(eller mindre
Arterielle blodgasser
(6)
1984, 2008
pusteøvelser
mobilisering) +
Spirometri
pusteøvelser.
Liggedøgn
RCT: Randomisert kontrollert studie
UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
SpO2: Perifer oksygensaturasjon
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)

Mobilisering sammenlignet med kontroll uten intervensjon
En primærstudie om mobilisering var relavant til problemstillingen, se tabell 5.5.
Intervensjonen i denne RCTen er utført både pre- og postoperativt, men vurderes likevel som
relevant da mobiliseringen kun utføres postoperativt.
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Tabell 5.5: Primærstudier som sammenligner mobilisering med kontroll uten intervensjon
Primærstudie
(Design)
Intervensjon
Effektmål
(Behandlingsperio Sammenligning
Resultat
Populasjon
(Måletidspunkt)
de)
Antall
deltagere
Temperatur
Signifikant høyere antall
Fagvik Olsen Tidlig mobilisering Ingen
+ pusteøvelser
intervensjon
Røntgen
med PPC i kontrollgruppe.
1997
(RCT)
+ host/FET
N=194
Auskultasjon
+ preoperativ
SpO2
Signifikant høyere antall
undervisning.
Spirometri (VC, PEF) med pneumoni i
UAS
N=368
N=174
Liggedøgn
kontrollgruppen

6 % utviklet PPC
(n=10)

27 % utviklet
PPC
(n=52)

(Ikke oppgitt)
PPC: (P<0,001) **

Ingen gruppeforskjell innen
PEF, FVC, eller liggedøgn *

RR: 0,21 (95% KI:
0,11 til 0,41)

UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
FET: Forced expiration technique
SpO2. Perifer oksygensaturasjon
VC: Vital kapasitet. PEF: Peak excitatory flow
RR: relative risiko. KI: konfidensintervall
*Verdier / effektestimat ikke oppgitt i oversikten
** Som rapportert i oversikten

RCTen fra 1997 (Fagvik Olsen) inkluderte 368 pasienter operert med elektiv kirurgi i øvre
abdomen. Intervensjonen beskrives som en 10-15 minutter lang behandling dagen før
operasjonen, med pusteøvelser, hosteøvelser, undervisning om mobilisering og posisjonering,
15-20 minutter lang behandling postoperativt med pusteøvelser og tidlig mobilisering, samt
egenøvelser for pasienten utført hver time. Kontrollgruppen var uten intervensjon, hverken
pre- eller postoperativt. Forfatteren av oversikten vurderte den metodiske kvaliteten til å være
”poor” etter ”Cochrane risk of bias tool”. Oversikten oppgir ikke hvor mange dager pasienten
mottok fysioterapibehandling, eller når effektmålene ble utført. PPC ble definert som mindre
enn 92 % i SaO2, eller to av følgende kriterier: tegn på pneumoni, feber, atelektase på
røntgenbilder eller funn ved auskultasjon. På bakgrunn av denne definisjonen oppgir
forfatteren av oversikten at det var statistisk signifikant høyere PPC i kontrollgruppen
(P<0.001), hvor 27 % fikk PPC, mot 6 % i intervensjonsgruppen. Det utgjør en relativ risko
på 0,21 (95% konfidensintervall: 0,11 til 0,41).
Videre rapporterer oversikten at èn pasienten i intervensjonsgruppen, og 13 personer i
kontrollgruppen, fikk påvist pneumoni (relativ risiko 0,09, 95% konfidensintervall: 0,01 til
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0,65) som også viser en signifikant gruppeforskjell. Oversikten rapporterer også at det var
høyere perifer oksygensaturasjon i intervensjonsgruppen, men oppgir ingen effektestimater.
De andre effektmålene på PPC (temperatur, røntgen thorax, auskultasjon, spirometri og
liggedøgn på sykehus) viste ikke statistisk signifikante forskjeller hver for seg ifølge
forfatteren, men effektestimatene er ikke oppgitt i oversikten. Det er uvisst hvor lenge etter
operasjonen effektmålene ble målt.
Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være lav, ved bruk av GRADE (se vedlegg
7). Kvalitetsvurderingen baserer seg på at primærstudien hadde høy risiko for bias. Det ble
ikke foretatt en nedgradering på bakgrunn av presisjonen til dokumentasjonen, til tross for at
det kun foreligger en primærstudie som sammenligner mobilisering med en kontrollgruppe
uten intervensjon. Dette fordi denne studien er relativt stor (368 deltagere, totalt 62
hendelser).

Mobilisering sammenlignet med annet fysioterapitiltak
To relevante primærstudier vuderte effeken av mobilisering sammenlignet med et annet
fysioterapitiltak. Disse to ble publisert i 1984 og 2008, se tabell 5.6.
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Tabell 5.6: Primærstudier som sammenligner mobilisering med et annet tiltak
Primærstu
die
(Design)
Intervensjon
Effektmål
(Behandlingspe
Sammenligning
(Måletidspunkt)
Populasjon riode)
Antall
deltagere
Tidlig
Lungefysioter Lungefysioterapi
Tegn på PPC
Hallbook
mobilisering
api
+ bronchoRøntgen
1984
(RCT)
N=*
+ senere
dilaterende
Arterielle
mobilisering
medisiner
blodgasser
N=*
+ senere
Spirometri 1
UAS
N=137
mobilisering
Liggedøgn
N=*
(3. PO dag)
*
*
*
*
Mobilisering
Pusteøvelser
SpO2
Ribeiro
(10+10 min
+ 5 min ganger daglig +hoste
Spirometri 2
2008
(RCT)
ganger daglig)
N=15
+ hostestøtte ***
(1., 3., og 5. PO
N=15
dag)
UAS
N=30
*
*
*

Resultat

Ingen
gruppeforskjell
for noen av
variablene *

Ingen
gruppeforskjell
**

UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
PO dag: Postoperative dag, antall dager etter operasjonen
SpO2: Perifer oksygensaturasjon
KI: Konfidensintervall. SD. Standard avvik
1
VC, FEV, FEV1, FIV, FIV1, PEF (beskrevet i begrepsforklaringen)
2
MIP, MEP, FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF (beskrevet i begrepsforklaringen)
3
MIP, MEP, FVC, FEV1, FEV1/FVC (beskrevet i begrepsforklaringen)
*Verdier / effektestimat ikke oppgitt i oversikten
** Som rapportert i oversikten
***I denne primærstudien var mobiliseringstiltaket utført i kontrollgruppen

Studien fra 1984 (Hallbook) inkluderte 137 pasienten operert i øvre abdomen. Pasientene var
randomisert til tre ulike intervensjonsgrupper: tidlig mobilisering, lungefysioterapi, og
lungefysioterapi med inhalasjon av bronkealdilaterende medisin. De to kontrollguppene ble
mobilisert på et senere tidspunkt enn intervensjonsgruppen. Det angis ikke størrelsen på
gruppene. Forfatterne av oversikten vurderte studiens metodiske kvalitet til å ha 5/10 på
PEDros skala. Alle tiltakene ble utført postopterativt fra første til tredje dag. De tre gruppene
ble sammenlignet med hverandre. Det ble ikke funnet noen statistisk signifikant forskjell
mellom noen av gruppene i noen av effektmålene, som utgjorde kliniske tegn på PPC,
røntgen, arterielle blodgasser, spirometri og liggedøgn på sykehus. Effektmålene ble vurdert
daglig fra første til tredje postoperative dag. Effektestimatene er ikke oppgitt i oversikten.
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Studien fra 2008 (Ribeiro) omhandlet mobilisering av 30 personer operert i øvre abdomen.
Denne primærstudiens metodiske kvalitet ble vurdert av forfatterne av oversikten til 3/10 på
PEDros skala. Intervensjonsgruppen utførte pusteøvelser (diafragmapust, inspirasjon med
hold, og ”fractional inspiration”), hosting og fem minutters gange. Disse ble sammenliknet
med en kontrollgruppe som utførte mobilisering i form av 20 minutters gange (10 min om
morgenen og 10 min på ettermiddagen) og hoste. Det er ikke spesifisert når i forløpet tiltaktet
ble utført. Variablene som ble vurdert for å vise effekt var oksygensaturasjon og spirometri.
Disse ble målt første, tredje og femte postoperative dag. Oversikten rapporterer at det var
ingen statistisk signifikante gruppeforskjeller, men oppgir ikke effektestimater.
Kvaliteten på dokumentasjonen på effekt av mobilisering sammenlignet med et annet tiltak,
ble vurdert til å være svært lav ved bruk av GRADE (se vedlegg 7). Vurderingen ble gjort på
bakgunn av at det var moderat risiko for bias i begge studiene, og stor mangel på presisjon da
det foreligger kun to studier som begge hadde få deltagere (137 og 30). Resultatene er dermed
trolig basert på få hendelser. Antall hendelser er ikke oppgitt i oversikten.

Oppsummering, effekt av mobilisering
I en større studie, med 368 deltagere, ble det funnet statistisk signifikant mindre forekomst av
PPC i gruppen som mottok mobilisering og pusteøvelser, sammenliknet med en
kontrollgruppe uten noen intervensjon. Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være
lav. Dette antyder at mobilisering muligens har effekt i forebygging av PPC. To mindre
studier observerte ingen forskjell i forebygging av PPC når de sammenlignet tidlig
mobilisering med senere mobilisering samt pusteøvelser, eller tidlig mobilisering
sammenlignet med lavere dose mobilisering. Denne dokumentasjonen ble vurdert til å være
av svært lav kvalitet. På bakgrunn av dette indikerer dokumentasjonen at mobilisering i seg
selv muligens kan virke forebyggende på PPC. Det gis ingen klar indikasjon på om det har
større forebyggende effekt å starte mobilisering av pasienter tidligere etter operasjonen, eller å
utføre høyere økt dose mobilisering.
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5.3.2 Effekt av dyp inspirasjonsøvelse (DBE)
Det ble identifisert tre relevante primærstudier som studerer ”dyp inspirasjon”, beskrevet som
”deep breathing exercises (DBE)”, presentert i to av oversiktene (Grams, et al., 2012)
(Andrews, et al., 2013). Disse tre primærstudiene studerer en populasjon av til sammen 240
voksne pasienter operert i øvre abdomen. Ingen av disse primærstudiene vurderer effekten av
DBE alene, men i en ”pakke” hvor DBE utføres i kombinasjon med andre pusteøvelser, se
tabell 5.7. To av primærstudiene sammenligner denne ”pakken” med en kontrollgruppe uten
intervensjon. En primærstudie sammenligner DBE, hosteteknikker og mobilisering med en
kontrollgruppe som kun utfører mobilisering.
Tabell 5.7: Presentasjon av inkluderte systematiske oversikter som studerer effekt av dyp inspirasjonsøvelser
(DBE)
Systematisk
Primærstudie om
oversikt
DBE, relevant til
(Antall
Populasjon
problemstillingen
primærstudier
(Antall
Intervensjon
Sammenligning Effektmål
(Design)
inkludert i
deltagere)
Publiseringsår
oversikten
totalt)
Tegn på PPC
Temperatur
Røntgen
Grams, et al.,
2 (RCT)
DBE + andre
Kontroll uten
Arterielle
2012
UAS (184)
inspirasjonsøvelser intervensjon
blodgasser
(6)
1988, 2008
SpO2
Spirometri
Liggedøgn
Sekret
1 (RCT)
Andrews, et
DBE + host/støt +
Temperatur
UAS (56)
Aktivt tiltak
al., 2013
aktivt tiltak
Røntgen
2005
(8*)
Auskultasjon
*Andrews, et al., (2013) har inkludert 8 primærstudier innen postoperative pasienter, men 32 totalt som
inkluderer flere andre pasientgrupper
RCT: Randomisert kontrollert studie
SpO2: Perifer oksygensaturasjon
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
DBE: Dyp inspirasjonsøvelse

DBE sammenlignet med kontrollgruppe uten intervensjon
Grams, et al. (2012) inkluderte to primærstudier, publisert i 1988 og 2008, relevante for
problemstillingen i denne oppgaven (se tabell 5.8). Intervensjonen innebærer pusteøvelser i
form av DBE i kombinasjon med andre inspirasjonsøvelser, sammenlignet med en
kontrollgruppe uten intervensjon.
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Tabell 5.8: Primærstudier som sammenligner DBE med kontroll uten intervensjon
Primærstudie
(Design)
Intervensjon
Effektmål
(Behandlingspe Sammenligning
(Måletidspunkt)
Populasjon
riode)
Antall deltagere
DBE
Kontroll uten
Tegn på PPC
Roukema
+diafragmapusti intervensjon
Temperatur
1988
(RCT)
ng
N=*
Røntgen
+ FET/host
Arterielle blodgasser
N=*
Spirometri1
UAS
N=153
(1. til 5. PO dag)
19 % utviklet
60 % utviklet
PPC: *
PPC
PPC

Manzano
2008
(RCT)
UAS
N=31

(n=*)

(n=*)

DBE
+ andre
inspirasjonsøvel
ser
N=*

Kontroll uten
intervensjon
N=*

*

*

Tegn på PPC
SpO2
Spirometri 2
Liggedøgn
(2. PO dag)
SpO2: Gjennomsnittlig
forskjell 16,3% (95%
KI: 0,6 til 32,0) **

Resultat

Signifikant høyere
forekomst av PPC i
kontrollgruppe (P<0,01) **
Uvisst hvilken dag det er
målt

Signifikant høyere SpO2 i
intervensjonsgruppen
(p<0,03) **
Ingen forskjell i de andre
parametrene *

UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
PO dag: Postoperative dag, antall dager etter operasjonen
DBE: Dyp inspirasjonsøvelser
SpO2: Perifer oksygensaturasjon
FET: Forced expiration technique (huff/støt)
KI: Konfidensintervall
*Verdier / effektestimat ikke oppgitt i oversikten
** Som rapportert i oversikten
1
: VC, FEV1 (beskrevet i begrepsforklaringen)
2.
FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF(beskrevet i begrepsforklaringen)

Den ene primærstudien fra 1988 (Roukema) inkluderte 153 pasienter operert i øvre abdomen,
delt dem inn i to grupper. Forfatterne av oversikten vurderte denne primærstudien til å ha 1/10
på PEDros skala, som indikerer en høy risiko for systematiske feil. Intervensjonsgruppen
mottok fysioterapi med tiltakene dyp inspirasjon, diafragmapusting, støt og host.
Intervensjonen ble utført preoperativt, umiddelbart postoperativt og daglig til femte
postoperative dag. At intervensjonen startet dagen før operasjonen ga pasienten en fordel av å
lære teknikkene i forkant, men hadde trolig ingen forebyggende effekt i seg selv.
Intervensjonen vurderes derfor som et postoperativt tiltak i tråd med problemstillingen i denne
oppgaven. Kontrollgruppen mottok ingen intervensjon. Effekt av tiltaket ble målt daglig fram
til femte postoperative dag ved klinisk vurdering, temperatur, røntgen, arterielle blodgasser og
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spirometri. PPC ble definert etter satte kriterier uten at disse er beskrevet i oversikten.
Oversikten rapporterer at det ble funnet statistisk signifikant flere tilfeller av PPC i
kontrollgruppen (60 %), enn i intervensjonsgruppen (19 %), (p<0.01). Da det ikke angis
størrelse på intervensjons- og kontrollgruppen, er det ikke mulig å regne ut relativ risiko. Det
beskrives heller ikke hvilke parametre som ble anvendt til å måle PPC, eller hvor mange
dager etter operasjonene den statistisk signifikante forskjellen ble målt.
RCTen fra 2008 (Manzano) inkluderte 31 pasienter operert i øvre abdomen, og ble vurdert av
forfatteren av oversikten til 5/10 på PEDros skala. Intervensjonsgruppen mottok fysioterapi
med ”passive og lokale pusteøvelser”, dyp diafragmapusting og thoraxekspanderende øvelser.
Intervensjonen startet umiddelbart postoperativt. Kontrollgruppen mottok ingen behandling.
Det angis ikke størrelse på intervensjons- og kontrollgruppen. Variablene som ble målt var
perifer oksygensaturasjon, spirometri og liggedøgn på sykehus. I tillegg ble smerte målt på
visuell analog skala (VAS). Andre postoperative dag ble det målt statistisk signifikant bedre
perifer oksygensaturasjon i intervensjonsgruppen (p<0.03), med en gjennomsnittlig forskjell
på 16,3 % (95 % konfidensintervall: 0,6 til 32,0). Opplysninger om effektestimatene ble ikke
oppgitt i oversikten. Det rapporteres at det ikke var målt statistisk signifikante forskjeller
mellom gruppene i de andre effektmålene, og det oppgis heller ikke effektestimater på dette.
Kvaliteten på dokumentasjonen på effekt av DBE sammenlignet med en kontrollgruppe uten
intervensjon ble vurdert til å være av lav (se GRADE vurdering vedlegg 7). Vurderingen ble
gjort på bakgrunn av en høy risiko for bias og mangel på presisjon. Det var relativt få
deltagere totalt i de to primærstudiene, som dermed trolig omfattet få hendelser totalt. Antall
hendelser er ikke oppgitt i oversikten.

DBE og mobilisering sammenliknet med kun mobilisering
I en primærstudie presentert i oversikten til Andrew, et al. (2013), utfører både intervensjon
og kontrollgruppen samme mobiliseringstiltak, mens intervensjonsgruppen utfører DBE i
tillegg. Se tabell 5.9.

53

Tabell 5.9: Primærstudier som sammenligner DBE og et aktivt tiltak med kontroll med kun det aktive tiltaket
Primærstudie
(Design)
Populasjon
Antall deltagere
Mackay
2005
(RCT)

Intervensjon
(Behandlingspe
riode)
DBE
+ host/FET
+ mobilisering
N=29

UAS
N=56
17 % utviklet
PPC
(n=5)

Gjennomsnitt
10,4 ±3
liggedøgn

Sammenligning

Mobilisering
(samme mengde
og intensitet om
intervensjonsgru
ppen)
N=27
14 % utviklet
PPC
(n=3)

Gjennomsnitt
13,3 ±4,5
liggedøgn

Effektmål
(Måletidspunkt)

Resultat

Tegn på PPC
Liggedøgn

Ingen signifikant forskjell
innen forekomst av PPC **

(Måletidspunkt ikke
oppgitt)

Signifikant kortere liggetid
på sykehus for
intervensjonsgruppe
(P=0,008)**

PPC: Absolutt
risikoreduksjon -3,0 %
(95 % KI: -0,22 til
0,19) **
RR: 0,9 (95 % KI: 0,28
til 5,03)
Liggedøgn:
Gjennomsnittsforskjell:
2,9 dager. (95 % KI:
0,77 til 5,03) **

UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
PO dag: Postoperative dag, antall dager etter operasjonen.
DBE: Dyp inspirasjonsøvelser
FET: Forced expiration technique (huff/støt)
RR: relative risiko. KI: konfidensintervall
KI: Konfidensintervall
*Verdier / effektestimat ikke oppgitt i oversikten
** Som rapportert i oversikten

Primærstudien fra 2005 (Mackay) er utført på en populasjon av 56 pasienter operert i øvre
abdomen fordelt på to grupper. Forfatteren av oversikten vurderer den metodiske kvaliteten til
studien som ”good” etter ”Cochrane risk for bias tool”. Intervensjonsgruppen utførte dyp
inspirasjonsøvelser, host, støt/”huff” og mobilisering. Disse tiltakene ble utført tre ganger
første postoperative dag, to ganger daglig andre til fjerde postoperative dag og deretter en
gang daglig. Pasientene skulle også gjøre pusteøvelsene selv hver time pasienten var våken.
Kontrollgruppen utførte kun mobilisering. Mobiliseringen (som begge gruppene utførte) besto
av individuelt tilpasset gange og fleksjonsøvelser for bena. Effekten av tiltakene ble målt ved
positive tegn på PPC (definert som minst tre positive funn innen: økt sekret, feber, røntgen og
auskultasjon). Hvor lenge etter operasjonen effektmålene ble målt, er ikke oppgitt. Oversikten
oppgir at det ble ikke funnet statistisk signifikant større forekomst av PPC i
intervensjonsgruppen. Den absolutte risikoreduksjonen mellom gruppene var -3 % (95 %
konfidensintervall: -0,22 til 0,19). Det ble regnet ut relativ risiko, som var 0,9 (95 %
54

konfidensintervall: 0,28 til 5,03). Ingen av disse beregningene viser statistisk signifikant
gruppeforskjell, og kun en person mer i intervensjonsgruppen enn kontrollgruppene ble
vurdert til å ha PPC. Oversikten rapporterte om statistisk signifikant kortere liggetid på
sykehus for intervensjonsgruppen (p=0,008), med et gjennomsnitt på 10,4 dager (±3dager),
mot kontrollgruppens gjennomsnitt på 13,3 dager (±4,5 dager). Det utgjør en gjennomsnittlig
forskjell på 2,9 dager (95 % konfidensintervall: 0,77til 5,03). Liggetid på sykehus er i denne
oppgaven vurdert som et indirekte mål på PPC.
Kvaliteten på dokumentasjonen på effekt av DBE i kombinasjon med mobilisering
sammenlignet med en kontrollgruppe som kun utfører mobilisering, i forebygging av PPC, ble
vurdert til å være lav (se GRADE vurdering vedlegg 7). Graderingen er basert på lav presisjon
med kun en mindre studie og svært få hendelser (totalt 8).

Oppsummeringen, effekt av DBE
Ingen av de tre relevante primærstudiene hadde et design hvor intervensjonsgruppen utførte
kun DBE. Resultatene fra to primærstudier indikerer en mulig effekt av DBE i kombinasjon
med andre pusteøvelser, sammenlignet med en kontrollgruppe uten intervensjon, i
forebygging av PPC. Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være lav. Resultatet fra
en tredje studie fant ingen signifikant effekt i mål på PPC når de sammenlignet utførelsen av
DBE og mobilisering med en kontrollgruppe som kun utførte mobilisering. Studien indikerte
derimot effekt i form av færre liggedøgn på sykehus, som er et indirekte mål på PPC.
Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være lav. Den samlede dokumentasjonen
antyder at DBE har en mulig forebyggende effekt på PPC.

5.3.3 Effekt av Positive Expiratory Pressure (PEP)
En oversikt vurderte effekten av PEP (Ørman & Westerdahl, 2010). Oversikten omfattet seks
primærstudier, og alle disse var relevante til problemstillingen i denne oppgaven. Samlet
utgjør studiene en populasjon på til sammen 463 pasienter operert med øvre abdominalkirurgi
eller thorakotomi, se tabell 5.10. Intervensjonsgruppene utfører PEP i kombinasjon med andre
pusteøvelser og/eller mobilisering. Ingen av de inkluderte primærstudiene sammenliknet PEP
med en kontrollgruppe uten intervensjon. Av de seks relevante primærstudiene, har tre av
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dem et design hvor intervensjons- og kontrollgruppen utfører de samme pusteøvelsene
og/eller mobilisering, mens intervensjonsgruppen utfører PEP i tillegg. De tre resterende
primærstudiene sammenlignet PEP med et annet fysioterapitiltak. Oversikten oppgir svært få
effektestimater fra primærstudiene.
Tabell 5.10: Presentasjon av inkluderte systematiske oversikter som studerer effekt av positive expiratory
pressure (PEP)
Primærstudie
Systematisk
om PEP,
oversikt
relevant til
(Antall
Populasjon
problemstillin
primærstudier
(Antall
Intervensjon Sammenligning Effektmål
gen
inkludert i
deltagere)
(Design)
oversikten
Publiseringsår
totalt)

Ørman &
Westerdahl
2010
(6)

Ørman &
Westerdahl
2010
(6)

3 (RCT)

UAS
(122)

1986, 1991,
1986

Thorakotomi
(56)

3 (RCT)

UAS
(141)

1979, 1986,
1993

Thorakotomi
(144)

PEP
+ aktivt tiltak

PEP /
PEP +
pusteøvelser
+
mobilisering

Aktivt tiltak

Annet tiltak:
Pusteøvelser
CPAP
IS
IR-PEP
Mobilisering

Tegn på PPC
Sekret
Temperatur
Røntgen
Arterielle
blodgasser
Spirometri
Sekret
Temperatur
Røntgen
Arterielle
blodgasser
Spirometri

RCT: Randomisert kontrollert studie
UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
CPAP: Continuous positive airway pressure
PEP: positive expiratory pressure
IR-PEP: Inspiratory resistance – positive expiratory pressure
IS: Incentive spirometry

PEP og øvelser sammenlignet med kun øvelser
I to primærstudier fra 1986 og 1991 utførte både intervensjons- og kontrollgruppen samme
pusteøvelser og mobilisering, mens intervensjonsgruppen også utførte PEP i tillegg. Den
tredje (fra 1986) sammenlignet effekten av PEP i kombinasjon med pusteøvelser og
mobilisering, med et placebotiltak i kombinasjon med de samme pusteøvelsene og
mobilisering. Se tabell 5.11.
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Tabell 5.11: Primærstudier som sammenligner PEP og et aktivt tiltak med kontroll med kun det aktive tiltaket
Primærstudie
r
(Design)
Populasjon
Antall
deltagere
Campbell
1986
(RCT)
UAS
N=71
Christensen
1991
(RCT)

Intervensjon

Sammenligning

PEP
(blåseflaske)
+ pusteøvelser
N=*

Pusteøvelser
(samme øvelser og mengde
som intervensjonsgruppen)
N=*

*
PEP
+ pusteøvelser
+ mobilisering
N=*

*
IR-PEP
+pusteøvelser
+mobilisering
(samme
øvelser og
mengde som
intervensjonsg
ruppene)
N=*

UAS
N=51

Pusteøvelser
+mobiliserin
g (samme
øvelser og
mengde som
intervensjon
sgruppene)
N=*

Effektmål
(Måletidspunkt
)

Resultat

Tegn på PPC
Røntgen
Spirometri 1

Ingen signifikante
forskjeller mellom
gruppene *

( 4. PO dag)
*
Temperatur
Puls
Røntgen
Arterielle
blodgasser
Oksygenbehov
Dyspnø
Spirometri 2

( 1.-3. PO dag)
*
*
*
Placebo PEP
Røntgen
Frolund
+ pusteøvelser
Arterielle
1986
(RCT)
+ mobilisering (samme som
blodgasser
intervensjonsgruppen)
N=*
(Ikke oppgitt)
Thorakotomi
N=56
*
*
*
PO dag: Postoperative dag, antall dager etter operasjonen
UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
PEP: Positive expiratory pressure
IR-PEP: Inspiratory resistance – positive expiratory pressure
PaO2: Oksygensaturasjon i arterielt blod (Partial pressure oxygen)
1
VC, FEV1 (beskrevet i begrepsforklaringen)
2
FEV1, FVC, FRC (beskrevet i begrepsforklaringen)
*Verdier / effektestimat ikke oppgitt i oversikten
** Som rapportert i oversikten
*
PEP (maske)
+ pusteøvelser
+ mobilisering
N=*

Ingen signifikant
forskjell mellom
gruppene *

Høyere PaO2 i
kontrollgruppen, 2. PO
dag (p<0,05) **

Primærstudien fra 1986 (Campbell), med 71 deltagere operert i øvre abdomen, hadde en
intervensjonsgruppe som utførte PEP med bruk av en blåseflaske. Intervensjonen besto av ti
blås i to runder annenhver time, i tillegg til andre pusteøvelser. Kontrollgruppen utførte kun
pusteøvelsene, i samme mengde og varighet som intervensjonsgruppen. Oversikten oppga
ikke størrelsen på de to gruppene. Forfatterne av oversikten vurderte den metodiske kvaliteten
til 4/10 på PEDros skala. Effekten av tiltaket ble målt med kliniske tegn på PPC, røntgen
thorax og spirometri fram til fjerde postoperative dag. Oversikten oppgir ikke hvordan
"kliniske tegn på PPC" ble vurdert. Oversikten rapporterer at det ikke var statistisk
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signifikante forskjeller mellom gruppene på noen av effektmålene, men oppgir ikke
effektestimater.
I RCTen fra 1991 (Christensen), med 51 deltagere operert i øvre abdomen, ble tre
intervensjonsgrupper sammenlignet med hverandre. Oversikten oppgir ikke størrelsen på
gruppene. Alle tre gruppene utførte de samme pusteøvelsene og mobiliseringen i tre dager
etter operasjonen. Den ene utførte i tillegg PEP med fem blås i timen. Den andre gruppen
utførte IR-PEP (”inspiratory resistance – positive expiratory pressure”) med fem repetisjoner i
timen. Dette er et hjelpemiddel som gir motstand på både inn- og utpust. Den tredje gruppen
utførte ingen tilleggsøvelse. Primærstudien ble vurdert av forfatterne av oversikten til å ha
4/10 på PEDros skala. Effekten av tiltakene ble målt andre og tredje postoperative dag med
temperatur, puls, røntgen thorax, arterielle blodgasser, oksygenbehov, dyspné og spirometri. I
tillegg ble smerte registrert. Oversikten rapporterte at det ikke var statistisk signifikante
forskjeller mellom noen av gruppene i noen av effektmålene, men oppgir ikke
effektestimatene.
I studien fra 1986 (Frolund) med 56 pasienter operert med thorakotomi, sammenlignes en
intervensjonsgruppe som brukte PEP-maske i tillegg til mobilisering og pusteøvelser med en
kontrollgruppe som utførte ”placebo-PEP” i tillegg til tilsvarende mobilisering og
pusteøvelser. Dette placebotiltaket var en PEP-maske uten motstand. Begge gruppene utførte
tiltaket to ganger om dagen med fysioterapeut, i tillegg til egentrening ti minutter hver våkne
time. Forfatterne av oversikten vurderte studien til å ha 6/10 på PEDros skala. Oversikten
oppga ikke størrelsen på gruppene, men skriver at kontrollgruppen (som brukte
placebotiltaket) hadde statistisk signifikant høyere oksygensaturasjon (målt ved blodprøver)
andre postoperative dag (p<0,05). Det rapporteres også at det var ingen statistisk signifikante
forskjeller i gruppene målt ved røntgenbilde av thorax fram til tredje postoperative dag.
Oversikten rapporterte ikke verdier for effektmål eller gruppeforskjeller.
Kvaliteten på dokumentasjonen på effekt av PEP i kombinasjon med øvelser sammenlignet
med kun utførelse av øvelser, ble vurdert til å være svært lav (se GRADE vurdering, vedlegg
7). Nedgraderingen av kvaliteten ble utført på bakgrunn av moderat risiko for bias i de tre
studiene. I tillegg ble det vurdert til å ha lav presisjon da det kun foreligger tre mindre studier
som ser på denne sammenligningen og resultatene er derfor trolig basert på få hendelser
(antall hendelser ikke oppgitt i oversikten).
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PEP sammenlignet med et annet fysioterapitiltak
Tre primærstudier i oversikten til Ørman og Westerdahl (2010) hadde et design hvor PEP ble
sammenlignet med et annet fysioterapitiltak, se tabell 5.12.
Tabell 5.12: Primærstudier som sammenligner PEP med et annet tiltak
Primærstudier
(Design)
Intervensjo
Effektmål
Sammenligning
(Måletidspunkt)
n
Populasjon
Antall deltagere
Pusteøvelser
Røntgen
Heisterberg
PEP
(blåseflaske) + egentrening
1979
(RCT)
N=*
N=*
( 4. PO dag)
UAS
N=98
Ricksten
1986
(RCT)
UAS
N=43

Ingwersen
1993
(RCT)
Thorakotomi
N=144

*

*

*

PEP
(maske) +
pusteøvelser
+
mobilisering
N=*

CPAP
+pusteøvelser
+mobilisering
N=*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PEP
(maske) +
pusteøvelser
+
mobilisering
N=*

CPAP
+pusteøvelser
+mobilisering
N=*

IR-PEP
+pusteøvelser
+mobilisering
N=*

IS
+pusteøvelser
+mobilisering
N=*

Røntgen
Arterielle blodgasser
A-a gradient
Spirometri 1
(1.-3. PO dag)
Atelektase lavere i
PEP gruppen enn IS
gruppen (p<0,001) **
PaO2 høyere i PEP
gruppen enn IS
gruppen (p<0,01)**
A-a gradient lavere i
PEP gruppen inn IS
gruppen (p<0,001) **
FVC høyere i PEP
gruppen enn IS
gruppen (p<0,05) **
Sekret
Temperatur
Røntgen
Arterielle blodgasser
Spirometri 2
(1.- 9. PO dag)

Resultat

Ingen
signifikant
forskjell
mellom
gruppene *
Signifikant
lavere
forekomst av
atelektase,
høyere PaO2,
lavere A-a
gradient bedre
spirometrimål i
PEP gruppen
enn IS gruppen
**

Ingen
signifikant
forskjell
mellom
gruppene *

*
*
*
*
PO dag: Postoperative dag, antall dager etter operasjonen
UAS: Kirurgi i øvre abdomen (upper abdominal surgery)
PPC: Postoperative lungekomplikasjoner (postoperative pulmonary complications)
PEP: Positive expiratory pressure
IR-PEP: Inspiratory resistance – positive expiratory pressure
IS: incentive spirometry
CPAP: Continuous positive airway pressure
PaO2: Oksygensaturasjon i arterielt blod (Partial pressure oxygen)
A-a gradient: Alveolar oksygenkonsentrasjon. Regnet ut fra en formel.
1
FVC, PEF (Forsert vitalkapasitet, peak expiratory flow)
2
FVC (Forsert vitalkapasitet)
*Verdier / effektestimat ikke oppgitt i oversikten
** Som rapportert i oversikten
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En eldre studie fra 1979 (Heisterberg) med 98 deltagere operert i øvre abdomen utførte en
intervensjon bestående av PEP i form av en blåseflaske, i ti minutter hver fjerde time i fem
dager etter operasjonen. Kontrollgruppen utførte andre pusteøvelser i 30 minutter to ganger
daglig, samt egentrening to ganger i timen i fem dager. Oversikten oppgir ikke hvor mange
deltagere som var i hver gruppe. Forfatterne av oversikten vurderte denne til å ha 5/10 på
PEDros skala. Effekten av tiltaket ble målt med røntgen thorax. Oversikten oppgir at det ikke
var funnet statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene, men effektestimater er ikke
oppgitt.
Primærstudien fra 1986 (Ricksten) omfatter 43 pasienter operert i øvre abdomen, randomisert
til tre grupper. Forfatterene av oversikten vurerte den til 6/10 på PEDros skala. Alle de tre
gruppene mottok fysioterapibehandling to ganger daglig i 30 minutter i form av DBE,
hosteteknikk og aktiv mobilisering fra en time etter operasjonen og daglig i tre dager. I tillegg
brukte den ene intervensjonsgruppen PEP-maske hver våkne time, den andre
intervensjonsgruppen brukte ”continous positive airway pressure”-maske (CPAP-maske), og
den tredje gruppen brutke ”incentive spirometry” (IS). Disse tilleggstiltakene ble utført med
30 repetisjoner i timen. Størrelsen på gruppene er ikke oppgitt i oversikten. Effektmålene
anvendt var røntgen, arterielle blodgasser, alveolar oksygenkonsentrasjon (A-a gradient) og
spirometri målt fra første til tredje postoperative dag. Det var ingen statistisk signifikante
forskjeller i noen av effektmålene mellom PEP-gruppen og CPAP-gruppen. Oversikten oppga
ikke effektestimater eller verdier for gruppeforskjeller. I sammenligningen av PEP-gruppen
med IS-gruppen, rapporterer oversikten at PEP-gruppen hadde statistisk signifikant mindre
forekomst av atelektase (p<0.001), signifikant høyere oksygennivå i blodet (PaO2) (p<0.01),
signifikant lavere A-a gradient (p<0.001) og signifikant høyere funksjonell vitalkapaitet
(FVC) (p<0.05).
I primærstuiden fra 1993 (Ingwersen) hadde 144 deltagere operert med thorakotomi blitt
fordelt på tre grupper som alle gjorde de samme pusteøvelsene og mobilisering. Den ene
gruppen utførte i tillegg PEP via en maske, den andre bruke CPAP og den tredje brukte
”inspiratory resistance – positives expiratory pressure” (IR-PEP). Alle tre gruppene utførte sin
intervensjon to ganger daglig i fem minutter med fysioterapeut i tillegg til egentrening.
Forfatterne av oversikten vurderte denne til en metodisk kvalitet på PEDros skala på 6/10.
Effekten ble målt med sekret, temperatur, røntgen thorax, arterielle blodgasser og spirometri.
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Oversikten oppgir at det ikke var statistisk signifikante forskjeller mellom noen av gruppene
på noen av effektmålene. Den oppgir ikke verdier for effektmål eller gruppeforskjeller.
Kvaliteten på dokumentasjonen på effekt av PEP sammenlignet med et annet tiltak, i
forebygging av PPC, ble vurdert til å være lav ved bruk av GRADE (se vedlegg 7), på grunn
av moderat risiko for bias i de tre studiene, lav presisjon grunnet få deltakere og dermed trolig
på få hendelser. Antall hendelser er ikke oppgitt i oversikten.

Oppsummering, effekt av PEP
Tre relevante primærstudier sammenlignet PEP i kombinasjon med et aktivt tiltak, med en
kontrollgruppe som kun utførte det aktive tiltaket, i forebygging av PPC. To mindre studier
antydet ingen signifikant forskjell mellom det å utføre PEP i tillegg til pusteøvelser og
mobilisering, sammenlignet med kun å gjøre pusteøvelsene og mobiliseringen. En tredje
mindre studie fant heller ingen økt forebyggende effekt av PEP framfor et placebotiltak, men
indikerte derimot statistisk signifikant høyere oksygensaturasjon hos placebogruppen.
Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være svært lav, og man vet derfor ikke om
resultatene viser den sanne effekten av PEP.
Tre primærstudier sammenlignet PEP med et annet fysioterapitiltak i forebygging av PPC.
Det ble observert mindre forekomst av PPC ved bruk av PEP sammenlignet med bruk av IS.
Det ble ikke observert noen gruppeforskjell når PEP ble sammenlignet med ”andre
pusteøvelser”, CPAP eller IR-PEP. Dokumentasjonen på effekt av PEP sammenlignet med et
annet fysioterapitiltak ble vurdert til å være av lav kvalitet.
På bakgrunn av den samlede dokumentasjonen på effekten av PEP, er det antydet at PEP
muligens har en større forebyggende effekt på PPC enn IS, men muligens ikke større effekt
enn CPAP, IR-PEP eller ”andre pusteøvelser”. Utover dette vet man ikke om det gir en økt
forebyggende effekt å utføre PEP i tillegg til andre pusteøvelser eller mobilisering.

5.3.4 Effekt av Aktiv syklus (ACBT)
Ingen av de tre inkluderte systematiske oversiktene i denne kunnskapsoppsummeringen hadde
inkluderte relevante primærstudier som studerer effekten av aktiv syklus (”active cycle of
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breathing technique” (ACBT). Flere av oversiktene har ACBT med i sine inklusjonskriterier,
men har ikke inkludert noen primærstudie med dette som intervensjon.
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6 Diskusjon
Denne masteroppgaven er en kunnskapsoppsummering av effekten av fysioterapitiltak i
forebygging av postoperative lungekomplikasjoner (PPC) hos pasienter operert i thorax
(sternotomi og thorakotomi) og øvre abdomen (laparotomi). Det er blitt undersøkt hvorvidt
postoperative fysioterapitiltak har effekt for å forebygge PPC hos pasienter operert i thorax og
øvre abdomen.
Kunnskapsoppsummeringen ble utført i form av en oversikt over systematiske oversikter. Det
er blitt søkt etter, innhentet, kritisk vurdert og oppsummert relevant forskning fra systematiske
oversikter som studerer effekten av disse tiltakene. Dobbeltrapportering og irrelevante
primærstudier ble identifisert og sortert ut før gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget.
Denne kunnskapsoppsummeringen baserer seg utelukkende på den dokumentasjonen som er
relevant og kan svare på problemstillingen, og utgjør selektert informasjon fra de
systematiske oversiktene.
Resultatene er basert på tre systematiske oversikter av høy til moderat metodisk kvalitet.
Disse oversiktene presenterte til sammen tolv ulike randomiserte kontrollerte studier (RCT)
som var relevante for problemstillingene i denne kunnskapsoppsummeringen. Primærstudiene
ble kategorisert etter de fire fysioterapiintervensjonene beskrevet i problemstillingen til denne
oppgaven: mobilisering av pasienten, dype inspirasjonsøvelser (DBE), ”positive expiratory
pressure” (PEP) og aktiv syklus (ACBT).
Det var stor variasjon i hvilke populasjoner som ble studert i primærstudiene. Ti relevante
primærstudier studerte pasienter operert i øvre abdomen, to studier så på lungeopererte
pasienter operert med thorakotomi. Ingen av de relevante primærstudiene studerte pasienter
operert med sternotomi. Det var en overvektet av studier på kirurgi i øvre abdomen, til tross
for at litteraturen er tydelig på at også kirurgi i thorax har stor risiko for PPC (Smetana, 2009)
(Brocki & Poulsgaard, 2011). Litteratursøket til denne oppgaven identifiserte flere
systematiske oversikter som studerte pasienter operert med sternotomi og thoracotomi, men
disse ble ekskludert fra denne oversikten over systematiske oversikter på bakgrunn av
intervensjonen som ble studert, eller på grunn av lav metodisk kvalitet på oversikten (se
vedlegg 5).
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6.1 Diskusjon av hovedfunn
I den videre diskusjonen vil resultatene fra denne kunnskapsoppsummeringen bli diskutert
opp mot rasjonale bak den antatte effekten, presentert som teori i kapittel 3.3. Diskusjonen vil
knytte funnene av forskningsbasert kunnskap opp mot teori om kunnskapsbasert praksis, mot
funn i andre kunnskapsoppsummeringer og om den samlede kunnskapen gir støtte til fortsatt
bruk av fysioterapitiltakene.

6.1.1 Mobilisering
Funnene i denne kunnskapsoppsummeringen indikerer at mobilisering i seg selv muligens kan
virke forebyggende på PPC, men de gir ingen klar indikasjon på om det foreligger en større
forebyggende effekt av starte mobilisering av pasienter tidligere etter operasjonen, eller å
utføre høyere økt dose mobilisering.
At mobilisering av pasienter har en forebyggende effekt på PPC understøttes av teorien om at
lengre sengeleie har ugunstig effekt på lungefunksjonen. Fysioterapilærebøkene til Pryor &
Prasad (2008), Brocki & Poulsgaard (2011), Watchie (2010) og Hough (2001) er tydelige på
at å bli liggende i en seng over lengre tid er svært negativt for ventilasjon av basale deler av
lungene, ventilasjon/perfusjon forholdet og hostekraften til en pasient. Lengre sengeleie kan
dermed blant annet føre til basale atelektaser og redusert sekretevakuering.
En gruppe eksperter på postoperativ behandling av pasienter operert i øvre abdomen, utviklet
i 2012 et internasjonalt panel som utarbeidet en konsensus for fysioterapibehandlingen av
pasienter operert i øvre abdomen, basert på en ”Delphi-prosess” (Hanekom, et al., 2012).
Forfatterne anvendte ekspertpanel-metoden fordi det manglet forskning av god kvalitet om
fysioterapi i forebygging av PPC. Hanekom, et al. (2012) konkluderte med at tidlig
mobilisering av pasienter operert i abdomen er svært viktig for forebygging av PPC, til tross
for dårlig dokumentering av effekt. Den svenske retningslinjen for oppfølging av pasienter
operert i thorax og øvre abdomen (Antonsson, et al., 2012), konkluderer også med at
mobilisering og leieendringer (i kombinasjon med DBE) bør skje så ofte som pasientens
tilstand tillater, basert på en kombinasjon av evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap.
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At eksperters konsensusbaserte og erfaringsbaserte kunnskap om mobilisering er viktig
postoperativt, er tydelig presentert i Hanekom, et al. (2012) og Antonsson, et al.’s (2012)
arbeider. Resultatet i denne kunnskapsoppsummeringen bekrefter at mobilisering muligens
har en forebyggende effekt på PPC, men også at det foreligger en mangel på god og oppdatert
forskning som studerer denne effekten. Imidlertid understreker modellen for kunnskapsbasert
praksis at forskningsbasert kunnskap ikke er tilstrekkelig for å ta gode kliniske beslutninger
(Nortvedt, et al., 2012).
Å mobilisere pasienter opp av sengen så tidlig som mulig og deretter gradvis øke aktiviteten
etter en operasjon, er en viktig del av behandling til opererte pasienter på OUS. Dette er en
sentral del av fysioterapeutens tiltak for å forebygge PPC, men man må også ha med i
vurderingen at mobilisering av pasienter er viktig også av en rekke andre årsaker, som for
eksempel forebygging av dekondisjonering og muskelatrofi i tillegg til økt velvære, trygghet
og selvstendighet (Pryor & Prasad, 2008).
På bakgrunn av den teori om kunnskapsbasert praksis er det dermed grunnlag for å støtte
praksisen av å mobilisere pasienter etter store operasjoner. På bakgrunn av
dokumentasjonsgrunnlaget i denne oppgaven, er det identifisert et behov for flere
primærstudier som studerer effekten av postoperativ mobilisering av opererte pasienter i
forebygging av PPC.

6.1.2 Dyp inspirasjonsøvelser (DBE)
Resultatene fra denne kunnskapsoppsummeringen indikerer at DBE i kombinasjon med andre
pusteøvelser muligens har en forebyggende effekt på PPC sammenlignet med en
kontrollgruppe uten intervensjon. Videre antyder resultatene at det muligens gir ingen effekt
på forebygging av PPC å utføre DBE som et tillegg til mobilisering.
Rasjonale bak utførelsen av DBE er at tiltaket skal gi et økt trykk i lungene og en ekspansjon
som sprer seg utover i lungevevet. Dette skal i teorien gi økt lungevolum, FRC og SpO2, samt
redusere atelektaser (Pryor & Prasad, 2008) (Brocki & Poulsgaard, 2011).
Det finnes imidlertid ingen standardisert metode for hvordan man utfører DBE, hvor ofte og
over hvor lang tid. Tiltaket er generelt lite beskrevet i de inkluderte systematiske oversiktene.
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Det gjør det svært vanskelig å sammenligne og sammenfatte forskning om DBE. I
forskningsoppsummeringen til Conde & Lawrence (2007) har forfatterne studert det de kaller
”lung expansion techniques”, som kan oversettes til thoraxekspanderende øvelser. I dette
begrepet inkluderer de DBE, ”incentive spirometry” (IS), ”continous positive airway
pressure” (CPAP) og ”intermittent positive pressure breathing” (IPPB). De konkluderer med
at forskningen ikke gir kunnskap om tiltakene har effekt, eller om noen av disse tiltakene har
større effekt ann andre. Smetana, et al. (2013) skriver i sin forskningsoppsummering
(UpToDate) at de finner sprikende evidens for at DBE har effekt på forebygging av PPC i de
aktuelle pasientgruppene. Konklusjonene i disse forskningsoppsummeringene avviker noe fra
resultatene i denne oppgaven, hvor dokumentasjonen indikerer at DBE har en mulig effekt.
Hanekom, et al. (2012) skriver i sin konsensusstudie at det ikke foreligger forskning som viser
forskjell i effekt mellom ulike pusteøvelser i forebygging av PPC blant pasienter operert i
øvre abdomen. I sin Delphi-prosess vurderer de likevel at DBE er en av tre pusteøvelser
fysioterapeuter bør utføre for å forebygge PPC. Ekspertpanelet argumenterer med at tiltaket er
fordelaktig framfor andre, da det ikke er avhengig av et hjelpemiddel. Lærebøkene til Brocki
& Poulsgaard (2011, s.116) og Pryor & Prasad (2008, s. 429) anbefaler brukt av DBE
rutinemessig etter kirurgi i thorax og øvre abdomen, i kombinasjon med hyppig mobilisering
og stillingsendringer i forebygging av PPC. Den svenske retningslinjen for fysioterapi til
pasienter operert i thorax og øvre abdomen, basert på systematisk litteratursøk og
ekspertanbefalinger, anbefaler også rutinemessig utførelse av DBE i kombinasjon med
mobilisering/leieendring for å forebygge PPC (Antonsson, et al., 2012). Disse rådene er i stor
grad basert på erfaringsbasert kunnskap, og er svært viktige å vurdere når det evidensbasert
kunnskapen er mangelfull.
DBE er en stor del av fysioterapeutens forebyggende behandling på OUS i dag, og det læres
om tiltaket i de største fysioterapilærebøkene (Brocki & Poulsgaard, 2011) (Pryor & Prasad,
2008). Basert på den evidensbaserte kunnskapen dokumentert i denne oppgaven, i tillegg til
den erfaringsbaserte kunnskapen, kan bruken av DBE i forebygging av PPC støttes. Denne
kunnskapsoppsummeringen indikerer også at det er behov for flere større studier som
undersøker effekten av DBE.
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6.1.3 Positive expiratory pressure (PEP)
Dokumentasjonen i denne kunnskapsoppsummeringen indikerer at det ikke er noen
signifikant større forebyggende effekt på PPC ved å bruke PEP, når pasienten også utfører
andre pusteøvelser eller mobilisering. Tilliten til disse resultatene er svært lav, og det er derfor
usikkert om disse resultatene viser denne effekten av PEP. På bakgrunn av dette er det uvisst
om PEP har en forebyggende effekt på PPC. Videre indikerer dokumentasjonen at PEP kan
muligens ha en større forebyggende effekt på PPC enn incentive spirometry (IS). Ingen av de
relevante primærstudiene har undersøkt hvorvidt PEP i seg selv har en forebyggende effekt,
da det ikke sammenlignes med en kontrollgruppe uten intervensjon.
Å bruke PEP medfører at man puster ut mot en motstand via en maske eller en fløyte. Teorien
tilsier at øvelsen skal øke funksjonell residualkapasitet (FRC) i lungene, at luftveiene holdes
åpne under ekspirasjonen, at alveoler dermed åpner seg, og at perifert sekret skal kunne flytte
seg til mer sentrale luftveier (Brocki & Poulsgaard, 2011) (Gursli, 2005) (Pryor & Prasad,
2008). Det foreligger ingen standardisering av intervensjonen ved anvendelsen av PEP. Det
finnes flere typer PEP-hjelpemidler og ulike råd om trykk, antall repetisjoner, og hvor mye
tiltaket bør brukes daglig (Brocki & Poulsgaard, 2011). Variasjon innen bruken av PEP kan
medføre at ulike effektstudier evaluerer tiltaket ulikt, og gjør sammenfatning av forskning
vanskelig.
I en av de relevante primærstudiene (Frolund, 1986), utførte intervensjonsgruppen et tiltak
med PEP i kombinasjon med pusteøvelser og mobilisering. Kontrollgruppen utførte ”placeboPEP”, i tillegg til pusteøvelser og mobilisering. ”Placebo-PEP” blir i oversikten til Ørman &
Westerdahl (2010) beskrevet som et tiltak hvor pasientene blåser ut i et hjelpemiddel
tilsvarende en vanlig PEP-maske, men det er ingen motstand i dette hjelpemiddelet. Resultatet
fra denne studien viser en signifikant høyere arteriell oksygenmetning (PaO2) i
kontrollgruppen som utførte placebotiltaket. Forfatterne av den systematiske oversikten
diskuterer hvorvidt ”placebo-PEP” kunne tilsies å være et reelt placebotiltak, da det å bruke
en PEP-maske uten motstand likevel kan tenkes å gi effekt i form av endret respirasjon med
dyp inspirasjon. Dette kan være med på å forklare resultatet.
Til tross for at PEP ofte brukes i forebyggende behandling i de Nordiske landene (Ørman &
Westerdahl, 2010) (Hanekom, et al., 2012), foreligger det få andre
forskningsoppsummeringer som har undersøkt effekten av PEP. Både Pryor & Prasad (2008)
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og Watchie (2010) diskuterer effekten av PEP i sine lærebøker, og viser til at forskningen er
av lavere kvalitet med få deltagere i studiene og at funnene er spikende. De konkluderer ikke
på spørsmål om PEP bør anvendes rutinemessig i forebygging av PPC.
Forskningsoppsummeringen og ekspertuttalelsen gjort av Antonsson, et al. (2012) anbefaler
at PEP bør først og fremst bør benyttes ”ved behov for intensivering av behandlingen” av
PPC. I sin danske lærebok for fysioterapeuter anbefaler også Brocki & Poulsgaard (2011) at
man ikke bruker PEP rutinemessig postoperativt, men heller at PEP brukes som et tiltak hvis
det foreligger større sekretproblematikk eller hvis pasienten har en høyere risiko for å utvikle
PPC, som for eksempel pasienter operert med thorakolaparotomi. At PEP først bør anvendes
ved behov støttes også i den norske fagboken om lungefysitoterapi (Gursli, 2005). Disse
anbefalingene er i stor grad basert på erfaringsbasert kunnskap. Dokumentasjonen i denne
kunnskapsoppsummeringen har ikke vurdert effekten av PEP hos høyrisikopasienter, eller
som en behandling når PPC først oppstår. Dette er utenfor rammen av problemstillingen til
denne oppgaven, som fokuserer på forebyggende behandling for PPC.
PEP er i dag relativt hyppig brukt på OUS som et forebyggende tiltak for PPC etter
operasjoner i thorax og øvre abdomen. Teorien bak bruken av PEP gir et rasjonale om at PEP
kan forebygge PPC. Denne effekten er bekreftet av forskning. Dokumentasjonen i denne
kunnskapsoppsummeringen gir ikke støtte i for slik rutinemessig bruk av PEP, og det
foreligger heller ikke annen evidensbasert kunnskap som ensidig tilsier at PEP har en
forebyggende effekt på PPC. Den erfaringsbaserte kunnskapen dokumentert i litteraturen gir
heller ikke støtte til slik praksis.
Imidlertid viser denne kunnskapsoppsummeringen at det er en stor mangel på forskning av
høy kvalitet som studerer effekten av PEP i forebygging av PPC. Spesielt studier med et
tilstrekkelig antall deltagere er mangelfull. Studier som sammenligner brukten av PEP med en
kontrollgruppe uten intervensjon hadde også gitt verdifull kunnskap om effekten av PEP.
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6.1.4 Aktiv syklus (ACBT)
Flere av de inkluderte systematiske oversiktene hadde aktiv syklus (”active cycle of breathing
technique” - ACBT) som inklusjonskriterium for sine primærstudier, men ingen av dem
hadde inkludert relevante primærstudier som studerte effekten av ACBT.
Aktiv syklus er et tiltak med tre pusteteknikker satt i system, med mål om å få opp sekret og
bedre lungefunksjonen (Gursli, 2005).
Det er et relativt kjent tiltak i Norge. Årsaken til at det ikke foreligger noen primærstudier
som studerer effekt av ACBT på PPC kan være flere. Disse diskuteres i kapittel 6.3.3.
Mangelen på forskning på ACBTs eventuelle effekt i forebygging av PPC, bekreftes også i
andre forskningsoppsummeringer, som heller ikke har funnet forskning på ACBT hos
pasienter operert i thorax og øvre abdomen (Antonsson, et al., 2012) (Conde & Lawrence,
2007) (Smetana, 2013) (Hanekom, et al., 2012).
På bakgrunn av den manglende dokumentasjonen, vet man ikke om ACBT har effekt, og det
ikke grunnlag for å støtte eller fraråde ACBT som et forebyggende tiltak for PPC.
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6.2 Kvalitet på kunnskapsgrunnlaget
Alle de tre inkluderte systematiske oversiktene ble vurdert til å ha ”Høy kvalitet” eller
”Moderat kvalitet” etter ”Sjekklister for systematiske oversikter” (Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten, 2013). Dette betyr at de oversiktene med relativ stor sikkerhet har funnet
alle relevante primærstudier. Dermed kan man anta at oversiktene måler hva de er ment til å
måle på en presis måte, og sikrer en høy intern validitet i de systematiske oversiktene (Egger,
2007, s. 403-404).
At en systematisk oversikt er av metodisk høy eller moderat kvalitet, betyr ikke nødvendigvis
at primærstudiene som oversikten omfatter er av metodisk høy kvalitet, ei heller at deres
effektestimater er pålitelige. Forfatterne av samtlige inkluderte systematiske oversikter
kommenterte at det generelt er et lavt kvalitetsnivå på primærstudiene.
Ingen av de inkluderte systematiske oversiktene hadde gjort en vurdering av kvaliteten på den
samlede dokumentasjonen ved bruk av Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation (GRADE) (GRADE working group, 2014). Det ble derfor i
denne oppgaven utført en GRADE vurdering for hver sammenligning av hvert tiltak, for å
vurdere tilliten til et eventuelt effektestimat, og om resultatene samlet sett var robuste.
Vurderingen ble utført på grunnlag av de opplysningene som var tilgjengelig i de
systematiske oversiktene om de relevante primærstudiene. Et flertall av GRADEvurderingene ble gjort uten informasjon om effektestimatene eller antall hendelser i studiene.
Den samlede dokumentasjonen ble gradert til lav eller svært lav kvalitet. Årsaken til dette var
metodiske svakheter i primærstudiene og lav presisjon. Det er likevel et viktig poeng at selv
om kvaliteten på dokumentasjonen var lav og svært lav, betyr det ikke at tiltaket ikke har
effekt, men heller at det er usikkerhet knyttet til resultatet.

Risiko for bias
Den interne validiteten til primærstudiene ble vurdert av forfatterne av de systematiske
oversiktene. Risikoen for bias ble generelt vurdert som høy, ofte grunnet manglende
rapportering. De elementene som forekommer som mangelfulle i primærstudiene er rapportert
til å være: Blinding (av pasient, behandler og undersøker), rapporteringsskjevheter,
randomiseringsmetode og ”Intention to treat”. Økt risiko for systematiske feil i metoden kan
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medføre at gruppeforskjellen, eller mangel på en gruppeforskjell, i en RCT er et resultat av
denne feilen, og ikke effekten som man mener å undersøke. Hvorfor kvaliteten på metoden i
primærstudiene var så lav er uvisst, men det har konsekvenser for hvorvidt man kan stole på
at resultatene skyldes en reel effekt av tiltaket (eller manglede effekt).

Presisjon
Tilliten til resultatene ble også svekket ved at primærstudiene hadde få deltagere, i tillegg til
at det forelå få primærstudier som undersøkte de samme tiltakene (presisjon). Når et resultat
er basert på få hendelser med få tilfeller av PPC i både intervensjons- og kontrollgruppen,
øker det usikkerheten knyttet til resultatet. Siden PPC normalt oppstår hos kun et fåtall av
opererte pasienter, og antallet er avhengig av hvordan man definerer PPC, er det viktig at de
relevante effektstudiene til sammen har inkludert mange nok pasienter. Dermed kan man sikre
at det forekommer nok hendelser av PPC til å oppnå adekvat presisjon og smale
konfidensintervaller, og dermed bedre tillit til resultatene (Guyatt, et al., 2011).
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6.3 Styrker og svakheter
6.3.1 Styrker og svakheter ved å utføre en oversikt over
systematiske oversikter
Utarbeiding av en oversikt over systematiske oversikter har ikke en klar og entydig beskrevet
metode. Metoden benyttet til denne oppgaven er utført på lik linje med hvorledes
Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014) beskriver og benytter
metoden.
En begrensning ved å oppsummere kunnskap med en oversikt over systematiske oversikter
kan være at systematiske oversikter har begrensede detaljopplysninger om populasjonen,
tiltakene i intervensjons- og kontrollgruppen, utfallsmålene og effektestimater.
Å utføre en oversikt over systematiske oversikter har også en viss risiko for at ugyldige
resultater, behandlingsteknikker og sammenligninger blir inkludert. Dette kan medføre et
etterslep i kunnskapen (Nortvedt, et al., 2012). Det er heller ikke mulig å få med seg den
nyeste forskningen på feltet, da det tar tid fra primærstudier inkluderes og publiseres i
systematiske oversikter. Og det tar tilsvarende tid til systematiske oversikter inkluderes i
oversikter over systematiske oversikter. En oversikt over systematiske oversikt vil dermed
ikke kunne gi uttømmende kunnskap om forskningen på feltet.
Innen søkemetoden som benyttes ved kunnskapsbasert praksis, er det et prinsipp at om man
ikke finner svar på sitt spørsmål, bør man deretter utføre et søk i de lavere trinnene i
kunnskapspyramiden (Nortvedt, et al., 2012, p. 47). Å utføre et slikt nytt søk etter
primærstudier frarådes ved utvikling av oversikt over systematiske oversikter i Cochrane
Handbook (Higgins JPT, 2011, kapittel 22.2.2), da det er utenfor rammen til en oversikt over
systematiske oversikter.
Likevel kan en oversikt over systematiske oversikter være en god metode for å lage en
kunnskapsoppsummering på et felt hvor det finnes flere systematiske oversikter som ser på to
eller flere intervensjoner som skal påvirke det samme helseproblemet (Higgins JPT, 2011). En
styrke ved å benytte en slik metode er at man får oversikt over et forskningsfelt, og man kan
dermed formidle den tilgjengelige kunnskapen på et større felt (Smith, 2011). Man får
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mulighet til å identifisere eventuelle kunnskapshull på feltet, og man kan dermed vise til hvor
det er behov for mer forskning (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013).

6.3.2 Styrker og svakheter ved metoden benyttet i oppgaven
Utgangspunktet for denne kunnskapsoppsummeringen var et prosjektarbeid utført på Oslo
Universitetssykehus for å lage en kunnskapsbasert fagprosedyre (Brautaset, 2014).
Prosjektgruppen som arbeidet med denne fagprosedyren utviklet PICO skjema, basert på sin
problemstilling. Det påfølgende litteratursøket som ble utført i den forbindelse, utgjorde
grunnlaget for kunnskapsoppsummeringen i denne masteroppgaven. At formålet og
utgangspunktet for problemstillingen, og dermed litteratursøket, kom fra et behov for
kunnskap i et klinisk helsefaglig miljø, er en styrke for den kliniske relevansen til
kunnskapsoppsummeringen og dens funn.
Litteratursøket etter systematiske oversikter ble utført med en tidsavgrensning på ti år fra det
første litteratursøket (2003). Begrunnelsen for dette var å begrense treff som ikke var
relevante. Det ble benyttet kompetanse fra en medisinsk spesialbibliotekar i utførselen av
PICO-skjema og søkestrategien. Den samme bibliotekaren utførte samtlige tre litteratursøk.
Det ble søkt i 18 databaser, som sikret i størst mulig grad at all relevant dokumentasjon skulle
identifiseres, og deretter vurderes. Da arbeidet var tidkrevende, ble det senere gjort to
oppdateringer av søket, for å sikre at nyere oversikter ble inkludert. Likevel kan man
argumentere for at det siste søket nå er noe utdatert (siste søket ble gjort 11/02/2014). ”Tid
mellom dato for søk og dato for publisering av rapport bør helst ikke overskride 6-8
måneder” (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013, p. 33). I denne
masteroppgaven ansees det likevel som lite hensiktsmessig å utføre enda et oppdatert søk, da
det vil forsinke ferdigstillingen av masteroppgaven betydelig.
Man kan også diskutere hvorvidt man på bakgrunn av mangelen på primærstudier innen
ACBT, og studier som studerer pasienter operert med sternotomi, burde ha utført et nytt
begrenset litteratursøk spesifikt etter dette. Det kunne også kanskje ha styrket
kunnskapsgrunnlaget. Men å utføre litteratursøk etter primærstudier er utenfor rammen til en
oversikt over systematiske oversikter (Higgins JPT, 2011), og dermed utenfor rammen for
denne oppgaven.
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Til denne kunnskapsoppsummeringen ble det definert inklusjons- og eksklusjonskriterier for
systematiske oversikter ut i fra problemstillingen til denne masteroppgaven. Det ble i den
prosessen tatt noen valg for å avgrense denne masteroppgaven slik at
dokumentasjonsgrunnlaget ikke ble for stort. Det gjaldt blant annet ekskludering av
preoperative forebyggende tiltak, og ekskludering av behandlingstiltak som innebefattes av
non-invasiv maskebehandling (NIV) eller ”continues airway pressure ventilasjon” (CPAP).
Systematiske oversikter som studerte fysioterapitiltak som ikke inngår i inklusjonskriteriene
til denne oppgaven (for eksempel IS, NIV eller preoperative tiltak) ble ikke gjennomgått for å
finne ut om de inkluderte primærstudier som anvendte relevante tiltak i kontrollgruppen
(mobilisering, DBE, PEP, ACBT). Det er en mulighet for at man ved en slik gjennomgang
ville funnet flere relevante primærstudier for denne oppgaven, da slike systemtiske oversikter
var ekskludert fra denne kunnskapsoppsummeringen.
Alle treffene i litteratursøkene ble gjennomgått av minst to uavhengige personer. Disse ble
enige om hvilke referanser som skulle tas ut i fulltekst. Fulltekstversjonene ble også lest og
vurdert for inklusjon av to personer, uavhengig av hverandre, etter forhåndsbestemte
inklusjon og eksklusjonskriterier. Dette er en styrke i metoden, og sikrer mindre risiko for
systematiske skjevheter i utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget (Smith, 2011). Det var stor grad
av enighet mellom de som vurderte.
Det hadde vært en stor fordel for kunnskapsgrunnlaget til denne oppgaven om de inkluderte
systematiske oversiktene hadde utelukkende inkludert relevante primærstudier for denne
oppgaven. Men fordi de inkluderte flere av de samme primærstudiene, kunne man ikke
fokusere utelukkende på resultatene til oversiktene. Alle primærstudiene i de inkluderte
systematiske oversiktene ble derfor gjennomgått. Dette er en styrke i metoden, da
oppsummering av oversiktene ellers kunne ha gitt et feilaktig inntrykk av evidensen. Det viste
seg også at oversiktene inkluderte flere primærstudier som ikke var relevante for
problemstillingen i denne oppgaven. Disse ble derfor ikke del av dokumentasjonen til
kunnskapsoppsummeringen, slik at man her kun støtter seg til relevant forskning. Smith
(2011) presiserer at der hvor det er aktuelt, er en slik prosees med å plukke ut primærstudier
fra systematiske oversikter viktig men tidkrevende.
For å oppsummere forskning som var relevant til problemstillingen i denne oppgaven, var
man avhengig av at forfatterne av de systematiske oversiktene i tilstrekkelig grad beskrev
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tiltak utført i intervensjons- og kontrollgruppen samt effektmålene anvendt i disse
primærstudiene. Denne beskrivelsen var ofte mangelfull, og utgjør derfor en svakhet i
oppgaven. Det er likevel tydelig beskrevet i Cochrane Handbook (Higgins JPT, 2011) at man
ved utarbeidelse av en oversikt over systematiske oversikter ikke skal søke fram
primærstudiene, men kun forholde seg til innholdet i de inkluderte systematiske oversiktene.
Dataekstraksjonene fra de relevante primærstudiene ble utført av en person og sjekket av en
annen. Dette er gjort får å sikre at det ikke forekommer feil i dataekstraksjonene.
Det ble gjort en vurdering av kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget for å vurdere hvilken tillit
man kan ha til resultatet. Dette ble gjort ved bruk av Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Vurderingene ble utført på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger i de systematiske oversiktene, og ofte gjort uten informasjon om
effektestimatene eller antall hendelser i primærstudiene. Ved hjelp av blant annet detaljerte
retningslinjer i dataprogrammet for GRADE (GRADE working group, 2014), kunne man
likevel utføre disse graderingene på en systematisk og transparent måte. Det medfører
åpenhet slik at andre kan vurdere graderingen utført. Det er også en styrke at gradering av
kvaliteten ble utført av en person og sjekket av en annen.
At en GRADE vurdering er utført gir denne kunnskapsoppsummeringen en styrke. Det gir en
økt forståelse for kvaliteten på den evidensbaserte kunnskapen, noe som er viktig når man
skal vurdere kunnskapsgrunnlaget til behandlingstiltak i en klinisk hverdag (Guyatt, et al.,
2008).

6.3.3 Styrker og svakheter ved dokumentasjonsgrunnlaget
Ingen av de inkluderte systematiske oversiktene hadde utført en metaanalyse. Forfatterne av
oversiktene forklarer dette med at det var for stor heterogenitet i primærstudiene, og dermed
ikke anbefalt å utføre en slik analyse. Hadde det vært mulig å utføre metaanalyser, slik at man
kunne sammenligne resultatet fra flere slike analyser, hadde det vært en stor styrke for tilliten
til kunnskapsgrunnlaget.
Et flertall av de relevante primærstudiene sammenlignet et fysioterapitiltak med et annet
fysioterapitiltak, eller hadde et design hvor både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen
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utfører samme aktivitet, mens intervensjonsgruppen utfører intervensjonen i tillegg. Det er en
metodisk utfordring når både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen utfører et tiltak som
kan tenkes å ha effekt på forebygging av PPC. Dette fordi det kan forekomme en effekt av
tiltaket i begge gruppene uten at det blir reflektert i resultatene. Det kan være med på å
forklare hvorfor det ikke ble påvist gruppeforskjeller i flertallet av disse studiene.
I dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av PEP alle seks relevante primærstudiene et design
hvor både intervensjon og kontrollgruppen. Å sammenligne PEP med en kontrollgruppe uten
noen intervensjon ville i større grad ha vist om PEP i seg selv har en forebyggende effekt på
PPC.
I populasjonen som ble studert i de relevante primærstudiene, var det en klar overvekt av
forskning på pasienter operert i øvre abdomen. Kun to primærstudier studerte
thorakotomipasienter, og ingen vurderte pasienter operert med sternotomi. Dette er en svakhet
ved dokumentasjonsgrunnlaget, og utfordrer generaliserbarheten av resultatene til en
populasjon av pasienter operert i thorax og øvre abdomen. Samtidig ansees alle tre
operasjonssnittene til å ha like høy risiko for PPC (se kapittel 3.1 og 3.2). Faktorene som
medfører den økte risikoen for PPC hos disse pasientene er relativt like, og innebærer særlig
diafragmanær kirurgi, narkose, intubering og postoperativ smerte. På bakgrunn av dette kan
man argumentere for at resultatene fra en studie som ser på forebygging av PPC hos pasienter
operert i øvre abdomen, også er relevant for pasienter operert i thorax med sternotomi eller
thorakotomi.
Intervensjonene i alle de fire fysioterapitiltakene som er av interesse i denne oppgaven var
utført på ulike måter i de relevante primærstudiene. Det var utført ulikt antall repetisjoner,
ulik mengde av tiltakene per dag, ulik posisjonering av pasienten når tiltaket utføres, og ulik
antall dager intervensjonen utføres over. Det gjør det vanskelig å sammenfatte forskningen,
eller å sammenligne resultater.
Flere forfattere av de tre inkluderte systematiske oversiktene uttrykker et ønske og behov for
en standardisering av slike fysioterapitiltak for bedre å kunne vurdere effekten (Andrews, et
al., 2013) (Ørman & Westerdahl, 2010). Det er trolig lite realistisk at en konsensus innen
standardisering av fysioterapibehandling vil forekomme i den kliniske hverdagen.
Fysioterapeuter har behov for å kunne tilpasse enhver behandling individuelt til pasienten, og
gjør løpende vurderinger av effekten av tiltaket (Thornquist, 2003).
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Det foreligger ingen ”gullstandard” i forebyggende behandling av PPC som man kan
sammenligne de ulike fysioterapitiltakene med. I en effektstudie er det dermed naturlig å
sammenligne tiltaket med en kontrollgruppe uten intervensjon, eventuelt utføre et design hvor
både intervensjons- og kontrollgruppen utfører det samme tiltaket, mens intervensjonsgruppen
gjør en intervensjon i tillegg (Herbert, et al., 2011).
Kun et fåtall av de relevante primærstudiene i de inkluderte systematiske oversiktene
sammenlignet fysioterapitiltaket med en kontroll uten intervensjon. Dermed foreligger det
kun et mindre kunnskapsgrunnlag om effekten av fysioterapitiltakene utført uten
tilleggseffekten av et annet tiltak.
Det kan være flere årsaker til at man ikke sammenlignet med en kontrollgruppe uten
intervensjon. Det etiske aspektet er relevant, da det kan være problematisk ikke å gi en
pasientgruppe noe fysioterapibehandling (Miller & Brody, 2002;2). På en annen side, når
tidligere forskning ikke har vist at et fysioterapitiltak har sikker effekt, kan man stille
spørsmål om det da er uetisk å ikke gi denne behandlingen.
I litteraturen foreligger det ingen konsensus om definisjon eller målemetode for PPC
(Agostini, et al., 2011) (Smetana, 2009). Denne oppgaven forstått postoperativ
lungekomplikasjoner (PPC) som ”postoperativ respiratorisk funksjonsnedsettelse som er av
klinisk betydning og som påvirker det kliniske forløp negativt” (Guimaraes, et al., 2012).
Denne definisjonen er relativt vid, og omfatter alt som er av klinisk relevans.
Den manglende konsensusen reflekteres i dokumentasjonen i denne
kunnskapsoppsummeringen. Primærstudiene har vurdert mange ulike parametere, på ulike
måter, og med ulike verdier innen disse målene som konstituerer diagnostisering av PPC. Det
er også stor variasjon i hvor mange dager etter operasjonen studiene har utført en vurdering
om en pasient har utviklet PPC. Slik ulik bruk av måleverktøy og effektmål gjør metaanalyser
i sammenfatning av forskning svær vanskelig (Egger, 2007). For å kunne sammenfatte
forskning er det en klar fordel at forskningen måler det samme når de vurderer effekt av et
tiltak.
Det er en svakhet i denne kunnskapsoppsummeringen at det foreligger få og små studier om
effekten av de ulike fysioterapitiltakene. Dette reflekteres i lav presisjon i resultatene som
medfører lav tillit til resultatene basert på GRADE-vurderingene.
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En årsak til den begrensede dokumentasjonen på effekten av mobilisering for å forebygge
PPC kan ligge i at mobilisering ikke ansees som lungefysioterapi, og dermed ikke et tiltak
som kan forebygge PPC. Pryor & Prasad (2008, s. 429) mener at det først er på startet av
2000-tallet at forskningen har begynt å anse mobilisering som en behandling i seg selv. I en
UpToDate oversikt om tiltak som forebygger PPC (Smetana, 2013), nevnes ikke mobilisering
som et viktig tiltak. Derimot understreker denne rapporten viktigheten av god smertelindring
postoperativt hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen, med begrunnelse i at det blant
annet tilrettelegger for tidlig mobilisering av pasienten, som igjen reduserer PPC ifølge
forfatterne. UpToDate-rapporten illustrerer hvordan mobilisering i seg selv ofte ikke ansees
som et PPC-forebyggende tiltak.
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av DBE var også begrenset i denne
kunnskapsoppsummeringen. En mulig forklaring kunne vært at begrepsbruken varierer. Det
finnes en rekke fysioterapitiltak som benytter tilsvarende eller nærliggende teknikker, som for
eksempel diafragmapust, abdominal respirasjon, thoraxekspanderende øvelser og inspiratorisk
hold (Thornquist, 2003) (Brocki & Poulsgaard, 2011). Med tanke på dette kunne man anvendt
flere søkeord i litteratursøket som kunne indikere en intervensjon som lignet på DBE i
litteratursøket til denne kunnskapsoppsummeringen (se PICO-skjema i vedlegg 3). Dette er
en svakhet ved metoden i denne kunnskapsoppsummeringen.
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av PEP var også begrenset. En årsak til det er trolig at
PEP først og fremt benyttet i de nordiske landene (Ørman & Westerdahl, 2010) (Hanekom, et
al., 2012). Det medfører at forskning på effekten av PEP først og fremst utføres i Norden, noe
som vil begrense volumet av primærstudier om PEP.
Det var ikke inkludert noen relevante primærstudier som vurderte effekten av ACBT. ACBT
er et noe mer komplekst tiltak enn mobilisering, DBE og PEP, og kan være mer krevende å
standardisere i en RCT. Dette kan være en grunn til at det ikke foreligger primærstudier som
ser direkte på ACBT. Flere av de inkluderte systematiske oversiktene studerte effekt av tiltak
som ”breathing exercises” og ”regular chest physiotherapy”, uten å spesifisere tiltaket
nærmere. Det er dermed mulig disse tiltakene består av ACBT, uten at det er beskrevet i den
systematiske oversikten. En annen årsak til den manglende dokumentasjonen kan være at
ACBT ikke ansees som et forebyggende tiltak, men heller som et behandlingstiltak når sekret
og nedsatt lungevolum først har manifestert seg (Pryor & Prasad, 2008) (Watchie, 2010)
(Gursli, 2005) (Hough, 2001), og at det dermed ikke foreligger forskning som ser på ACBT
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som et forebyggende tiltak hos de relevante pasientgruppene til denne oppgaven. Det er i
forbindelse med denne oppgaven ikke søkt etter behandlende tiltak, kun forebyggende, i tråd
med problemstillingen.
Til denne kunnskapsoppsummeringen ble det inkludert systematiske oversikter publisert fra
2003 til 2014. Primærstudiene som er inkludert i disse oversiktene derimot, kan være mye
eldre. Den eldste relevante primærstudien er fra 1979 og den nyeste fra 2008. Å basere seg på
et kunnskapsgrunnlag med slik spredning kan både ha fordeler og ulemper. En fordel kan
være at man får inkludert primærstudier som er relevante, men eldre. Det kan være viktig å få
med ”nøkkelstudier”, selv om de er eldre. En klar ulempe ved å basere seg på eldre
primærstudier, er at det skjer store endringer i den medisinske og kirurgiske behandlingen av
disse pasientgruppene, som for eksempel at anestesibehandlingen forbedrer seg og tid på
respirator kortes ned (noe som reduserer risikoen for PPC). Flere operasjoner som tidligere
ble gjort med åpen kirurgi gjøres i økende grad nå med kikkhullskirurgi, og er dermed mindre
relevant. I tillegg forbedrer smertelindringen seg, og epiduraladministrering av smertelindring
gis til flere av de aktuelle pasientgruppene. Disse faktorene er også med på å redusere risikoen
for PPC (Pryor & Prasad, 2008).
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6.4 Hva betyr resultatene for pasienter, klinikere og
videre forskning?
Kunnskapsgrunnlaget til denne oversikten over systematiske oversikter har vist at
postoperativ fysioterapi har en mulig forebyggende effekt på PPC hos pasienter operert i
thorax og øvre abdomen. Dokumentasjonen viser at mobilisering og DBE har en mulig effekt
på PPC, mens det er uvisst om PEP har en slik effekt. Det vites ikke om ACBT kan føre
bygge PPC, da det ikke forelå forskning som studerte dette. På bakgrunn av disse funnene vil
det være anbefalt å ha størst fokus på mobilisering av nyopererte pasienter, samt utførelse av
DBE.
Fysioterapitiltakene som er undersøkt i denne kunnskapsoppsummeringen er i svært liten grad
knyttet til noen risiko for pasientene. Ingen av de inkluderte systematiske oversiktene
rapporterte om funn av uønskede hendelser knyttet til disse tiltakene. Til gjengjeld er den
potensielle positive effekten, ved å redusere risiko for PPC, svært avgjørende for pasientens
helse (Pryor & Prasad, 2008). På bakgrunn av dette kan man argumentere at det er akseptabelt
å benytte disse fysioterapitiltakene til tross for mindre sikkerhet knyttet til deres effekt.
Kunnskapssenteret skriver at der hvor det ikke er dokumentert effekt, men tiltaket er i bruk,
kan det være aktuelt å beregne de driftsøkonomiske kostnadene knyttet til bruken av tiltaket.
Der hvor det er usikker effekt, vil en økonomisk evaluering kunne ”illustrere konsekvensene
av ulike usikre effektestimater” (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013, s. 57).
En slik analyse vil kunne gi et nyttig aspekt, ved å vurdere hvordan kostnadene knyttet til
fysioterapibehandlingen av alle pasienter operert i thorax og øvre abdomen sammenlignes
med kostnadene knyttet til at noen pasienter utvikler PPC. Samtidig vil ikke en slik analyse
erstatte behovet for forskningskunnskap om i hvilken grad fysioterapitiltakene kan forebygge
utviklingen av PPC.
Denne kunnskapsoppsummeringen viser at det foreligger større kunnskapshull i forskningen
på sentrale områder av behandlingstilbudet fysioterapeuter gir. Å identifisere slike
kunnskapshull er et viktig funn for fysioterapifaget, og kan være med på å understreke hvor
det er behov for mer forskning. Det er et behov for mer evidensbasert kunnskap innen hvilke
fysioterapitiltak som har en forebyggende effekt på PPC hos de pasienter som har stor risiko
for dette (kirurgi i thorax og øvre abdomen). Slik forskning ville gjøre det mulig å utføre flere
systematiske oversikter samt metaanalyser. Resultatene fra en metaanalyse vil kunne gi et
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effektestimat basert på resultatene fra flere RCTer, og dermed ha et høyere evidensnivå enn
effektestimater fra primærstudier (Egger, 2007).
I klinikken er det vanskelig å forholde seg til forskningsresultater som viser en usikker effekt
av et tiltak. Rasjonale bak behandlingsanbefalingene i dag lener seg i stor grad på
erfaringsbasert kunnskap. Forfatterne av boken om evidensbasert fysioterapi (Practical
Evidence-based physiotherapy)” skriver: ”We recognize that there is often insufficient
relevant, high-quality research to inform clinical decisions and that, when this is the case,
decisions still need to be made. Sometimes best practice can be informed only by poor-quality
clinical research, consensus views or clinical experience. However, in our view, such
practices cannot be considered to be evidence based. The term ‘evidence-based
physiotherapy’ should be reserved for physiotherapy that is based on high-quality clinical
research.” (Herbert, et al., 2011, s. 2).
På bakgrunn av dette utsagnet kan man argumentere med at den fortsatte bruken av
fysioterapitiltakene i forebygging av PPC ikke kan kalles evidensbasert fysioterapi. Men
innen teorien om kunnskapsbasert praksis, er det naturlig å lene seg mer på erfaringsbasert
kunnskap når den forskningsbaserte kunnskapen er usikker eller mangelfull. Det er likevel
viktig å understreke viktigheten av at fagmiljøet etterstreber utviklingen av nyere forskning av
høy kvalitet. På bakgrunn av slik forskning kan man fokusere på behandlingstiltak som har
vist god effekt, og avvikle bruken av tiltak som trolig ikke har effekt. Et tredje viktig aspekt
innen kunnskapsbasert praksis er brukererfaring. Slik kunnskap er også svært verdifull, men
er vanskelig tilgjengelig i konteksten av en kunnskapsoppsummering. Brukererfaringer blir
derimot svært relevant i den kliniske settingen, hvor man skal tilpasse
fysioterapibehandlingen til hver enkelt pasient.
For å komme videre i forskningskunnskapen på dette feltet, bør man ha en felles standard
innen måling av effekt av tiltak på PPC. Ved bruk av et skåringssystem som Melbourne
Group Scale (MGS), beskrevet av Agostini, et al. (2011), har man fordelen av at effektmålet
omfatter flere parametre. Et slikt skåringssystem er trolig det mest klinisk relevante målet på
PPC, da kun endring på en parameter ikke er tilstrekkelig. I tillegg vil bruk av flere kriterier i
stadfesting av PPC fange opp tilfeller hvor ulike parametre endres hos ulike pasienter. Om
forskningen benyttet samme effektmål for å vurdere PPC, ville det styrke
kunnskapsgrunnlaget innen forebyggende tiltak for PPC, da det ville blitt enklere å
sammenfatte ulike forskningsresultater, utføre metaanalyser, og dermed øke kunnskapen på
81

dette feltet. Det ville også kunne gi sammenlignbar kunnskap om hvor mange som utvikler
PPC etter operasjoner på sykehus i Norge.
Om det er tilfellet at PEP har større forebyggende effekt hos pasienter med spesiell høy risiko
for PPC, slik flere forfattere mener (Gursli, 2005) (Brocki & Poulsgaard, 2011) (Antonsson,
et al., 2012), bør dette ha konsekvenser for designet av primærstudier som skal undersøke
dette. Man måtte utføre en randomisert studie på en selektert gruppe pasienter, og ha klare
kriterier for hvilke pasienter som er i høy risiko for utvikling av PPC, eller klare kriterier for
når en pasient har utviklet PPC. Dette er mer krevende enn å utføre en studie på en bred
gruppe pasienter, men hadde gitt verdifull kunnskap om effekten av PEP.
Det er tenkelig at også andre fysioterapitiltak har større eller mindre effekt på pasienter med
flere risikofaktorer for PPC. Slike risikofaktorer kan innebære høy alder, overvekt,
underernæring, røyking og nedsatt fysisk funksjon, og kroniske lungesykdommer (Brocki &
Poulsgaard, 2011). Mer kunnskap om slike faktorer hadde vært svært nyttig i den kliniske
hverdagen, hvor man ofte har behov for å prioritere hvem som får mest fysioterapibehandling.
Det er viktig å vurdere etiske og moralske aspekter ved ethvert forskningsprosjekt.
Beslutninger om å bruke ulike fysioterapitiltak for å bedre helsen til enkeltpersoner, bør
bygge på kunnskap om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Disse aspektene er diskutert i
oppgaven, og det vises til behov for mer kunnskap.
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7 Konklusjon/oppsummering
Gjennom en oversikt over systematiske oversikter ble det utarbeidet en
kunnskapsoppsummering basert på tre systematiske oversikter. Den samlede
dokumentasjonen baserer seg på tolv relevante primærstudier fra disse oversiktene. Dette
kunnskapsgrunnlaget viste at postoperativ fysioterapi har en mulig forebyggende effekt på
postoperative lungekomplikasjoner hos pasienter operert i thorax og øvre abdomen.
Dokumentasjonen viser at mobilisering av pasienter og dype inspirasjonsøvelser har en mulig
effekt på slike lungekomplikasjoner, mens det er uvisst om bruken av ”positive expiratory
pressure” (PEP) har slik effekt. Det mangler studier som har studert effekten av aktiv syklus
øvelser på denne pasientgruppen.
Kunnskapsoppsummeringen har tydeliggjort behovet for forskning av høy kvalitet for å
vurdere effekten av forebyggende fysioterapitiltak som er i omfattende bruk på sykehus i dag.
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Vedlegg 1 – Tillatelse til å bruke
illustrasjoner

SV: Ber om tillatelse til å bruke illustrasjoner fra KBP
Fra: Senter for kunnskapsbasert praksis (hesof@hib.no)
Sendt:21.oktober 2014 09:50:52
Til: 'kristin brautaset' (kristin_brautaset@hotmail.com)
Hej Kristin!
Du får använda illustrationerna bara du refererar till oss. Korrekt referens är: Bilde: kunnskapsbasertpraksis.no CCBY-NCND3.0NO
Med vennlig hilsen, HannaNykvist
Senter for Kunnskapsbasert Praksis. Høgskolen i Bergen. Tlf:55585923. E-post: hany@hib.no

Fra: kristin brautaset [mailto:kristin_brautaset@hotmail.com]
Sendt:18.oktober 2014 15:40
Til: Senter for kunnskapsbasert praksis
Kopi: Liv Giske; Helene Søberg
Emne: Ber om tillatelse til å bruke illustrasjoner fra KBP

Hei, Jeg er masterstudent ved helsefagvitenskap på UiO. Jeg skriver en masteroppgave i form av en oversikt over
systematiske oversikter. I beskrivelsen av metoden ved KBP lurer jeg på om jeg kan få tillatelse fra dere til å bruke et
par av deres illustrasjoner fra www.kunnskapsbasertpraksis.no.
Jeg ønsker å bruke "s-pyramiden" og sirkelen som illustrerer viktigheten av forskning, erfaring, og brukerkunnskap.
Sender kopi til mine veiledere.
Med vennlig hilsen, Kristin Brautaset
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Vedlegg 2 – Dokumentasjon av systematisk
litteratursøk
Fra 18/10/2011, 21/11/2012 og 11/02/2014
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Tittel/tema på
prosedyren:

Fysioterapeutiske tiltak for å forebygge postoperative lungekomplikasjoner

Spørsmål fra
PICO-skjema:

Hvilke fysioterapeutiske tiltak kan forebygge postoperative lungekomplikasjoner?

Kontaktdetaljer
for gruppen:

Kristin Brautaset

Bibliotekar som
utførte/veiledet
søket:

Marte Ødegaard

Database/
ressurs:

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Søkt på ”Fysioterapi”

Antall treff:

0 treff

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/Sider/default.aspx?Kategori=Nasj
onale+faglige+retningslinjer

Kommentarer:

Database/ressurs: Kunnskapsbaserte prosedyrer utviklet innenfor det Nasjonalt nettverk for
fagprosedyrer
http://www.fagprosedyrer.no
Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Listen over pågående (62 stk) og godkjente (80stk) fagprosedyrer er gått
igjennom.

Antall treff:

-

Lungekomplikasjoner – postoperative tiltak for forebygging
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/l
ungekomplikasjoner-postoperative-tiltak-for-forebygging

-

Trachealsuging til intuberte og tracheostomerte mekanisk ventilerte
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voksne pasienter
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/t
rachealsuging-til-intuberte-og-tracheostomerte-mekanisk-ventilertevoksne-pasienter

-

Kommentarer:

Manuell hyperinflasjon (MHI) som fysioterapitiltak til mekanisk
ventilerte voksne intensivpasienter
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprose
dyrer/manuell-hyperinflasjon-mhi-som-fysioterapitiltak-tilmekanisk-ventilerte-voksne-intensivpasienter

2 av disse omhander respiratorpasienter.

Database/ressurs: Vårdhåndboken
http://www.vardhandboken.se
Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Listen er gått igjennom manuelt

Antall treff:

1 relevant: ”Andningsbeframjande tekniker”:

http://www.vardhandboken.se/Texter/Andningsvard/Andningsbeframjandetekniker
Kommentarer:

Trolig ikke systematisk oversikt. Bør vurderes.

Database/ressurs: National Institute for Health and Clinical Excellence (UK), pathways
http://pathways.nice.org.uk/
Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Listene er gått igjennom manuelt.

Antall treff:

Ingen relevante.

Kommentarer:

Database/ressurs: National Institute for Health and Clinical Excellence (UK), guidance
http://guidance.nice.org.uk
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Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Søk på ”physiotherapy”, avgrenset til respiratory.

Antall treff:

7 treff.

Kommentarer:

Sett igjennom listen. Ingen relevante til postoperative lungekomplikasjoner.

Database/ressurs: Canadian Prehospital Evidence Based Protocols
http://emergency.medicine.dal.ca/EHSProtocols/Protocols/TOC.cfm
Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:
Antall treff:
Kommentarer:

Ikke relevant database. Kun akuttmedisin.

Database/ressurs: Norskspråklige retningslinjer
http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer
Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Gjennomgang av retningslinjer for:
fysio- og ergoterapi
nedre luftveier
mage – tarm
infeksjon
hjerte – kar

Antall treff:

Ingen relevante treff.

Kommentarer:

Database/ressurs: Guidelines International Network (G-I-N): http://www.g-in.net.proxy.helsebiblioteket.no/
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Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Physiotherapy + guidelines

Antall treff:

Ingen treff.

Kommentarer:

Database/ressurs: Dansk Center for Kliniske Retningslinjer http://www.kliniskeretningslinjer.dk/
Dato for søk:

25.02.2014

Søkehistorie:

Lister over retninglinjer som er godkjente, pågående, og ute på høring e er
gjennomgått.

Antall treff:

Ingen relevante.

Kommentarer:

Database/ressurs: The Cochrane Library: www.thecochranelibrary.com (Cochrane Reviews, Other
Reviews, Technology Assessments)
Dato for søk:

11.2.2014

Søkehistorie:

ID
Search
#1
MeSH descriptor: [Thoracic Surgery] explode all trees
#2
MeSH descriptor: [Thoracic Surgical Procedures] explode all trees
#3
MeSH descriptor: [Laparoscopy] explode all trees
#4
MeSH descriptor: [Laparotomy] explode all trees
#5
Thoracolaparotomy:ti,ab,kw
#6
MeSH descriptor: [Abdomen] explode all trees and with qualifiers:
[Surgery - SU]
#7
MeSH descriptor: [Heart Transplantation] explode all trees
#8
MeSH descriptor: [Kidney Transplantation] explode all trees
#9
MeSH descriptor: [Liver Transplantation] explode all trees
#10
MeSH descriptor: [Lung Transplantation] explode all trees
#11
MeSH descriptor: [Pancreas Transplantation] explode all trees
#12
((thoracic or pulmonary or cardiovascular or cardiac or heart or abdom*)
near/2 surgery):ti,ab,kw
#13
((heart or lung or kidney or liver or pancreas) near
transplantation):ti,ab,kw
#14
((transcatheter aortic valve implantation) or tavi):ti,ab,kw
#15
(#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or
#13 or #14)
#16
MeSH descriptor: [Respiratory Therapy] explode all trees
#17
MeSH descriptor: [Physical Therapy Modalities] explode all trees
#18
MeSH descriptor: [Breathing Exercises] explode all trees
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Antall treff:

#19
MeSH descriptor: [Positive-Pressure Respiration] explode all trees
#20
(cpap or ibbb or positive expiratory pressure):ti,ab,kw
#21
(physiotherap* or (physical therap*) or (pulmonary rehabilitation) or
(respiratory physiotherapy) or (inspiratory muscle training) or (pursed-lip
breathing) or (bi-level PAP or bpap or bi-level positive airway pressure)):ti,ab,kw
#22
#16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21
#23
#15 and #22
#24
from 2012 to 2014
Cochrane Reviews 11, Other Reviews 11, Economic Evaluations 1

Kommentarer:

Ligger i endnotebibliotek og trefflisten.

Database/ressurs: Kvalitetsvurderte enkeltestudier McPlus Search fra McMaster:
http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Search.aspx
Dato for søk:

11.2.2014

Søkehistorie:

physiotherapy thoracotomy
physiotherapy thoracic surgery
physiotherapy laparotomy

Antall treff:

-

-

-

-

Kommentarer:

Agostini P, Naidu B, Cieslik H, et al. Effectiveness of incentive
spirometry in patients following thoracotomy and lung resection
including those at high risk for developing pulmonary complications.
Thorax. 2013 Jun;68(6):580-5. doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-202785.
Reeve J, Stiller K, Nicol K, et al. A postoperative shoulder exercise
program improves function and decreases pain following open
thoracotomy: a randomised trial.
J Physiother. 2010;56(4):245-52.
Soares SM, Nucci LB, da Silva MM, et al. Pulmonary function and
physical performance outcomes with preoperative physical therapy in
upper abdominal surgery: a randomized controlled trial. Clin Rehabil.
2013 Jul;27(7):616-27. doi: 10.1177/0269215512471063.
Soares SM, Nucci LB, da Silva MM, et al. Pulmonary function and
physical performance outcomes with preoperative physical therapy in
upper abdominal surgery: a randomized controlled trial. Clin Rehabil.
2013 Jul;27(7):616-27. doi: 10.1177/0269215512471063.

Ligger i endnotebibliotek og trefflisten.

Database/ressurs: Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R)
<1946 to Present>
17.2.2014
Dato for søk:
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Søkehistorie:

116

1 exp Abdomen/su [Surgery] (16948)
2 Thoracic Surgery/ (10210)
3 exp Thoracic Surgical Procedures/ (248837)
4 exp Laparoscopy/ (66716)
5 Laparotomy/ (15301)
6 heart transplantation/ or kidney transplantation/ or liver transplantation/ or
lung transplantation/ or pancreas
transplantation/ (156069)
7 Thoracolaparotomy.tw. (67)
8 Sternotomy.tw. (6832)
9 ((thoracic or pulmonary or cardiovascular or cardiac or heart or abdom*) adj2
surgery).tw. (63364)
10 ((heart or lung or kidney or liver or pancreas) adj transplantation).tw.
(71665)
11 (transcatheter aortic valve implantation or tavi).tw. (1589)
12 or/1-11 (509026)
13 exp Respiratory Therapy/ (86608)
14 exp Physical Therapy Modalities/ (120459)
15 Breathing Exercises/ (2658)
16 exp Positive-Pressure Respiration/ (19889)
17 (cpap or ippb or positive expiratory pressure).tw. (5448)
18 physiotherap*.tw. (14838)
19 physical therap*.tw. (13277)
20 pulmonary rehabilitation.tw. (1889)
21 respiratory physiotherapy.tw. (195)
22 inspiratory muscle training.tw. (343)
23 pursed-lip breathing.tw. (38)
24 (bi-level PAP or bpap or bi-level positive airway pressure).tw. (273)
25 or/13-24 (221914)
26 12 and 25 (12531)
27 "Length of Stay"/ (56493)
28 exp Pneumonia/ (72183)
29 Pulmonary Atelectasis/ (5450)
30 Postoperative pulmonary complication$.tw. (859)
31 Atelectasis.tw. (5622)
32 Anoxia/ (51072)
33 Hypercapnia/ (7130)
34 exp Infection/ (610558)
35 exp Mortality/ (272699)
36 exp Venous Thrombosis/ (43728)
37 (Atelectasis or anoxia or hypoxia or hypercapnia or mortality).tw. (535657)
38 or/27-37 (1425026)
39 26 and 38 (3599)
40 limit 39 to (yr="2008 -Current" and (danish or english or german or
norwegian or swedish) and "reviews (best
balance of sensitivity and specificity)") (133)
41 40 use prmz (133)
42 limit 39 to (yr="2012 -Current" and (danish or english or german or
norwegian or swedish) and "reviews (best
balance of sensitivity and specificity)") (40)

Antall treff:

40

Kommentarer:

Ligger i endnotebibliotek og trefflisten.

Database/ressurs: Database: Embase Classic+Embase <1947 to 2014 February 14>
Dato for søk:

17.2.2014

Søkehistorie:

1 exp thorax surgery/ (456832)
2 exp abdominal surgery/ (584261)
3 ((thoracic or pulmonary or cardiovascular or cardiac or heart or abdom*) adj2
surgery).tw. (96250)
4 heart transplantation/ or kidney transplantation/ or liver transplantation/ or
lung transplantation/ or pancreas
transplantation/ (225221)
5 ((heart or lung or kidney or liver or pancreas) adj transplantation).tw.
(103967)
6 (transcatheter aortic valve implantation or tavi).tw. (3854)
7 Sternotomy.tw. (9324)
8 Thoracolaparotomy.tw. (99)
9 or/1-8 (1143495)
10 Pulmonary rehabilitation/ (2412)
11 Breathing exercise/ (5301)
12 exp physiotherapy/ (58368)
13 positive end expiratory pressure/ (34812)
14 intermittent positive pressure ventilation/ (3557)
15 (cpap or ippb).tw. (8542)
16 pulmonary rehabilitation.tw. (2848)
17 respiratory physiotherapy.tw. (343)
18 physiotherap*.tw. (27736)
19 physical therap*.tw. (20003)
20 inspiratory muscle training.tw. (432)
21 pursed-lip breathing.tw. (52)
22 (bi-level PAP or bpap or bi-level positive airway pressure).tw. (367)
23 or/10-22 (123717)
24 9 and 23 (8812)
25 "length of stay"/ (84104)
26 exp pneumonia/ (211210)
27 atelectasis/ (14771)
28 Postoperative pulmonary complication$.tw. (1213)
29 Atelectasis.tw. (10759)
30 anoxia/ (26777)
31 hypercapnia/ (15892)
32 exp infection/ (2891468)
33 exp mortality/ (700743)
34 exp vein thrombosis/ (96737)
35 (Atelectasis or anoxia or hypoxia or hypercapnia or mortality).tw. (781783)
36 or/25-35 (3957144)
37 24 and 36 (3632)
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Antall treff:

38 limit 37 to ("reviews (best balance of sensitivity and specificity)" and (danish
or english or german or
norwegian or swedish) and yr="2012 -Current") (196)
196

Kommentarer:

Ligger i endnotebibliotek og trefflisten.

Database/ressurs: CINAHL
Dato for søk:

17.2.2014

Søkehistorie:

S33 S25 and S32 Limiters - Published Date: 20111101-20140231; Exclude MEDLINE
records; Clinical Queries: Review - Best Balance
S32 S26 or S27 or S28 or S29 or S30 or S31
S31 TX respiratory physiotherapy OR TX inspiratory muscle training OR TX pursed-lip
breathing OR TX bi-level PAP OR TX bpap AND TX bi-level positive airway pressure
S30 TX physiotherap* OR TX (physical therap*) OR TX pulmonary rehabilitation
S29 (MH "Continuous Positive Airway Pressure") OR (MH "Intermittent Positive Pressure
Breathing")
S28 (MH "Breathing Exercises+")
S27 (MH "Physical Therapy+")
S26 (MH "Respiratory Therapy+")
S25 S16 or S17 or S18 or S19 or S20 or S21 or S22 or S23 or S24
S24 TX Sternotomy
S23 TX (transcatheter aortic valve implantation) or tavi
S22 TX ((heart or lung or kidney or liver or pancreas) N2 transplantation)
S21 TX ((thoracic or pulmonary or cardiovascular or cardiac or heart or abdom*) N2
surgery)
S20 (MH "Pancreas Transplantation+")
S19 (MH "Heart Transplantation+") OR (MH "Heart-Lung Transplantation") OR (MH "Lung
Transplantation+") OR (MH "Kidney Transplantation+")
S18 (MH "Laparotomy")
S17 (MH "Laparoscopy")
S16 (MH "Thoracic Surgery+")
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S15 TX physiotherap* OR TX (physical therap*) OR TX pulmonary rehabilitation
S14 (MH "Continuous Positive Airway Pressure") OR (MH "Intermittent Positive Pressure
Breathing")
S13 (MH "Breathing Exercises+")
S12 (MH "Physical Therapy+")
S11 (MH "Respiratory Therapy+")
S10 S1 or S2 or S3 or S4 or S5 or S6 or S7 or S8 or S9
S9 TX Sternotomy
S8 TX (transcatheter aortic valve implantation) or tavi
S7 TX ((heart or lung or kidney or liver or pancreas) N2 transplantation)
S6 TX ((thoracic or pulmonary or cardiovascular or cardiac or heart or abdom*) N2
surgery)
S5 (MH "Pancreas Transplantation+")
S4 (MH "Heart Transplantation+") OR (MH "Heart-Lung Transplantation") OR (MH "Lung
Transplantation+") OR (MH "Kidney Transplantation+")
S3 (MH "Laparotomy")
S2 (MH "Laparoscopy")
S1 (MH "Thoracic Surgery+")

Antall treff:

20

Kommentarer:

Ligger i endnotebibliotek og trefflisten.

Database/ressurs: Pedro
Dato for søk:

17.2.2014

Søkehistorie:

Abstract & title: surgery
Therapy: respiratory therapy
Body part: chest
Method: Systematic review
Published since: 2012

119

Antall treff:

2

Preoperative physical therapy for elective cardiac surgery patients
(Cochrane review) [with consumer summary]
Breathing exercises in upper abdominal surgery: a systematic review and
meta-analysis
Kommentarer:

Ligger i endnotebibliotek

Database/ressurs: AMED (Allied and Complementary Medicine) <1985 to February 2014>
Dato for søk:

25.2.2014

Søkehistorie:

1

exp abdomen/ (442)

2

laparoscopy/ or laparotomy/ or exp thoracic surgery/ or transplantation/ or

heart transplantation/ or kidney transplantation/ or liver transplantation/ (993)
3

Thoracolaparotomy.tw. (0)

4

Sternotomy.tw. (14)

5

((thoracic or pulmonary or cardiovascular or cardiac or heart or abdom*) adj2

surgery).tw. (271)

120

6

((heart or lung or kidney or liver or pancreas) adj transplantation).tw. (222)

7

(transcatheter aortic valve implantation or tavi).tw. (1)

8

or/1-7 (1636)

9

exp respiratory therapy/ (710)

10

exp physical therapy modalities/ (20174)

11

positive pressure respiration/ (74)

12

(cpap or ippb or positive expiratory pressure).tw. (92)

13

physiotherap*.tw. (12977)

14

physical therap*.tw. (8841)

15

pulmonary rehabilitation.tw. (384)

16

respiratory physiotherapy.tw. (37)

17

inspiratory muscle training.tw. (87)

18

pursed-lip breathing.tw. (9)

19

(bi-level PAP or bpap or bi-level positive airway pressure).tw. (1)

20

or/9-19 (33441)

21

8 and 20 (336)

22

"length of stay"/ (381)

23

pneumonia/ (126)

24

Postoperative pulmonary complication$.tw. (26)

25

Atelectasis.tw. (51)

26

exp anoxia/ (130)

27

hypercapnia/ (15)

28

exp infection/ (556)

29

exp mortality/ (901)

30

Venous Thrombosis.tw. (119)

31

(Atelectasis or anoxia or hypoxia or hypercapnia or mortality).tw. (2687)

32

or/22-31 (3842)

33

21 and 32 (38)

34

limit 33 to ("review" and yr="2012 -Current") (1)

Antall treff:

1

Kommentarer:

Ligger i endnotebibliotek og trefflisten. (Var en dublett fra medline Exercise

training in chronic kidney disease patients.)
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Vedlegg 3 – PICO skjema med søkeord
PICO - skjema nr. til prosedyre: Pre- og postoperativ fysioterapi til

pasienter ved OUS som får utført thorakotomi og laparotomi
Problemstilling formuleres som et presist spørsmål. Spørsmålet skal bestå av følgende deler:

Patient/problem. Hvilke

Intervention Hvilken

Comparison. Hva

Outcome. Hvilke

pasienter/tilstand/sykdom
dreier det seg om?

internvensjon/eksposisjon
dreier det seg om?

sammenlignes
intervensjonen med?

effekter/utfall er av
interesse?

Fullstendig spørsmål:
Hvilke tiltak kan forebygge postoperative lungekomplikasjoner?
Hva slags type spørsmål er dette?
 Diagnose

 Etiologi

 Prognose

X Effekt av tiltak

Er det aktuelt med søk i Lovdata etter relevante
lover og forskrifter?
 Erfaringer

 Ja
X Nei

Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen?
Bruk engelske ord, og pass på å få med alle synonymer. Del opp søkeordene etter hva som gjelder/beskriver
pasienten, intervensjonen/eksposisjonen, sammenligningen og utfallet.

P

I

C

O

person/pasient/problem

intervensjon/eksposisjon

evt. sammenligning

utfall

Thoracic surgery
Lung surgery
Pulmonary surgery
Cardio-thoracic-surgery
Cardiothoracic surgery
Cardiac surgery
Sternotomy
Thoracoabdominal
surgery
Laparoscopic surgery
Abdominal surgery
Post thoracotomy patients
Postoperative patients
Time on ventilator
Time in narcosis
Bypass machine
Position during surgery
Pain

Patients education
Preoperative
physiotherapy
Preoperative physical
therapy
Postoperative pulmonary
care
Chest physiotherapy
Chest physical therapy
Respiratory
physiotherapy
Respiratory therapy
Postoperative breathing
exercises
Deep breathing
CPAP
IS incentive spirometry
IPPB
PEP, Positive expiratory
pressure
Pursed-lip breathing
Resistance breathing,
IMT, inspiratory muscle
training
BilevelPAP, BiPAP
Positioning
Postoperative
mobilisation
CoughAssist
Cough support
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Conventional
postoperative
physiotherapy
Non physiotherapy
Mobilisation

Length of stay
Postoperative pulmonary
complication
Sekret
Pneumonia
Atelectasis
Hypoxi, hyperkapni
PaO2, PCO2, SpO2,
SaO2
Reduced lung capacity
FVC, VC, FEV1, FRC
Mortality
Infection
Deep Venous Thrombosis
Work of Breathing
Pain
Pain killers

Vedlegg 4 – Sjekkliste for systematiske
oversikter
Fra ”Slik oppsummerer vi forskning” (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013)

123

124
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Vedlegg 5 – Samleskjema over 65
publikasjoner ekskludert fra masteroppgaven
Samtlige har vært vurdert, i fulltekst, av minst 2 personer, men møtte ikke
inklusjonskriteriene.
4 publikasjoner ekskludert på bakgrunn av metodevurdering:
Forfatter
Antonsson, M.,
Fagvik Olsen, M.,
Johnasson, H.,
Sandstrøm, L.,
Urell, C.,
Westerdahl, E.,
Wiklund, M.
Lawrence, VA.,
Cornell, JE.,
Smetane, GW.

Tittel
Riktlinjer for
andningsvårdande
behandling inom
sjukgymnastik for
patienter som
genomgår buk- och
thoraxkirurgi
Strategies to reduce
postoperative
complications after
noncardiothoracic
surgery: systematic
review for the amarican
collage of physicians

Årstall
2012

Publiseringssted
Legitimerade
sjukgymnasters
riksforbund

Eksklusjonsgrunn
Kritisk vurdert for
metode (se
sjekkliste).
Mangelfull:
ekskluderes på
bakgrunn av dette.

2006

Annals of internal
medicine; 144 (8).
596-608.

Pasquina, P.,
Tramer, M.R.,
Walder, B.

Prophylactic respiratory
physiotherapy after
cardiac sugery:
systematic review

2003

BMJ; 327.

Pasquina, P.,
Tramer, MR.,
Granier, J-M.,
Walder, B.

Respiratory
physiotherapy to
prevent pulmonary
complications after
abdomianl surgery; a
systematic review.

2006

Chest; 130 (6) 18871899.

Møter
inklusjonskiterier.
Kritisk vurdert (se
sjekkliste). Ekskludert
på bakgrunn av
metode, da de er
inkludert nyere s.
oversikter av bedre
metode med samme
tema.
Metodisk vurdert:
Ekskludert…
Det er inkludert nyere
syst. Oversikter med
same tema.
Møter
inklusjonskriteriene.
Er vurdert etter
metodisk kvalitet. Ble
ekskludert da alle
dens relevante
primærstudier er
inkludert i andre
nyere inkluderte
systematiske
oversikter
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61 publikasjoner ekskludert på bakgrunn av inklusjon- og eksklusjonskriterier:
Forfatter
Agostini P.,
et al

Tittel
Comparison of recognition
tools for postoperative
complications following
thoracotomy

Årstall
2011

Publiseringssted
Physiotherapy;
97. 278-283.

2

Agostini, P.
& Singh, S.

Incentive spirometry
following thoracic surgery:
what should we be doing?

2009

Physiotherapy
95(2): 76-82.

3

Agostini, P.,
et al

Effectiveness of IS in
patients following
thoracotomy and lung
resection including those
at high risk for developing
pulmonary complications.

2014

Thorax; 68. 580585.

Design: Ikke systematisk
oversikt.

4

Benzo R.

Lung volume redction
surgery:
Nonpharmacological
approach

2011

Curr Opin
Anaesthesiol.
24(1): 44–48

Intervensjon: Ingen
relevans for vår
problemstilling

5

Bonnet F &
Rousset J.

2012

Reg Anesth Pain
Med.; 1

Design: Abstract fra et
innlegg på kongress.

6

Bryant, AS.,
& Cerfolio
RJ.

2008

Thoracic surgery
clinics 18(1): 113118

Design: Ikke systematisk
oversikt.

7

Carvalho, et
al.

2011

Rev Bras Fisioter
15(5). 343-350

Intervensjon: Imhander
ikke relevant
intervensjon (IS).

8

Chiumello,
D. Et al

2011

Intensive Care
Medicine; 37.
918-929.

Intervensjon: Ekskludert
fra master da den
omhandler NIV.

9

Conde, M. &
Lawrence, V.

Regional anaesthesia in
fast track surgery and
rehabilitation.
The influence of
preoperative risk
stratification on fasttracking patients after
pulmonary resection
Incentive spirometry in
major surgeries: a
systemaic review
Non-invasive ventilation
in postoperative patients:
a systematic review
Postoperative pulmonary
infections

2007

Clinical Evidence.
BMJ

10

De Hert, S,
et al

Preoperative evaluation of
the adult patient
undergoing non-cardiac
surgery: Guidelines from the
European Society of
Anaesthesiology

2011

Eur J
Anaesthesiol.
2011
October;28(10):6
84-722

Møter
inklusjonskriteriene.
Alle de relevante
oversikter og RCTer den
har inkludert, er også
omfatet av nyere s.
oversikter inkludert i
oppgaven. Derfor
ekskluderes denne.
Intervensjon: Omhandler
ikke fysiotiltak

1

Eksklusjonsgrunn
Design: Ikke systematisk
oversikt
Skårinstrument for å
identifisere postoperativ
lungekomplikasjoner.
Ingen relevans for vår
problemstilling
Intervensjon: Is
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11

Do
Nasciment
o, J., et al.

Incentive spirometry for
prevenstion of
postoeprative pulmonary
complications in upper
abdominal surgery

2014

Cochrane Review

Intervensjon: Omhander
ikke relevant tikltak (IS)

12

Dronkers,
J., et al.

2008

Clin Rehabil.
22(2):134-42.

Design: Ikke systematisk
oversikt
(RCT)

13

Duggan, M.
& Kavanagh,
B.P.

Prevention of pulmonary
complications after upper
abdominal surgery by
preoperative intensive
inspiratory muscle
training
Perioperative
modifications of
respirator function

2010

Design: Ikke systematisk
oversikt.

14

Faria DdAS,
et al.

Noninvasive positive
pressure ventilation for
upper abdominal surgery.

2011

Best practice and
research: Clinical
anaesthesiology
24(2): 145-155.
Cochrane
Database of
Systematic
Reviews

15

Ferreyra,
GP., et al

2008

Annals of surgery;
247 (4). 617-626.

Intervensjon: NIV

16

Freitas,
ERFS., et al.

2012

Cochrane review

Intervensjon: Omhander
IS

17

Freynet, A.,
& Falcoz, PE.

2008

Interactive
cardiovascular
and thoracic
surgery 7(6):
1152-1154.

Intervensjon: Omhandler
NIV

18

Gropper, M.

Continuous positive
airway pressure for
tratment og respiratory
complications after
abdominal sugery, a
systematic review and
meta-analysis
Incentive spirometry for
preventing pulmonary
complicatins after
coronary artery bypass
graft
Does non-invasive
ventilation associate with
chest physiotherapy
improve outcome after
lung resection?
Postoeprative respiratory
muscle dysfunction: Only
the strong survive.

2013

Anesthesiology;
1. 18783-784.

Design: Ikke systematisk
oversikt (Kommentar til
studie)

19

Guimaraes,
MMF., et al.

Incentive spirometry for
prevention of
postoperative pulmonary
comlications in upper
abdominal surgery

2012

The cochrane
collaboration

20

Guldner, A.,
et al

Nonventiltatory
strategies to prevent PPC

2013

Current opinion
of anesthesiology;
26. 141-151.

Denne oversikten møter
inkl. kriteriene og ble
inkludert i det første
søket. Men i søk 2 ble det
inkludert en oppdatert
versjon av denne
oversikten, og Guimares
et al ble ekskludert.
Design: Ikke systematisk
oversikt.
Intervensjon: Ser ikke på
effekt av fysioterapitiltak

128

Design: protokoll
Intervensjon: NIV

21

Hanekom,
SD., et al.

Rearching consensus on
the physiotherapeutic
management of patients
following upper
abdominal surgery: a
pragmatic approach to
interpret equvocal
evidence.

2012

BMC Medical
Informatics and
decision making
12(5)

Design: Ikke er en
systematisk oversikt

22

Healy, F., B.
D. Hanna, et
al.

Pulmonary complications
after congenital heart
surgery

2011

Populasjon: Vurderer
tiltak for barn

23

Heiwe, S. &
Jacobson,
HS.

Exercise training for adults
with chronic kidney disease.

2011

Current
Respiratory
Medicine Reviews
7(2): 78-86.
Cochrane
Database of
Systematic
Reviews

24

Heran, BS.,
et al.

Exercise-based cardiac
rehabilitation for coronary
heart disease

2011

Populasjon: Vurderer
hjerterehabilitering
senere i forløpet

25

Hulzebos,
EHJ., et al.

Preoperative physical
therapy for elective
cardiac surgery patients
(review)

2012

Cochrane
Database of
Systematic
Reviews
Cochrane
Database of
Systematic
Reviews

26

Ireland CJ.,
et al.

Continuous positive airway
pressure (CPAP) in the
postoperative period for the
prevention of postoperative
morbidity and mortality
following major abdominal
surgery.

2011

Cochrane
Database of
Systematic
Reviews

Design: protokoll

27

Jaber, S., et
al.

Role of non-invasive
ventilation in the
perioperative period

2010

Design: Ikke systematisk
oversikt

28

Jack, S., et al

Perioperative exercise
training in elderly
subjects.

2011

29

Jaklitsch, M
& Billmeier,
S.

Preoperative Evaluation and
risk Assessment for Elderly
Thoracic Surgery Patients

2009

Best practice and
research: Clinical
anaesthesiology
(24(2): 253-265.
Best practice and
research clinical
anaesthesiology
25: 461-472.
Thorac Surg Clin;
19(3):301-12

30

Johnson,
MM., et al

2013

UpToDate

31

Jones, et al

Overview of the
management of
postoperative pulmonary
complications
A review of enhanced
recovery for thoracic
anaesthesia and surgery

2013

Anaesthesia; 68
(179-189)

Populasjon: Vurderer ikke
postoperative pasienter,
men rehabilitering senere
i forløpet.

Intervensjon: Studerer
preoperative tiltak.

Design: Ikke systematisk
oversikt

Intervensjon: Ikke
relevant til
problemstillingen
(Preoperativ
risikovurdering)
Design: Ikke en
systematisk oversikt

Design: Ikke en
systematisk oversikt

129

32

Kuriyama,
KM., et al

Preoperative IMT for PPC
in adult patients
undergoing cardiac and
major abdominal surgery
Noninvasive ventilation
after cardiac and thoracic
surgery in adult patients:
A review.

2013

Cochrane review
Protocol

Design: protokoll på
systematisk oversikt

33

Landoni, G.
et al.

2012

Cardiothorac Vasc
Anesth. 2012
October;26(5):91
7-22.

Design: Ikke en
systematisk oversikt

34

Lemmens, L.,
R. et al.

Clinical and organizational
content of clinical pathways
for digestive surgery: A
systematic review.

2009

Digestive Surgery
26(2): 91-99.

Effektmål: Ikke spesifikke
mål på PPC

35

Makhabah,
DN., et al

Peri-operative
physiotherapy

2013

36

Mans, C. M.,
et al

2012

Design: Ikke en
systematisk oversikt
(review)
Design: protokoll for
systematisk oversikt

37

Mathai,
A.S.

Postoperative outcomes
following preoperative
IMT in patients
undergoing open
cardiothoracic of upper
abdominal surgery
Non-invasive ventilation
in the postoperative
period: Is there a role?

Multidisciplinary
respiratory
medicine; 8(4)
Systematic
reviews; 1; 63.

2011

Indian Journal of
Anaesthesia July ;55(4):325-33.

Design: Ikke en
systematisk oversikt
(review)

38

Mauchley,
DC. et al.

Pulmonary Resection and
Lung Transplantation for
Bronchieectasis.

2012

Clin Chest Med.;
33(2):387-96

Populasjon: Omhandler
CF og
bronchectasipasienter

39

Mazzone,
P.J.

Preoperativ evaluation of
the lung cancer resection
candidate

2010

Expert Rev Respir
Med.; 4(1):97-113

Design: Ikke en
systematisk oversikt
(review)

40

Nagarajan,
K. et al

2011

National
Guideline
Clearing
House

Interact
Cardiovasc Thorac
Surg. 13(3):300302.
National Institute
for Health and
Clinical Excellence
(NICE); 2010 Jan.
50 p. (Clinical
guideline; no. 92).
Anesthesiology
Clinics.
September;30(3):
495-511
Chest 120(3) 971978.

Intervensjon: Vurderer
kun preoperativt tiltak.

41

Is preoperative
physiotherapy /pulmonary
rehabilitation beneficial in
lung resection patients?
Venous thromboembolism:
reducing the risk.

2007
Revise
d 2010
Jan

42

Neligan, PJ.

Postoperative Noninvasive
Ventilation

2012

43

Overend, T.
J. et al.

The effect of Incentive
Spirometri on
postoperative Pulmonary
Complications; a
systematic review

2001
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Effektmål: vurderer ikke
mål på PPC

Intervensjon: studerer
NIV

Design: For gammel

44

Patel, BK. &
Hall, JB.

Perioperative
physiotherapy

2013

45

Peiris, C.L. at
al.

Extra Physical Therapy
Reduces Patient Lenght of
Stay and improves
functional outcome and
QOL in people with acute or
subacute conditions: A
systematic review

2011

46

Pompei, L. &
Rocca, GD.

The postoperative airway:
unique challenges?

2013

47

Qaseem, A.,
et al

Risk assesment for the
strategies to reduse
perioperative pulmonary
complications for patients
undergoin noncardiothrasic surgery: a
guideline form the
amarican college of
physisians

2006

48

Reeve J, et
al.

A postoperative shoulder
exercise program improves
function and decreases pain
following open
thoracotomy

49

Restrepo RD,
et al.

50

Sachdev G,
&
Napolitano
LM.
Sasaki, N., et
al

51

52

53

54

Current opinion in
anesthesiology;
26. 152-156.
Archives of
Physical Medicine
and
Rehabilitation
Australia; 92
(1490-1500)

Design: Ikke en
systematisk oversikt

Current opinion in
critical care; 19.
359-363.
Ann Intern Med.
Apr. 18;144(8):
575-80

Design: Ikke en
systematisk oversikt
(review)
Design: Ikke en
systematisk oversikt

2010

J Physiother;
56(4):245-52

Design: Ikke en
systematisk oversikt

Incentive Spirometry:
2011.

2011

Respiratory Care;
56(10):16001604.

Design: Ikke en
systematisk oversikt

Postoperative Pulmonary
Complications: Pneumonia
and Acute Respiratory
Failure

2012

Surg Clin North
Am.
April;92(2):32144.
Anesthesiology;
118. 961-978

Design: Ikke en
systematisk oversikt
Intervensjon: ser ikke på
fysioterapitiltak
Design: Ikke en
systematisk oversikt
(review)

2013

Clinical lung
cancer; 14 (2). 96102.

Intervensjon: kun
preoperative tiltak

2008

Proceedings of
the amarican
thoracic society
5(4): 438-441

Design: Ikke en
systematisk oversikt

2009

Current optnion
in

Design: Ikke en
systematisk oversikt

Postoperaitve respiratory
muscle dysfunction:
pathophysiology and
preventive strategies
ScmidtThe effect of
Hansen, M.,
preoperative smoking
et al
cessation or preoperative
pulmonary rehab on
outcomes after lung
cancer surgery: a
systematic review
Sharafkaneh, Overview of the
A. et al.
perioperative
management of lung
volume reduction surgery
patients
Slinger, P.
Update on anesthetic
management for

2013

Populasjon: Ikke
relevante pasientgruppe
Effektmål: Ikke PPC som
outcomemål

131

pneumonectomy

anaesthesiology
22(1): 31-37
UpToDate

(review)

55

Smetana,
G, et al

Strategies to reduce
postoperative pulmonary
complications

2013

56

Smetana,
G.

2009

Cleve Clin J Med.
76 (suppl 4).6065.

Design: Ikke en
systematisk oversikt
(ekspertuttalelse)

57

Tzani, P., et
al.

2011

Current opinion in
anaesthesiology
24(1):2-7.

Design: Ikke en
systematisk oversikt
(revew)

58

Valkenet,
K., et al

Postoperative pulmonary
complications. An utdate
on risk assessment and
reduction
Patient assessment and
prevention of pulmonary
side-effects in surgery
The effects of
preoperative exercise
therapy on postoperative
outcome: a systematic
review

2011

Clinical
rehabilitation; 25.
99-11.

Intervensjon: studerer
preoperative tiltak

59

van
HeusdenScholtalber
s LAG, et al.

Preoperative physical
exercise training for
patients scheduled for
major abdominal surgery.

2012

Cochrane
Database of
Systematic
Reviews

Design: Ikke en
systematisk oversikt,
protokoll

60

Venturelli, E.
et al.

2010

Minerva
pneumologica
49(1): 65-72.

Ikke tilgjengelig på UiO
eller OUS

61

Weder, W. &
Inci, I.

The role of pre- and
postrehabilitation in lung
resection surgery
Carinal Resection and
sleeve pneumectomy

2014

Thorac Surg Clin;
24. 77-83.

Design: Ikke en
systematisk oversikt

132

Design: Ikke en
systematisk oversikt

Vedlegg 6 – Metodisk vurdering av
systematiske oversikter
Vurdert etter Kunnskapssenteret ”Sjekkliste for systematiske oversikter” (Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013)
Nonpharmacological airway clearance techniques in hospitalized patients: a systematic review.
Andrews J, Satha NA, Krishnaswami S, McPheeters ML.
2013
1. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Uklart
Nei
Ja, søkestrategien er beskrevet.
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
1. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? Nei, finner ikke søketermer.
Ja
Detaljer for søket skulle være tilgjengelig online, men de er ikke å finne.
Uklart
 Fullstendig søketrategi/termer? nei
Nei
 Navn på databaser? ja
 Databaseleverandør? nei
 Databasens tidsspenn? Ja, 1990 til aug 2012
 Dato for søket? Ja. Aug 2012
 Begrensninger gjort i søket? Ja, kun engelsk
2. Antall databaser: Ble et relevant utvalg databaser og eventuelt andre kilder (nettsteder /
referanselister) søkt? Det ble søkt i kun 2 databaser (MEDLINE og CINAHL). Dette
er noe begrenset.
3. Søkestrategi:
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? trolig
 Operator: ikke oppgitt
 Indekstermer: ikke oppgitt
 Tekstord og trunkering: ikke oppgitt
 Stavemåte og syntaks: ikke oppgitt
 Avgrensninger: kun engelsk, publ etter 1990
 Tilpasning: ikke oppgitt
Konklusjon: Det mangler detaljerte opplysninger om søket. Disse er ikke å finne på
journalens nettside, til tross for at det står de skal være tilgjengelige her.
3. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
 Studiedesign: RCT og observasjonsstudier (inkl prospektiv cohorts)
Ja
 Deltakere: Over ett år. Enten innlagt eller postoperative. Pasienten mer nevromuskulære
Uklart
sykdommer og nedsatt muskestyrke. Pasientenr med nedsatt hostekraft.
Nei
 Tiltak: Mottar behandling for å fjerne sekret i luftveiene.
 Endepunkter: Må vurderer minst en av 10 nevnte effektmål, de fleste av disse assosiert
med PPC.
Ja, forfatterne beskrivr tydelig inklusjon og eksklusjonskriteriene
4. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier.
Uklart  Vurdering gjort av flere uavhengige personer.
Nei
Det var satt tydelige seleksjonskriterier, og treffene ble gjennomgått at to uavhengige
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personer.
5. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja
Det ble brukt 2 ulike verktøy, ett for RCT og ett for cohort studier. Detaljene i disse er
Uklart ikke oppgitt, men skal være publisert online. Disse er ikke å finne. Likevel er
Nei
verktøyene anerkjente (Cochrane Risk og Bias tool for RCT, og Newcastle-Ottawa scale
for cohort studies), og vurderes derfor som god beskrevet.
6. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
Ja
 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Uklart Både inklusjonskriteriene og vurderingen av intern validitet er gjort ved bruk
Nei
avrelevante kriterier. Intern validitet ble omgjort til en skala fra GOOD til POOR.
7. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Ja
Uklart Det er ikke gjort en metaanalyse. Sammenfatningen ble gjort fordelt på pasientgruppe,
Nei
og deretter på tiltak. Det ble også sammenfattet på effektmål.
8. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
Forfatterne ser på hver inkluderte studie og diskuterer dem. De ser i liten grad på
Uklart tilsvarende studier sammen, og konkluderer ikke på hva som kan ha effekt. Det kan
Nei
være fordi studiene er ulike.
9. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
Uklart Forfatterne konkluderer i liten grad, men støtter seg i stor grad på data fra hver
Nei
inkluderte studie. Det ble ikke gjort egne statistiske analyser.
10. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Høy, til tross for noe manglende opplysninger.
Styrker
Svakheter
Kommentar
Inkluderer ikke kun RCT (også
Ser ikke kun på postop
obs.studer) (Kun RCT i aktuell
pasienter, men vurderer
pasientguppe til denne
denne gruppen for seg og
masteroppgaven)
jeg kan dermed se bort fra
Inkluderer også barn (men ikke i
de andre pasientgruppene
aktuell pasientgruppe)
oversikten har inkludert.
Generelt lav kvalitet på
Men i diskusjonsdelen
primærstudiene innen postop pasienter (fordelt på effektmål) er alle
Kun søk i 2 databaser
pasientene sett under ett.
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Riktlinjer for andningsvårande behandling innom sjukgymnastik for patienter som genomgår
buk- och thoraxkirurgi
Antonsson, M., Olsen M.F., Johansson H., Sandstrom L., Urell C., Wiklund M.
Revidert 2012
2. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Uklart
Nei
Ja, metoden er tilfredsstillende beskrevet.
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
 Fullstendig søketrategi/termer? Ja
Ja
 Navn på databaser? Ja.
Uklart  Databaseleverandør? nei
Nei
 Databasens tidsspenn? nei
 Dato for søket? ja
 Begrensninger gjort i søket? Ja. Fra 1980 og til søkedato. Kun engelsk. Kun RCT
4. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? Trolig.
5. Antall databaser: Et relevant utvalg databaser ble søkt i (7). Andre kilder er ikke
oppgitt, utover referanselistene til inkluderte studier
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? Ja
 Operator: ikke oppgitt
 Indekstermer: ikke oppgitt MeSH termer
 Tekstord og trunkering: kunne trolig blitt brukt flere synonymer og skrivemåter.
 Stavemåte og syntaks: ingen stavefeil. Syntaks ikke oppgitt.
 Avgrensninger: avgrensninger til 1980 er berettiget. Ulempe at kun engelske studer er
inkludert.
 Tilpasning: uvisst.
6. Søkestrategi: noe mangelfulle opplysninger.
Konklusjon: det ble utført et tilfredsstillende søk
11. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
 Studiedesign: RCT
Ja
 Deltakere: voksne. Buk og/eller thoraxkirurgiske pasienter
Uklart  Tiltak: alle typer lungefysioterapi. Sammensatte intervensjoner med ekskludert.
Nei
 Endepunkter: opp til 2 ukers oppfølging. Saturasjon, lungevolum, pneumoni, andre
komplikasjoner, innleggelse på intensiv, liggedøgn og mortalitet.
Ja, forfatterne beskriver inkluderingskriterier
12. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier. Ja. Se over.
Uklart  Vurdering gjort av flere uavhengige personer. Ja.
Nei
Ja, det ble sikret som systematiske skjevheter i seleksjonen
13. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja, de har brukt PEDros index for vurdering av intern validitet på alle inkluderte
Ja
studier. Disse er klar beskrevet i dens referanse, på nettet. De har definert 3
Uklart kvalitetsnivå basert på poeng fra PEDro index. Alle egenskapene veies likt, men det
Nei
forventes ikke full skår for å bli vurdert som ”høy kvalitet”, da det er vanskelig å blide
behandler og deltager i fysioterapistudier
14. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Ja
Intern validitet ble vurdert etter kriteriene nevnt over, som sees som relevante. Det er
Uklart ikke nevnt at de med lav kvalitet ble ekskludert, jo mindre de også hadde lav
Nei
evidensnivå. Det oppgis ikke en totaloversikt over kvaliteten på de inkluderte studiene
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15. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Studiene ble gruppert opp etter kirurgisk inngrep. Deretter etter utfallsmål, og tilslutt i
Ja
kategorier:
Uklart
o LFT-tiltak vs ubehandlet kontroll
Nei
o Spesifikk LFT tiltak vs vanlig LFT
o Spesifikk LFT-tiltak vs spesifikk LFT-tiltak
Utover dette er ikke sammenfattningsmetoden beskrevet.
16. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
 Grunnet ulik anvendelse av tiltakene, og ulike effektmål, vurderte oversikten
Uklart
evidensgrunnlaget som begrenset. Resultatsammenfatningen ble derfor etterfulgt av
Nei
forfatternes behandlingsanbefalninger.
 Metoden for sammenfatning av resultatene er relativ åpen, da det for hver kategori
oppsummeres fra hver studie, før forfatterne sammenfatter. Kvaliteten på hver enkelt
studie nevner ikke, så det er uvisst hvordan dette har påvirket vektleggingen av
resultatene.
 Forfatterne oppsummerer ikke evidensen på tvers av populasjonene eller effektmålene
17. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
 Det vises ikke til konkrete data fra enkeltstudier. Det vises til evidensstyrke for hvert
Uklart
tema, vurdert etter ”SBU” (svensk statlig beregning for medisinsk vurdering).
Nei
 Disse kategoriseres som sterk, moderat, og begrenset.
 For hvert tema for sammenfattet evidens, betegnes evidensen etter disse kategoriene.
18. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Kvaliteten vurderes som moderat.
Styrker
Svakheter
Kommentar
Har inkludert mange
Har ikke med eldre
Har ikke oppsummert på tvers av
enkeltstudier
enkeltstudier enn fra 1980
grupperingene (populasjon +
Er vurdert av mange
intervensjon)
fagpersoner
Mangler noen opplysninger om søket
Forfatterne oppsummerer
Har med arbeidsgruppens
Mangler oversiktstabell over
kun på hvert utfallsmål
anbefalinger.
inkluderte studier
fordelt på pasientgrupper og
Det oppgis ikke en totaloversikt over
tiltak.
kvaliteten på de inkluderte studiene
De oppsummerer til slutt
Forfatterne oppsummerer ikke
sine egne anbefalinger.
evidensen på tvers av populasjonene
eller effektmålene
Lavt evidensnivå på de fleste
evidensoppsummeringene.
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Breathing exercise in upper abdominal surgery: a systematic review and meta-analyses
Grams, Ono, Noronha, Schivinsko og Paulin
2012
3. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Ja, søkeord og databaser er oppgitt.
Uklart
Nei
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
7. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? Ja
Ja
 Fullstendig søketrategi/termer? Ja, i appendix
Uklart
 Navn på databaser? ja
Nei
 Databaseleverandør? nei
 Databasens tidsspenn? Ja, ingen begrensinger
 Dato for søket? Ja,
 Begrensninger gjort i søket? Ingen oppgitt, heller ikke evt språklige
8. Antall databaser: Ble et relevant utvalg databaser og eventuelt andre kilder (nettsteder /
referanselister) søkt?
 Ja. 4 relevante databaser ble søkt. Man kunne trolig søkt i flere også. Ref.liste til
inkl studier ble gjennomgått.
9. Søkestrategi:
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? ja
 Operator: ikke oppgitt
 Indekstermer: ja
 Tekstord og trunkering: ja
 Stavemåte og syntaks: ja
 Avgrensninger: ingen
 Tilpasning: ja, til de ulike databasene
Konklusjon: Det vurderer som om søket ble utført tilfredsstillende
19. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
 Studiedesign: RCT og quasi-ranodmisert controlerte studier
Ja
 Deltakere: Over 18 år. Operert i øvre abdomen (laparatomi og laparaskopi).
Uklart  Tiltak: Pusteøvelser (uten IMT, CPAP, og BiPAP)
Nei
 Endepunkter: Minst 1 av følgende: MIP, MEP, spirometi, diafragmamobilitet, og PPC.
Ja, kriteriene er beskrevet
20. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier. Ja (se punkt 3)
Uklart
 Vurdering gjort av flere uavhengige personer. Ja, 2 uavhengige lesere
Nei
Ja, det ble sikret mot seleksjonsbias
21. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja
 PEDro skala ble brukt, med unntak av første punkt
Uklart
 Der hvor PEDros database ikke hadde gjort denne vurderingen, ble den gjort av 2
Nei
uavhengige lesere.
 Punktene er vektlagt likt
 Selv om en av de inkluderte studiene kun hadde 1/10 på PEDros skala er resultatet
likevel vurdert.
Ja, det er klart beskrevet kriteringer for vurdering av studienes interne validitet
22. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
Ja
 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Uklart
Ja, PEDro skala vurderes som en svært relevant sett med kriterier for å vurdere en
Nei
RCT
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23. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Ja
 Metaanalyse ble brukt når gitt kriterier ble oppfylt.
Uklart
 Det ble gjort 4 metaanalyser med 2-3 studier i hver, med utfallsmål MIP og MEP.
Nei
Ja, metoden er godt beskrevet.
24. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
 Resultatene er delt inn i utfallmål: styrke i resp.muskler, spirometri, og PPC.
Uklart
 Kun metaanalysene som viste effekt ble illustrert i figur.
Nei
 Det ble utført flere metaanalyser som kun er referert til i teksten. Det vises ikke til
forrestplot, eller hvilke verdier som ble brukt i disse analysene.
 Resultantene innen effekt på spirometri er vanskelig tilgjengelig i teksten.
Noe uklar beskrivelse av resultatene
25. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
Ja, de har vist effekt på MIP og MEP, men ikke på PPC.
Uklart
Nei
26. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Høy kvalitet
Styrker
Svakheter
Kommentar
God metode
MEP og MIP er ikke
 Selv om en av de 6 inkluderte
definert som et tegn på
studiene kun hadde 1/10 på
PPC.
PEDros skala er resultatet likevel
vurdert (men ikke i metanalysen)
 4 relevante databaser ble søkt.
Man kunne trolig søkt i flere også.
 Flere metananlysen ble ikke vist
med forrestplot. Uvisst hvilke
verdier som ble brukt i disse
analysene.
 Lav kvalitet på inkl studier
 Uklart om resultatene ble
sammenfattet forsvarlig.
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Strategies to reduce postoperative pulmonary complications after noncardiothoracic
surgery: systematic review for the american college of physicians
Lawrence VA. Cornell JE. Smetana GW.
2006.
4. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Denne beskrives i et vedlegg til en tilhørende studie. 3 ulike søkestrategier ble brukt
Uklart
Søketrategien er nøye beskrevet, og har en noe utforskende form. Lite er skrevet om
Nei
hva de søker etter (inklusjonskriterier).
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
10. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? ja
Ja
 Fullstendig søketrategi/termer? ja
Uklart
 Navn på databaser? ja
Nei
 Databaseleverandør? nei
 Databasens tidsspenn? nei
 Dato for søket? Ja, sist oppdatert juni 2005
 Begrensninger gjort i søket? Fra jan 1980. Kun engelsk.
11. Antall databaser: Ble et relevant utvalg databaser og eventuelt andre kilder
(nettsteder / referanselister) søkt? Nei. Kun MEDLINE ble søkt. Referanselister
ble søkt.
12. Søkestrategi:
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? Trolig.
 Operator: ikke oppgitt
 Indekstermer: relevante
 Tekstord og trunkering: ikke oppgitt
 Stavemåte og syntaks: ikke oppgitt
 Avgrensninger: ikke oppgitt
 Tilpasning: ikke oppgitt
Konklusjon: det er en stor svakhet at kun en database ble brukt i søket.
27. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
 Studiedesign: RCT, mata-analyser og systematiske oversikter.
Ja
 Deltakere: all kirurgi på voksne som ikke er hjerte/lunge, eller tx.
Uklart
o Innen studiene som ser på effekt av LFT, var det kun abdominalkirurgi
Nei
som var populasjonen.
 Tiltak: Alle tiltak som er ment å redusere PPC, inkl LFT.
o Innen studiene som så på effekt av LFT, var tiltakene IS, IPPB, DBE,
CPAP, PEP
 Kontroll: Alle typer som studiene har brukt
o Innen studiene som så på effekt av LFT var kontroll ulike tiltak, eller
ingen intervensjon
 Endepunkter: Alle typer som ikke er fysiologiske (lunge volum, O2 osv)
o Innen studiene som så på effekt av LFT var utfallsmålene atelektase, rtg
thorax, bronchitis, pneumoni, sekret
28. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier. ja
Uklart
 Vurdering gjort av flere uavhengige personer. Nei, trolig ikke. Dette er noe uklart
Nei
i beskrivelsen, men virker som om det er gjort av en person som har diskutert med
andre ved usikkerhet.
Delvis
29. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja
Det er brukt 2 ulike verktøy for vurdering av risiko for bias og kvalitet på studiene.
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Uklart
Nei



I enkeltstudiene som omhandler LFT, er randomisering og blindethet
vektlagt.
 I metaanalysene om LFT brukes en vurderingsmetode som er lite beskrevet.
Det er ikke beskrevet om vurderingen er gjort av uavhengie personer
Risiko for bias og de inkluderte studienes kvalitet var nøye vurdert, men
kriteriene som ble lagt til grunn virker noe uklart, men det henvises til metoder.
Uvisse om det er utført vurdering av to uavhengige personer
30. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Ja
Ja, kriteriene for vurdering av LFT RCTer virker relevante. Noe mer usikkert for
Uklart
inkluderte systematsike oversikter.
Nei
31. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Ja
 Det er ikke gjort en meta-analyse på resultatene av effekt av LFT, men en
Uklart
oppsummering som forsøk på sammenstilling av resultater av flere studier uten
Nei
Forrest plot.
 Det er mange typer intervensjon og ulike effektmål i de inkluderte studiene om
LFT
Metoden er derfor kun å oppsummere hver enkelt studie/oversikt.
32. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
Metoden består kun av å oppsummere hver enkelt studie/oversikt. Dette er en noe
Uklart
begrenset metode.
Nei
33. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
Oversikten selv konkluderer med at det er ”god evidence” for LFT for å forebygge
Uklart
PPC i denne populasjonen, til tross for dårlig kvalitet på enkeltstudier., med noe
Nei
sprikende konklusjoner, og vurderingav ulikefysio tiltak med ulike effektmål.
34. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Middels/moderat kvalitet
Styrker
Svakheter
Kommentar
Kun 7 studier om LFT
Metoden brukt i denne oversikten
Kun søkt i Medline
er noe annerledes enn i andre
Grundig gjennomgang av
Lav kvalitet på enkeltstudier om oversikter. Dette er kanskje fordi
litteraturen
LFT
den skal utgjøre en ”clinical
Inkludert både enkeltstudier
guideline”. Søket gikk veldig
og metaanalyser
bredt ut, uten tydelig retning.
Det ble ikke inkludert studier som
måler effekt via ”fysiologiske”
mål, som spirometri og O2 behov.
Dette skiller seg fra mange andre
systematiske oversikter, og det er
ikke klart om det er best å ikke ha
med disse målene. Men de som
ble anvendt er absolutt klinisk
relevante
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Prophylactic respiratorty physiotherapy after cardiac surgert: Systematic review.
Pasquina, Tramer, Walder
2003
5. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Det ble søkt i 4 databaser, med oppgitte søkeord.
Uklart
Nei
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
13. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? Ja
Ja
 Fullstendig søketrategi/termer? ja
Uklart
 Navn på databaser? ja
Nei
 Databaseleverandør? nei
 Databasens tidsspenn? nei
 Dato for søket? ja
 Begrensninger gjort i søket? Alle språk. Tidsbegrensninger i søket er ikke oppgitt.
14. Antall databaser: Ble et relevant utvalg databaser og eventuelt andre kilder (nettsteder /
referanselister) søkt? Trolig/usikkert.
 Det ble kun søkt i 4 databaser. Dette er noe begrenset, men de 4 var relevante.
 Referanselister ble søkt i. forfattere ble kontaktet.
 Nettsteder og andre kilder er ikke oppgitt.
15. Søkestrategi: ikke oppgitt i detalj.
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? trolig
 Operator: Ikke oppgitt
 Indekstermer: ikke oppgitt
 Tekstord og trunkering: et kunne vært med flere ord på fysio.tiltak.
 Stavemåte og syntaks: ikke oppgitt
 Avgrensninger: ikke oppgitt
 Tilpasning: ikke oppgitt
Konklusjon: Utifra opplysningene er det utført et tilfredsstillende søk, til tross for at et søk
med flere søkeord og i flere databaser kunne gitt ytterligere treff.
35. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
Ja
 Studiedesign: RCT
Uklart  Deltakere: Voksne og barn som er hjerteoperert.
Nei
 Tiltak: Alle typer forebyggende fysioterapi for PPC sammenliknet med ingen
intervensjon eller annen intervensjon
 Endepunkter: minst en av fire effekmål: Atelektase, pneumoni, okygenering, og
lungefunksjon.
 ”Gray litterature” er nevnt som ikke inkludert (brev, abstract)
Ja, kriterier er tydelig beskrevet.
36. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier; ja, som nevnt over.
Uklart  Vurdering gjort av flere uavhengige personer: Ikke oppgitt ift inklusjonsprosessen
Nei
Det er noe uklart som det ble tilstrekkelig sikret noen bias ved seleksjon av studiene, da
det ikke er oppgitt om dette ble gjort av 2 uavhengige personer.
37. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja
 Intern validitet i enkeltstudiene ble utført ved vurdering av randomisering, blinding av
Uklart
behandling, og blinding av tester. De har lagt mest vekt på RCT studier som
Nei
sammenlikner med kontroll under intervensjon, og vurdert dette som mest valide design.
 Dette ble utført av 2 uavgangie personer
 Det er ikke beskrevet noe sjekkliste eller skåringsststem for denne vurderingen, men det
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beskrives hvilke type design og metode som er å foretrekke og som vektlegges mest.
Ja, det er klart beskrevet
38. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
Ja
 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Uklart Ja, det er brukt relevante kriterier for vurdering av intern validitet (randomisering og
Nei
blinding), samt inklusjon.
39. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Ja
 De vurderte tiltak sammenliknet med kontroll uten tiltak som mest valid, og vektlegger
Uklart
disse studiene mest.
Nei
 Det er ikke gjort meta-analyse. Dette er trolig riktig, da der er flere ulike intervensjoner,
sammenlikninger og effektmål brukt. Det ble heller gjort en sammenfatning via en
gruppering og opsummering
Metoden for sammenfatningen er klart beskrevet
40. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
 Det ble gjort en oppsummering av resultatene, som er en tilfredsstillende måte å
Uklart
analysere data på når meta-analyse ikke er mulig.
Nei
 Oppsummeringen ble gjort ved å gruppere resultatene ut fra om det var sammenlignet
med en kontroll med og uten intervensjon, samt etter hvilke effektmål som ble brukt.
Ja, sammenfatningen er gjort på en forsvarlig måte.
41. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
Forfatterne har også trukket inn kostnadseffekt og ”adverse effekt” i sin konklusjon. Dette er
Uklart relevant, men var ikke en del av det opprinnelige søket.
Nei
Konklusjonen er støtte av funnene, som viser at det ikke er noe tydelig evidens for effekten
av noen av tiltaktene. At forfatterne også har funnet lav intern validitet og metodisk kvalitet
enkelstudiene, underbygger denne konklusjonen.
42. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Den vurderes som Høy, men med noen svakheter.
Det vurderes likevel som at det ikke har påvirket konklusjonen i stor grad.
Styrker
Svakheter
Kommentar
Har med kost-effekt
Har blandet barn og voksne.
Inkluderer barn, ikke
Har med ”adverse effekts”
Søker i kun 4 databaser
relevant til min
Gammel oversikt fra 2003.
problemstilling.
Inkluderer studier fra 1978 til 2003, de
fleste fra 80-tallet
Vurderer IPPB som et av de relevante
tiltakene, noe som i dag ansees som
utdatert.
Enkeltstudier av lav metodisk kvalitet
(randomisering og blinding)
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Respiratory Physiotherapy to prevent pulmonary complications after abdominal surgery.
Pasquina P, Tramèr MR, Granier J-M, Walder B.
2006
6. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Ja, metoden er godt beskrevet
Uklart
Nei
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
16. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? ja
Ja
 Fullstendig søketrategi/termer? ja
Uklart
 Navn på databaser? ja
Nei
 Databaseleverandør? nei
 Databasens tidsspenn? nei
 Dato for søket? Ja, nov 2005
 Begrensninger gjort i søket? det var ingen begrensning i tidsspennet eller språk.
17. Antall databaser: Ble et relevant utvalg databaser og eventuelt andre kilder (nettsteder /
referanselister) søkt? Ja. 4 relevante databaser. Referanselister ble gjennomsøkt, og
forfattere ble kontaktet for upublisert data
18. Søkestrategi: Ikke oppgitt i detalj
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? Ja
 Operator: ikke oppgitt
 Indekstermer: ikke oppgitt
 Tekstord og trunkering: ikke oppgitt
 Stavemåte og syntaks: ikke oppgitt
 Avgrensninger: ikke oppgitt
 Tilpasning: ikke oppgitt
Konklusjon: Det ble utført et tilfredsstillende litteratursøk, selv om detaljert søkestrategi
ikke ble oppgitt.
43. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
 Studiedesign: RCT
Ja
 Deltakere: voksne operert i abdomen (både øvre og nedre)
Uklart  Tiltak: Forbyggende LFT, sammenliknet med ”ingen intervensjon” eller kontroll med
Nei
annen intervensjon.
 Endepunkter: Ateleksase, pneumoni, PPC, oksygenering, eller vital kapasitet.
44. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier. Ja
Uklart  Vurdering gjort av flere uavhengige personer. Det er ikke oppgitt om inkludering av
Nei
studier ble gjort av 2 uavhengige personer, kun at dataekstraksjon ble gjort uavhengig av
hverandre.
Klare seleksjonskriterier, uvist om studieseleksjonen ble gjort av 2 uavhengige personer
45. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja
Det er beskrevet at studiene er vurdert etter 4 kvaliteter (randomisering, bliding av hvile
Uklart gruppe man er i, blidning, og grad av oppfølging). Disse ble kategorisert i 2 eller 3
Nei
kategorier. Dette ble gjort av 2 uavgangige personer.
46. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
Ja
 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Uklart Ja, validiteten er vurdert etter relevante kriterier, både ved inklusjon og vurdering.
Nei
Tilfredsstillende randomisering var et krav for inklusjon.
47. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Ja
Ja, metoden er klar beskrevet.
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Dikotome data (for PPC ja/nei) ble rekalkulert til risikodifferanse. Med 95% CI. ”Number
needen to treat” ble vurdert der hvor det var statistisk signifikante forskjeller.
Resultatene ble gruppert etter om det var ”no intervenstion controle” eller ”controle med
aktive intervention”. Deretter var det inndelt etter effektmål. ”Adverse effects” ble også
vurdert.
48. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
Ja, med grafer som god illustrerer resultatene.
Uklart Forfatterne konkluderer med at de ikke kan vise til effekt av forebyggende LFT hos pasienter
Nei
operert i abdomen. De kommenterer også at resultatene er usikre grunnet lav kvalitet på
enkeltstudiene. Resultatene er noe uklare grunnet lav kvalitet på enkeltstudier
49. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
Ja, se over
Uklart
Nei
50. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Høy kvalitet. Lite sannsynlighet at metodiske svakheter har påvisket konklusjonen
Styrker
Svakheter
Kommentar
Metodisk god systematisk
Inkluderer kirurgi i både nedre og øvre Relevant studie, men noe
oversikt
abdomen (nedre abdomen har mindre
usikker konklusjon. Noe
Diskuterer svært relevante
risiko for PPC)
eldre, og inkluderer ikkepunkter.
Ikke kunnet utføre metaanalyse
relevante grupper også.
Det er sannsynlig at
Resultatene er noe uklare grunnet
relevante studier er funnet lav kvalitet på enkeltstudier
Baserer seg på enkeltstudier av lav
Vurderer også ”adverse
kvalitet, med ulike bruk av
effects” som er relevant
intervensjonene, og ingen konsensus i
her.
mål av effekt.
Noe eldre studie, med eldre RCTer
Uklart
Nei
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Chest physiotherapy with positive expiratory pressure breathing after abdominal and thoracic
surgery: a systematic review.
Ørman og Westerdahl
2010
7. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder de brukte for å finne primærstudiene?
Ja
Ja, de beskriver databasene og hvilke søkeord som ble brukt.
Uklart
Nei
2. Ble det utført et tilfredsstillende litteratursøk?
19. Rapportering: Kan søket etterprøves/oppdateres? Ja.
Ja
 Fullstendig søketrategi/termer? ja
Uklart
 Navn på databaser? ja
Nei
 Databaseleverandør? nei
 Databasens tidsspenn? nei
 Dato for søket? ja
 Begrensninger gjort i søket? Kun engelsk. Ubegrenset i tidsrom
20. Antall databaser: Ble et relevant utvalg databaser og eventuelt andre kilder (nettsteder /
referanselister) søkt?
 Det ble søkt i 5 databaser. Referanselistene ble også søkt. Andre nettsider er
ikke oppgitt.
21. Søkestrategi:
 Gjenspeiler søkestrategien oversiktens spørsmål? ja
 Operator: ikke oppgitt
 Indekstermer: ikke oppgitt
 Tekstord og trunkering: ikke oppgitt
 Stavemåte og syntaks: ikke oppgitt
 Avgrensninger: ikke oppgitt
 Tilpasning: ikke oppgitt
Konklusjon: Ut i fra tilgjengelige opplysninger er søket tilfredsstillende utført
51. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier som
skulle inkluderes
 Studiedesign: RCT
Ja
 Deltakere: Voksne selvpustende, operert i øvre abdomen eller thoracotomi
Uklart  Tiltak: PEP-teknikker med bruk av et hjelpemiddel, sammenliknet med andre tiltak eller
Nei
kontroll uten tiltak.
 Endepunkter: alle
 De har ikke inkludert ”gray litterature”.
Ja, kriteriene er beskrevet
52. Ble det sikret mot bias ved seleksjon av studier
Ja
 Eksplisitte seleksjonskriterier. ja
Uklart  Vurdering gjort av flere uavhengige personer. ja
Nei
Det ble sikret mot bias i seleksjonen

53. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet?
Ja
 Ja, PEDro skala ble brukt
Uklart  Egenskapene ble vektlagt likt.
Nei
 Dette ble gjort av 2 uavhengige personer
 Manglende informasjon ble vurdert som ”missing”, og ikke innhentet
Det er klart beskrevet kriterier for vurdering av intern validitet
54. Er validiteten til studiene vurdert ved bruk av relevante kriterier?
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Ja
Uklart
Nei

 Ved inklusjon av primærstudier eller analysen av primærstudier?
Ja, PEDro skala vurderes som en svært relevant sett med kriterier for å vurdere en
RCT

55. Er metoden som ble brukt da resultatene ble sammenfattet klart beskrevet?
Ja
 Det ikke beskrevet hvordan dataekstraksjonen ble utført
Uklart  Det er ikke utført meta-analyse. Analysen/sammenfattningen består dermed av en
Nei
oppsummering av de inkluderte studiene
 Dette er trolig riktig valg da studiene er relativt ulik. 2 vurderer thorax, og 4 vurderer
abdominal kirurgi. De fleste sammenlikner PEP med ulike intervensjoner. Alle bruker
Rtg som effektmål, men på ulike tidspunkt. I tillegg måles andre ulink effektmål.
Metoden for oppsummeringen er noe uklar
56. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på en forsvarlig måte?
Ja
Resultatene ble sammenfattet ved å gruppere thorax og abdominalkirurgi hver for seg, men
Uklart da blir de 2 gruppene svært små. Ser også på studiene som sammenliknet PEP med kontroll
Nei
uten intervensjon.
57. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i
oversikten?
Ja
Forfatterne viser i vært liten grad til data fra primærstudiene, hverken effektmålene eller
Uklart gruppeforskjeller. Det gjør det uklart om sammenfatningen er gjort på en forsvarlig måte.
Nei
Uklar, da det ikke vises til resultatene i primærstudiene, bare om gruppeforskjeller var
signifikante eller ikke.
58. Hvordan vil du vurdere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?
Moderat
Styrker
Svakheter
Kommentar
Manglende informasjon ble vurdert
Inkluderer ikke sternotomi,
som ”missing”, og ikke innhentet
dette kommer ikke tydelig
Inkluderer kun 6 RCTer er inkludert
fram, og er heller ikke
Medium til lav kvalitet på inkluderte
forklart hvorfor
RCT (PEDro skala)
Viser ikke til metode for
dataekstraksjon.
Viser ikke til resultater i
primærstudier, bare om
gruppeforskjellene var signifikante
eller ikke.
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Vedlegg 7 – Tabell fra GRADE
Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen på effekt av tiltak i forebygging av PPC
(”summery of findings”)

Outcome: PPC Anticipated absolute effects*
(95% CI)

Relative № of
effect
participa
(95% CI) nts
(Studies)

Mobilisering
Risk with ”Ingen
vs
intervensjon”
Ingen intervensjon
268 per 1000

Risk with
”Mobilisering”

RR 0.21
(0.11 to
0.41)

Mobilisering
vs
Annen
intervensjon

Risk with
“Mobilisering”

Risk with “Annen
intervensjon”
0 per 1000

DBE
Risk with ”Ingen
vs
intervensjon”
Ingen intervensjon
0 per 1000
DBE + aktivt tiltak
vs
Aktivt tiltak
PEP + aktivt tiltak
vs
Aktivt tiltak
PEP
vs
Annet tiltak

56 per 1000
(29 to 110)

368
(1 RCT)

not
(2 RCTs)
estimable **

⨁⨁◯◯
LOW 1

⨁◯◯◯
VERY LOW
12

0 per 1000
(0 to 0)

Risk with DBE

Quality of
the
evidence
(GRADE)

not
estimable**

(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOW 1 2

RR 0.90
(0.28 to
5.03)

50
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LOW 2

0 per 1000
(0 to 0)

Risk with ”Aktivt
tiltak alene”

Risk with ”DBE +
aktivt tiltak”

143 per 1000

129 per 1000
(40 to 719)

Risk with ”Aktivt
tiltak alene”

Risk with ”PEP +
aktivt tiltak”

0 per 1000

0 per 1000
(0 to 0)

Risk with ”Annet
tiltak”

Risk with PEP

0 per 1000

0 per 1000
(0 to 0)

not
(3 RCTs)
estimable **

⨁◯◯◯
VERY LOW
12

not
(3 RCTs)
estimable **

⨁⨁◯◯
LOW 1 2

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; OR: Odds ratio; PPC: Postoperative pulmonary complications;
DBE: Deep breathing exercises; PEP: Positive expiratory pressure
*The risk in the intervention group (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in
the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI). ** Effect-estimate
not available in the systematic review.
1. Risk of bias
2. Imprecision
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GRADE Working Group grades of evidence
High quality: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect
Moderate quality: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be
close to the estimate of the effect, but there is a possibility that it is substantially different
Low quality: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially
different from the estimate of the effect
Very low quality: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be
substantially different from the estimate of effect
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