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Kritisk sjukdom
Historiskt sett låg överlevnad för kritiskt sjuka i behov
av IVA vård
Senare år förbättrad och mer tillgänglig intensivvård
Fler överlever
Ökat fokus på överlevarnas situation

Post Intensive Care Syndrome
(PICS)
Patienter och deras närstående
rapporterar
Nytillkomna svårigheter månader och år
efter intensivvårds tillfället
2012 term för detta tillstånd =PICS
Needham et al. Crit care Med 2012

PICS
Nya eller förvärrade…
• Fysiska problem
• Kognitiva problem
• Emotionella problem
(kombinerade eller separat)
…som är ihållande även efter den akuta vårdtiden
Kan förekomma hos både överlevare (PICS) och dess
närstående (PICS Family =PICS-F)

Needham et al Crit Care Med 2012

PICS
Kritiskt sjuka hetrogen grupp av patienter
Olika orsak till sin IVA vård
Olika bakgrund, co-morbiditet, ålder
En del progredierande sjukdom
276 olika diagnoser (SIR)
Vanligaste:
Hjärtstopp, respiratorisk insufficiens (ARDS)
ospecifik, sepsis + septisk chock, KOL,
bakteriell pneumoni

Fysiska problem
83 av 109 ARDS patienter. Median ålder 44 år
Heltidsarbetande utan tidigare sjukdom (83%)
Median tid IVA 26 dagar (IQR 16-49)
Uppföljning 3, 6, 12 mån samt 2, 3, 4, 5 år efter ARDS
Lungfunktion nästintill normal
Ingen visade uppenbar svaghet vid klinisk bedömning
Alla rapporterade någon grad av upplevelse av svaghet
Fysisk kapacitet (6 min gångtest) och självrapporterad
fysisk hälsa (SF36) nedsatt
Svårigheter att utföra mer intensiv fysisk aktivitet
Bättre yngre (<53 år) men problem i samtliga
åldersgrupper även efter 5 år

Lungfunktion (ARDS)
- Majoriteten återhämtar sig till normal funktion
inom 1 år
- Milda problem förekommer
- Graden av nedsättning associerad till tid i
mekanisk ventilation
- Yngre bättre återhämtning
Muskelsvaghet
- Många påverkan på 6 min gångtest trots
normal lungfunktion. Orsak relateras ffa till
muskelsvaghet
- Muskelsvaghet ofta av diffus karaktär.
Reducerad träningskapacitet

Fysiska problem

- Av dem med kliniskt observerad svaghet är
polyneuropati och myopati vanligt. Ej alltid
därav term ”ICU relaterad svaghet”

ICUAW= Intensive Care-Unit Acquired
weakness
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Troyer et al. Brain Behav Immun 2020

Kognitiva problem
Akut: konfusion/delirium
Associerar till senare kognitiva problem (ffa duration)
Kausalitet oklar
Till följd av hjärnskada?
Orsak till hjärnskada?
Viktigt observandum. Kan indikera senare svårigheter
Vid Covid19 delirium mycket vanligt
Kotfis et al Critical care 2020

• 70-100% kognitiva problem vid utskrivning
från sjukhus
• 46-80% kognitiva problem även efter 1 år
Kan vara svåra problem
Vanligast milda-måttliga problem
Uppmärksamhet/koncentration
Minne
Exekutiv funktion (initiera, planera,
flexibilitet)
Visuo-spatial funktion

Kognitiva problem

Kognitiv fatigue

Kognitiva problem
Orsak?
Faktorer relaterade till kritiskt sjukdom?
Hypoxi, hypotoni, anemi, feber, neuroinflammation, sepsis, medicinbiverkan,
glukos dysregulering (hyper/hypoglykemi/variabilitet), näringsunderskott,
delirium, sedering, mikroembolsiering m.m.
Allt är inte akut hjärnskada
• Ålder
• Vaskulär sjuklighet
• Tidigare kapacitet
• Sömn
• Emotionella problem
• Smärta
• Nedsatt allmän tillstånd/kondition
• Medicinbiverkan
• Biologiska faktorer
• Okända faktorer

Hälften någon episod av emotionella problem
En fjärdedel kvarstående problem
• Nedstämdhet/Depression
• Post traumatisk stress (PTSD)
• Oro/Ångest
• Irritation/ilska
Association fysiska och kognitiva problem.
Starkt kopplat till fatigue
Kan försämras under första året och sitta i år efter
intensivvården
Tidig depression ökar risk för långvariga problem

Emotionella problem

Möjligen än mer hos Covid19 patienter?

70% fatigue vid 6 mån (n=711)
66% fatigue vid 12 mån (n=659)
Associerat till fysiska, kognitiva och emotionella
problem (OCH sömnproblem)
MEN vanligare!
Fysiska problem (50%)
Oro/ångest (42%)
Nedstämdhet/depression (36%)
Hos ARDS patienter fysisk fatigue vanligast
33% fysiska problem +fatigue

Fatigue

27% emotionella problem +fatigue
Kopplingen till kognition undersöktes ej. Mental
fatigue associerat till ffa nedsatt processhastighet
Neufeldt et al. Chest 2020

PICS-F

• Depression
• PTSD
• Ångest
• Ihållande sorg
Högre risk; kvinnor, yngre, lägre
utbildning, tidigare psykiatrisk
problematik, avstånd till sjukhus,
begränsad möjlighet till besök,
otillfredsställelse avseende
kommunikation
Svårighetsgrad av sjukdom mindre/ej
association
Hur påverkas närstående vid
Covid19?

PICS problem:
konsekvenser
för individen

Konsekvenser för individen
Beror på graden av svårighet, vem man är, vilken miljö man verkar i och vilka aktiviteter och roller man vill och
behöver kunna utföra
Många behöver rehab initialt men majoriteten återgår till självständigt boende
Oftast mer konsekvenser på delaktighet i samhället än personlig vård
• Arbetsåtergång (försenad, förändrad, inte alls…)
• Förändrade relationer
• Ensamhet/social isolering
• Fritidsaktiviteter (kan inte, orkar mindre, prioriterar bort…)
• Förmåga att utföra fysisk aktiviteter ffa relaterade till mer intensitet
Livstillfredställelse, upplevelse av hälsa, ökat vårdbehov, ekonomiska konsekvenser
Syns inte säkert före hemgång…

77% av dem som arbetade före återgick i arbete
Arbetsåtergång i median 2 år efter IVA vård (ARDS)
- Gradvis återgång
- Modifierat arbetsschema
- Anpassat arbete utifrån noggrann kartläggning
av svårigheter
Herridge et al. NEJM 2011

Andra studier har visat på lägre något
arbetsåtergång. Association till HRQoL och
depression

Arbete

PICS: Rehab/Support
Tidig intervention kan ha betydelse på långsikt.
•

Tidig mobilisering och aktivering (Schweickert et al Lancet 2009)

•

Delirium management (ABCDEF Society of Critical Care Medicine)

•

Dagböcker för att minska ex PTSD

Före hemgång. Viktigt att vara medveten om att problem är vanliga
•

Ge stöd och information före hemgång.

•

Se till att Nuvarande
det finns en plan fokus
för fortsatt
påuppföljning/rehabilitering/stöd/ev
Covid19; Potential att hjälpmedel
främja studier

(PICS saknar rehab flöden motsvarande Stroke/TBI)
Senare interventioner med fokus på att möjliggöra aktivitet och delaktighet
•

Uppföljning (Post-IVA mottagningar)

•

Specialiserad multi-professionell rehabilitering med fokus på ökad delaktighet inkl .arbete

•

Fysisk rehabilitering; kondition, styrka, balans, stöd i att finna lämplig fysisk tränings aktivitet

•

Kognitiv rehabilitering med fokus på strategier och hjälpmedel

•

Fatigue management, aktivitetsbalans.

•

Psykologiskt stöd; mediciner, KBT, fysisk aktivitet, dagböcker. Tänk på PICS-F

•

Dietist/logoped

•

Information, utbildning

m.m.

och rehabspår för PICS generellt

UK NICE guidelines 83
-

•
•
•
•

På IVA
På vårdavdelning
Före utskrivning
2-3 månader efter utskrivning

Screening: identifiera patienter i risk. Fysiska och ickefysiska problem
För patienter identifierade som “risk”; vidare utredning,
upprätta rehabplan. Uppdatera regelbundet.
Information och support under hela förloppet viktigt, både
patient och närstående
Överse överrapportering och v b remittera till lämplig
specialist

www.nice.org.uk
1 hour free CE course internet
www.care2learn.com/c2l/ad/3py/apt/free-courserehabilitation-in-critical-care-summary-of-nice-guideline.aspx

Konklusion
• Fysiska, kognitiva och emotionella problem vanligt. Kan variera
från svåra/uttalade till milda/diffusa
• Svårigheter i samband med utskrivning hos majoriteten. Stor
förbättringspotential. Tidig information och stöd viktig
• För en del kvarstår problem månader och år efter vårdtiden.
Ofta milda men kan ge stora konsekvenser, i synnerhet för unga
i arbetsför ålder
• Återhämtning sker under lång tid. Särskilt fysiska problem.
Försämring över tid finns beskrivet för kognitiva och
emotionella problem
• Hur problemen ser ut specifikt för Covid19 patienter på lång
sikt fortfarande oklart. Sämre?
• Hur ser det ut för Covid19 patienter som inte intensivvårdats
oklart
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+
Uppföljning 3 och 12 mån
-

Emotionella problem (oro, nedstämdhet, PTSD)

-

Kognitiva problem (generell, processhastighet)

-

Fysiska problem

-

Fatigue (fysisk och mental)

-

Respiratoriska problem

-

Hälsorelaterad livskvalitet och livstillfredställelse

-

Funktionell återhämtning inkl. arbete

m.m.
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