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Pressmeddelande  

Göteborg, den 30 september 2020 

Ventilationstekniken från Getinge som är banbrytande för 
både för tidigt födda barn och vuxna  

Sabina Checketts, som föddes 12 veckor för tidigt med en chans på 50 procent att överleva, 
har själv valt att bli neonatalläkare, ett yrke där hon med hjälp av nya behandlingar och 
sofistikerad teknik arbetar för att förbättra utsikterna hos för tidigt födda barn. Vid en sådan 
teknik kallad NAVA, som uppfunnits av Getinge, används givare för att hjälpa barn i 
ventilatorer att andas på ett lättare och mer naturligt sätt – och den används i allt större 
utsträckning även på vuxna. Och en ny randomiserad studie visar att NAVA kan förkorta 
tiden i ventilatorn avsevärt.  
 
Trettiotre år efter sin tidiga födelse arbetar Sabina Checketts nu som neonatalläkare i London. Den 
ventilator som hjälpte Sabina att överleva var väldigt annorlunda jämfört med vad hon ser idag när 
hon behandlar för tidigt födda spädbarn. – Vi har gått från ett ventilationsläge där man andades åt 
barnet till ett läge där man idag också kan andas tillsammans med barnet, säger hon.  

  
Titta på minidokumentären om NAVA-tekniken där också Sabina Checketts medverkar.  
  

När för tidigt födda barn kämpar för att hålla sig vid liv är en av de mest kritiska utmaningarna 
något de flesta av oss bara tar för givet – att andas. Ett avgörande framsteg inom neonatalmedicin 
– och som samtidigt har en stor inverkan på intensivvården av vuxna – har varit utvecklingen av 
bättre ventilatorer.   
  

En ventilationsteknik som andas med patienten kallas Neurally Adjusted Ventilatory Assist, eller 
NAVA, och har utvecklats av Getinge som är världsledande inom intensivvårdsteknik för både 
spädbarn och vuxna.    
  

På de flesta intensivvårdsavdelningar förbrukar 20 % av patienterna 80 % av 
ventilationsresurserna, vilket kan leda till ökade komplikationer och oönskade resultat.1 NAVA är en 
godkänd teknik också för vuxna, och de funktioner som gör tekniken framgångsrik för nyfödda 
fungerar även för vuxna patienter.   
  

– NAVA är ett sätt att göra ett lite bättre jobb, säger Sherry Courtney, chef för klinisk forskning 
inom neonatologi och som arbetat med för tidigt födda barn sedan 1980-talet. Diafragman är en 
muskel. När den drar ihop sig kommer vi att andas in. När den slappnar av kommer vi att andas ut. 
Så, NAVA känner av andningen med hjälp av en kateter som går ner i magen och ligger placerad 
nära diafragman.  
  

Elektroder på katetern känner av sammandragningar i diafragman, vilket resulterar i en nästan 
omedelbar signal om att patienten vill andas. Synkront tillför ventilatorn luft. Och när elektroderna 
känner av slutet på diafragmans sammandragningar tillåter ventilatorn utandning.    

https://www.youtube.com/watch?v=beJOQoYh6fg
http://www.getinge.com/int/product-catalog/nava/
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– NAVA ger enbart lite stöd, beroende på andetaget. Patienten kan andas i sin egen takt, säger 
Sherry Courtney.   

  
Vuxna i ventilatorer har vanligtvis en fungerande diafragma till en början, men den blir snabbt 
svagare om en maskin andas åt dem för länge. Miray Kärnekull, Medical Affairs Director på 
Getinge, säger att avancerad ventilatorteknik som NAVA regelbundet används till vuxna patienter i 
Europa för att hålla patienternas muskler i diafragman aktiva.  
  

Och i en nyligen genomförd randomiserad klinisk multicenterstudie visade resultaten att patienter 
med akut andningssvikt där NAVA användes tillbringade betydligt mindre tid i ventilatorn, och 
andningssvikt vid extubering förekom i mindre utsträckning i jämförelse med vad som är fallet vid 
konventionell lungskyddande mekanisk ventilation.  
  
Läs mer om den nya oberoende studien om effekterna av NAVA 
  
– Förutom att hjälpa till att upprätthålla diafragmans takt innebär synkroniseringen av en NAVA-
ventilator att patienterna inte kämpar mot ventilatorn, säger Miray Kärnekull. För att förhindra att 
detta sker behöver vuxna vanligtvis sövas ned. Med NAVA kan läkaren minska användningen av 
lugnande medel, vilket möjliggör tidigare avvänjning med färre komplikationer.    

  
– Det är verkligen en banbrytande teknik, säger Kärnekull. NAVA erbjuder läkaren ett sätt att 
individanpassa inte bara ventilationen utan också avvänjningsprocessen för vuxna patienter.  
  

Dessa spännande framsteg har gjort det möjligt för läkare som Sabina Checketts att glädja sig åt 
ännu fler framgångshistorier. Sabina bestämde sig för att bli läkare redan i tidig ålder när hennes 
mamma rutinmässigt pekade ut en man kom gående längs gatan på väg till sjukhuset och sa: – 
Det är läkaren som räddade ditt liv. Den upplevelsen har gett henne motivation att vara en positiv 
källa för familjerna till de barn som hon behandlar.    

  
– När jag pratar med föräldrar om det faktum att jag föddes för tidigt blir de alltid överraskade, till 
och med lite chockade tror jag. ”Åh, och du är läkare”, säger Sabina. Jag tycker att det är ett 
trevligt sätt att förmedla till dem att prematuritet inte bör innebära någon begränsning för vad ett 
barn kan göra.  

  
– Jag menar, de framsteg som vi har gjort bara under de senaste 10, 15, 20 åren innebär att 
resultaten idag är mycket bättre än de brukade vara. Och när de ser mig – som utvecklades innan 
dessa framsteg hade gjorts – som läkare för nyfödda, ja då får de av en känsla av hopp och ser 

möjligheter, tror jag.   
  
Läs mer om NAVA-tekniken här. 
 
---- 
1. Icuregswe.org. (2016). Start - SIR-Svenska Intensivvardsregistret. Tillgänglig på: http://www.icuregswe.org/en/ [Åtkomst 2 dec. 2015].  

 

1.%09https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474954/pdf/134_2020_Article_6181.pdf
https://www.getinge.com/int/life-defining-moments/
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Mediakontakt: 

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 

Telefon: +46 (0)10 335 5906 

E-mail: anna.appelqvist@getinge.com   

 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och alla samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge 
sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra de 
kliniska resultaten och optimera arbetsflödena. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och 
kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i 
världen och produkterna säljs i över 135 länder. 


