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Abstrakt 
Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor har omfattande ansvarsområden som inbegriper att 

de kontinuerligt observerar psykiska, fysiska och sociala behov. I ansvaret ingår även 

hantering av omfattande medicinteknisk utrustning. Noninvasiv ventilation (NIV) har blivit 

allt vanligare eftersom behandlingsmetoden förkortar vårdtiden och sänker mortaliteten. 

NIV förhindrar ventilatorassocierad pneumoni och kan användas istället för invasiv 

ventilation. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med behov av noninvasiv ventilation. Metod: I studien 

användes en kvalitativ metod med individuella intervjuer. Materialet analyserades med 

manifest innehållsanalys. Åtta intensivvårdssjuksköterskor från ett inlandssjukhus i 

mellannorrland deltog i studien. Resultat: Analysen resulterade i två kategorier; identifiera 

och tillgodose fysiska behov; identifiera och tillgodose psykiska behov och därtill fem 

subkategorier. Resultatet visade vikten av att kontinuerligt anpassa utrustningen efter 

patientens behov för att på så sätt få optimal effekt av behandlingen. 

Intensivvårdssjuksköterskorna observerade och åtgärdade patientens uttalade och outtalade 

behov för att ge patienten möjlighet att återfå sin autonomi. Intensivvårdssjuksköterskorna 

hanterade dagligen svåra och krävande situationer som ställer krav på empatisk förmåga. 

Resultatet visade även vikten av att göra patienten och deras anhöriga trygga för att kunna 

utföra ett effektivt omvårdnadsarbete. Diskussion: I resultatet framkom det att 

intensivvårdssjuksköterskorna anpassade omvårdnaden för patienterna med andningssvikt, 

för att behandlingen skulle bli så effektiv och komfortabel som möjligt. De ansåg att det var 

viktigt att vara i beredskap för patienten, ha kontroll över nuläget och tänka på vad som 

kunde hända i nästa steg.  

 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Intervju, Noninvasiv ventilation, Kvalitativ 

innehållsanalys, Omvårdnad, Upplevelser. 

  



Abstract 
Background: Intensive care nurses have extensive responsibilities that include continuous 

observation of mental, physical and social needs. Their responsibility also includes handling 

of numerous medical devices. Noninvasive ventilation (NIV) has become more common as 

treatment method, as it shortens the nursing time and reduces mortality. NIV prevents 

ventilator-associated pneumonia and can be used instead of invasive ventilation. Aim: The 

purpose of this study was to describe intensive care nurses’ experiences of caring for patients 

in need of noninvasive ventilation. Method: The study used a qualitative method with 

individual interviews. The material was analyzed with manifest content analysis. Eight 

intensive care nurses from a hospital in northern Sweden participated in the study. Results: 

The analysis resulted in two categories; identifying and meeting physical needs as well as 

identifying and meeting mental needs and five subcategories. The result showed the 

importance of continuously adjusting the equipment according to the patient's need in order 

to achieve optimal effect of the treatment. Intensive care nurses observed and addressed the 

patient's pronounced and unspoken needs and promoted recovery in order for the patient to 

regain autonomy. Every day, the intensive care nurses dealt with difficult and demanding 

situations that require empathetic ability. The result also demonstrated the importance of 

making the patient and their relatives feel safe in order to carry out effective nursing work. 

Discussion In the result, it was found that intensive care nurses adapted the care of patients 

with respiratory distress, in order to make the treatment as effective and comfortable as 

possible. They felt that it was important to be in charge of the patient, to be in control of the 

present and to think about what could happen in the next step. 

 

Keywords: Experiences, Intensive care nurses, Interview, Noninvasive ventilation, Nursing, 

Qualitative content analysis. 
  



Innehållsförteckning 

Introduktion .................................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 1 

Behandling av patienter med respiratorisk svikt............................................................................................. 1 

Intensivvårdssjuksköterskors roll ...................................................................................................................... 2 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori ............................................................................................................ 4 

Problemformulering ...................................................................................................................................... 5 

Syfte ................................................................................................................................................................ 6 

Metod .............................................................................................................................................................. 6 

Design .................................................................................................................................................................... 6 

Procedur ................................................................................................................................................................ 6 

Deltagare ............................................................................................................................................................... 6 

Datainsamling ....................................................................................................................................................... 7 

Dataanalys ............................................................................................................................................................. 7 

Etiska överväganden ........................................................................................................................................... 8 

Resultat .......................................................................................................................................................... 9 

Identifiera och tillgodose fysiska behov ........................................................................................................... 9 

Anpassa behandling utifrån patientens behov ................................................................................................ 9 

Vidta åtgärder för att främja fysisk återhämtning ......................................................................................... 11 

Identifiera och tillgodose psykiska behov ...................................................................................................... 12 

Kommunikation med patienter och anhöriga ................................................................................................ 12 

Hantera svåra situationer under speciella omständigheter ......................................................................... 13 

Bidra till trygghet och göra situationer hanterbara ....................................................................................... 15 

Diskussion ................................................................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................................................ 16 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................. 18 

Referenslista ................................................................................................................................................ 23 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................................... 27 

Bilaga 2 ......................................................................................................................................................... 29 

Bilaga 3 ......................................................................................................................................................... 31 



1 

Introduktion 

Omvårdnad av patienter som behöver andningsstöd tillhör intensivvårdsjuksköterskors 

ansvarsområde och ingår i vardagen på en intensivvårdsavdelning. Ett allt vanligare 

behandlingsalternativ till patienter med akut andningssvikt, som inte kräver omedelbar 

intubation, är noninvasiv ventilation (NIV) (De Silva, 2009). Intensivvårdssjuksköterskor 

ansvarar för att omvårdnadsåtgärder utförs utifrån observationer av patienters fysiska, 

psykiska och sociala behov. I ansvaret ingår även att använda medicinsk teknik på ett 

patientsäkert sätt (Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012). Noninvasiv ventilation 

förkortar vårdtiden och sänker mortaliteten. Ventilatorassocierad pneumoni är en vanlig 

komplikation som kan uppstå när invasiv mekanisk ventilation används. Denna 

komplikation kan undvikas genom att använda NIV (Scala & Naldi, 2008). Genom 

arbetslivserfarenhet har intensivvårdssjuksköterskor inhämtat kunskaper, som medför att de 

utifrån patientobservationer i NIV, kan anpassa behandlingen för att nå målen för önskad 

respiration (Sørensen, Frederiksen, Grøfte & Lomborg, 2013). 

 

Bakgrund 

Behandling av patienter med respiratorisk svikt 

 

Från 22 mars 2017 till 22 mars 2018, erhöll patienter totalt 154 986 timmars noninvasiv 

ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Patienter med akut 

andningssvikt är den näst största patientgrupp som skrivits in och vårdats inom svensk 

intensivvård under ovanstående tidsperiod (Svenska Intensivvårdsregistret [SIR], 2017a, 

2017b).  

 

Noninvasiv ventilation förbättrar lungornas gasutbyte genom att luft pressas ner i lungorna, 

vilket medför att mindre energiåtgång krävs av andningsmuskulaturen. Noninvasiv 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=S%C3%B8rensen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23159242
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Frederiksen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23159242
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Frederiksen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23159242
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Lomborg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23159242
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ventilation förebygger kollaps av bronkioler och alveoler. Intensivvårdssjuksköterskor som 

ger NIV behöver både vara kunniga i behandlingsmetoden samt ha kompetens för att 

anpassa inställningarna på den tekniska utrustningen för att behandlingen ska få optimal 

effekt (De Silva, 2009). Noninvasiv ventilation levererar både ett inspiratoriskt tryck (IPAP) 

och ett expiratoriskt tryck (EPAP) (Jarvis, 2006). 

 

Noninvasiv ventilation ger stöd till patientens andning med enbart en mask. 

Behandlingsmetoden medför mindre risker för infektion och ökad möjlighet till överlevnad 

(Duke & Bersten, 1999). Noninvasiv ventilation kan ibland ersätta mekanisk invasiv 

ventilation (Jaber, Molinari & De Jong, 2016). Vetenskapliga studier beskriver att NIV visar 

tydliga effekter vid allvarliga exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Noninvasiv ventilation har även visat sig vara en framgångsrik behandlingsmetod vid 

hypoxi och akut kardiogent lungödem (Scala & Naldi, 2008).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor som använder NIV i omvårdnad, bör få grundläggande 

utbildning när det gäller indikationer och initiering av behandlingar. Utbildningen bör 

innehålla både teori och praktisk användning av teknisk utrustning för att behandla 

patienter med NIV. Intensivvårdssjuksköterskans kompetens ger ökad trygghet till både 

patienter och anhöriga (Chamberlain, Pollock & Fulbrook, in press). 

 

Intensivvårdssjuksköterskors roll 

 

Intensivvårdssjuksköterskor konfronteras dagligen med etiska dilemman i sitt arbete, 

dilemman som ofta hanteras i en pressad situation. När intensivvårdssjuksköterskor befinner 

sig i en stressad situation kan maktlöshet upplevas, inför det faktum att önskad omvårdnad 

inte är möjlig att ge (Mealer & Moss, 2016). Omvårdnadsåtgärder inom området ventilation 

https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S1036731417302096?via%3Dihub#!
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ställer krav på intensivvårdssjuksköterskorna. Kunskap och erfarenhet är därför en 

förutsättning för ett gott omvårdnadsresultat. Därtill kommer även andra moment som 

intensivvårdssjuksköterskorna bör tänka på, såsom nutritionsstöd och patientens position 

(De Silva, 2009). I en studie av Lakanmaa, Suominen, Ritmala-Castrén, Vahlberg och Leino-

Kilpi (2015) anser intensivvårdssjuksköterskorna sig som mest kompetenta när det gäller 

patientcentrerade observationer och åtgärder. Intensivvårdssjuksköterskor har i sin 

specialistutbildning fått en teoretisk grund som tillsammans med praktisk erfarenhet ger 

kompetens inom intensivvård. Att kontinuerligt följa ny forskning och ha en god 

kommunikation med kollegor medför ökad kompetens. Ett gott samarbete med läkare bidrar 

till ökade möjligheter att utföra en god omvårdnad för patienterna. Det är viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskor tillämpar ett kritiskt tänkande och ständigt utvärderar sina 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Intensivvårdssjuksköterskors kunskaper i farmakologi, fysiologi och praktisk erfarenhet 

utgör grunden för patientsäker omvårdnad (Häggström, Bergsman, Månsson & Rising 

Holmström, 2017). Ibland krävs lämplig nivå av sederande läkemedel för att kunna vårda 

patienter och reducera risken för att patienter avlägsnar livsuppehållande utrustning 

(Hansen-Flaschen, 1994). Oro och ångest är en vanlig orsak till att svårt sjuka patienter inte 

accepterar ordinerad behandling. Inom intensivvården administreras sedativa läkemedel till 

dessa patienter för att kunna åtgärda den underliggande orsaken (Barr et al., 2013). 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det är värdefullt att ha en erfaren kollega att 

konsultera. I intensivvårdssjuksköterskors kompetens ingår det att alltid ligga steget före 

patientens eventuella försämring (Häggström et al., 2017). 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor består av tre huvudområden; 

omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling samt utbildning och ledarskap 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Hansen-Flaschen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8000919
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(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt 

ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor följa forskningsutvecklingen, bevaka patientens 

rättigheter och se till att teknik används på ett tillförlitligt sätt. Sjuksköterskor ska bedöma 

sin egen och andras kompetens i samband med delegering och omvårdnadsåtgärder (ICN 

Code of Ethics, 2012). En värdegrund är till god hjälp för sjuksköterskor för att utföra god 

omvårdnad grundad på etiska regler. I vårdplanering och behandling är det av stor vikt att 

sjuksköterskor är lyhörd inför patientens upplevelser och de val patienten gör kring sin hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening 2016).  

 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

 

Virginia Henderson (1897–1996), amerikansk sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker, var 

en av de första att försöka beskriva sjuksköterskans speciella funktion och omvårdnadens 

ansvarsområden (Kirkevold, 2008, s.115). 

 

Enligt Virginia Henderson är definition av omvårdnad: 

The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the 

performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful 

death) that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or 

knowledge. And to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly 

as possible. 

(Henderson, 1997, s. 22)  
 

Sjuksköterskans arbetsuppgift är att vidta nödvändiga åtgärder som är viktiga för hälsan, 

tillfrisknandet och att hjälpa patienten att återfå sin självständighet. Arbetsuppgifterna kan 

även handla om att ombesörja för en fridfull död. Omvårdnad sker utifrån sjuksköterskans 

observationer när patienten inte klarar av det själv. Några exempel är att hjälpa patienten 

med andning, nutrition, elimination, sömn, hygien och psykosocial hälsa. Sjuksköterskans 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
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observationer och tolkningar av patientens behov ligger till grund för en individuell 

omvårdnadsplan. Omvårdnaden ska utföras enligt forskningsbaserad kunskap (Henderson, 

1997, s. 20–25; Kirkevold, 2008, s. 115–129). För att kunna tillgodose patienters behov anser 

Henderson att vårdpersonalen ska göra en handlingsplan och följa vårdförloppet timme för 

timme (Henderson, 1997, s. 37–38). 

 

Vid andningssvikt använder sjuksköterskan NIV, för att patienter ska återfå hälsa, återvinna 

sin självständighet och återfå sitt oberoende. Hendersons omvårdnadsteori är fortfarande 

applicerbar inom intensivvården, eftersom patienterna är för svårt sjuka för att själv klara av 

att hantera sina grundläggande behov. 

 

Problemformulering 

Avancerad medicinteknisk utrustning utgör en stor del av omvårdnaden inom 

intensivvården. Patienternas behov är högst individuella och varierar i grad och komplexitet. 

Ett av de grundläggande och livsviktiga behoven är att ha en tillräcklig och adekvat 

respiration. Patienter med andningssvikt har ofta ångestrelaterad oro och behöver ett tryggt 

bemötande av en intensivvårdssjuksköterska som har god kunskap om respiration samt god 

kompetens i behandlingsmetoden. Litteraturgenomgången visade på otillräcklig forskning 

om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av NIV. Forskningen belyser 

till stor del NIV inom pediatrik och patienternas erfarenheter av NIV. Det finns även 

kvantitativa studier som beskriver NIV utifrån intensivvårdssjuksköterskors perspektiv, men 

färre kvalitativa studier som beskriver intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och därför 

fanns en vilja att belysa det närmare. Kunskapen kan ge en förståelse för 

intensivvårdssjuksköterskors omvårdnad av patienter med NIV.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med behov av noninvasiv ventilation. 

 

Metod 

Design 

 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ design som beskriver personers erfarenheter av ett 

fenomen (jfr. Henricson & Billhult, 2017, s.111). Induktiv ansats användes, för att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och för att kunna återge informationen på ett 

korrekt sätt (jfr. Priebe & Landström, 2017, s. 30). En ostrukturerad intervjumetod valdes 

som var narrativ till sin karaktär, för att få svar på deltagarnas erfarenheter i berättande form 

(jfr. Danielsson, 2017, s. 144).  

Procedur  

 

Först etablerades en telefonkontakt med enhetschefen på en allmän intensivvårdsavdelning 

på ett inlandssjukhus i mellannorrland. Där fanns fem vårdplatser och två respiratorplatser. 

Efter enhetschefens muntliga samtycke, skickades ett informationsbrev med en bilaga för 

underskrift av sitt godkännande (bilaga 1). Enhetschefen valde sedan ut åtta 

intensivvårdssjuksköterskor som var bäst lämpade för studien. Alla deltagare fick skriftlig 

information och efter godkännande utfördes individuella intervjuer (bilaga 2).  

Deltagare 

 

Ett ändamålsenligt urval av åtta intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien. Deltagarna var 

kvinnor eftersom det inte fanns manliga intensivvårdssjuksköterskor på 
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intensivvårdsavdelningen. Deltagarna som gav sitt samtycke till att medverka i studien var i 

åldern 30–65 år (md = 47 år). Deltagarnas yrkeserfarenheter varierade från 1 år upp till 40 år 

(md = 29 år). Intensivvårdssjuksköterskorna som valdes ut var de som hade mest kunskap 

och erfarenhet av NIV för att få så mycket fakta som möjligt, detta kallas för ändamålsenligt 

urval (jfr. Henricson & Billhult, 2017, s. 115). 

Datainsamling 

 

Intervjuerna genomfördes var för sig, i ett enskilt rum på intensivvårdsavdelningen, vid en 

avtalad tid som passade verksamheten. Intervjuerna spelades in med två enheter och varade 

mellan 26 till 35 minuter. Före varje inspelad intervju fick deltagarna information om syftet 

av studien. För att få en avslappnad stämning, inleddes intervjun med att fråga deltagaren 

om antalet år i yrket och hur länge de arbetat inom intensivvården. Båda författarna deltog 

vid varje intervju, som började med en ingångsfråga -Kan du fritt berätta om dina erfarenheter 

av att vårda patienter med behov av NIV. Författarna använde en intervjuguide som stöd och 

lyssnade aktivt under varje intervju utan att störa deltagaren. Följdfrågor som ställdes under 

intervjun för att få deltagaren att berätta mera var; Kan du utveckla? Har du något exempel? 

Hur kände du då? Hur menar du nu? Efter avslutade intervjuer påbörjades transkriberingen 

av inspelat material (jfr. Danielsson, 2017, s. 145). 

Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats genomfördes. En manifest ansats 

fokuserade på det som sades av de intervjuade. När alla intervjuer transkriberats i skrift, 

lästes de flera gånger i sin helhet av båda författarna. Därefter påbörjades arbetet med att ta 

ut meningsenheter som svarade på syftet. Under analysprocessen kondenserades 

meningsenheterna. Texten i meningsenheterna förkortades, vilket medförde att det centrala 

innehållet bevarades och inget väsentligt försvann. Sedan kodades texten för en ny reflektion 
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över insamlad data, för att hjälpa forskaren att reflektera över datan på ett nytt sätt. Koder 

med gemensamt innehåll grupperades och samlades in under subkategorier (figur 1). 

Subkategorier mynnade ut i två kategorier (figur 2). Meningsenheterna fick inte passa in i 

flera subkategorier (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Sen gäller det ju att 

du ställer in 

larmgränserna så att 

den inte behöver 

pipa så mycket, å då 

får ju patienterna åxå 

lugn o ro.  

Larmgränser ska 

ställas in 

individuellt, vilket 

medför färre oljud 

från apparaten och 

mer lugn för 

patienten. 

Larmgränser 

skall ställas in 

för att skapa en 

lugnare miljö 

för patienten 

Anpassa 

behandling 

utifrån 

patientens 

behov. 

Identifiera 

och 

tillgodose 

fysiska 

behov 

Figur 1. Exempel från dataanalysprocessen 

Etiska överväganden 

 

Deltagarna har haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst utan orsak. Skriftligt 

samtycke lämnades innan intervjuerna påbörjades.  

Enligt Kjellström (2017, s. 57, 6973) är det viktigt att värna om människors frihet och 

självbestämmande. Självbestämmande innebär att de medverkade själva bestämmer om de 

vill medverka och hur länge. Informerat samtycke kräver att deltagarna får information om 

arbetet, att deltagarna har förmågan att förstå informationen och kan fatta beslut samt att 

valet ska vara frivilligt. Materialet har behandlats konfidentiellt och inspelningarna 

raderades efter transkribering. Konfidentialitet handlar om att inte obehöriga får ta del av 

det insamlade materialet. När resultatet presenteras bevaras deltagarnas anonymitet. 
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Resultat  

Resultatet presenteras i två kategorier med respektive två samt tre subkategorier (figur 2). 

Kategori Subkategorier 

Identifiera och tillgodose fysiska behov Anpassa behandling utifrån patientens behov 

Vidta åtgärder för att främja fysisk återhämtning 

Identifiera och tillgodose psykiska 

behov 

Kommunikation med patienter och anhöriga 

Hantera svåra situationer under speciella 

omständigheter 

Bidra till trygghet och göra situationer hanterbar 

Figur 2. Kategorier och subkategorier 

Identifiera och tillgodose fysiska behov 

 

Anpassa behandling utifrån patientens behov 

I intervjuerna framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna anpassade behandlingen 

kontinuerligt utifrån patienternas individuella respirationsbehov. Direkt efter ankomst till 

avdelningen kopplades patienter med andningssvikt upp i NIV. 

Intensivvårdssjuksköterskorna justerade apparaten och ställde in lämpliga larmgränser. De 

ansåg att det var viktigt med rätt inställda larmgränser, eftersom apparaten arbetade tystare 

och det blev en lugnare miljö. “Vissa patienter kan ju vara svår att få bekväm, att du måste 

jobba mycket med inställningar o finlir innan dom verkar vara komfortabel med 

behandlingen.” 

Deltagarna berättade att direkt innan och efter start av NIV, togs alltid regelbundna 

blodgaser ur artärnål för snabb, individuell utvärdering av syresättning och PCO2 i blodet. 
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När patienten hade stabila värden kunde övrig patientcentrerad omvårdnad utföras, såsom; 

blodprovstagning, läkemedelsadministrering och andra omvårdnadsåtgärder.  

För att få patienten att tillgodogöra sig NIV krävdes en individanpassad mask och två olika 

masker kunde användas; halvmask och helmask. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade 

att utprova rätt mask till rätt patient var både tid- och tålamodskrävande och de skötte valet 

av mask till patienter som inte klarade av det själva. “En del e ju bara så att dom sitter bara å 

flåsar som en fisk på torra land å då e de ju... då tar man de man tror känns lämpligast.” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det besvärligt att få masken att sitta rätt och så tätt 

som möjligt. Riklig skäggväxt eller sond från näsan kunde innebära merarbete, eftersom 

luftläckagen ibland blev för stora. ”När jag hittat rätt mask, så håller jag den lugnt och 

försiktigt framför ansiktet för att minska risken för panik.” De berättade att de fick byta till 

speciell mask och utrustning till patienter som erhöll läkemedelsinhalationer, eftersom det 

annars fanns risk för att ögonen blev utsatta för läkemedlet. Deltagarna tyckte det var 

omständigt med utrustningsbytet. De berättade vidare att trycksårsrisken var ett vanligt 

förekommande problem, som de fick arbeta preventivt med. Fukt, friktion och en för hårt 

åtspänd mask kunde orsaka trycksår på patientens näsa inom 30 minuter. I förebyggande 

syfte applicerade intensivvårdssjuksköterskorna en gelkudde på näsryggen som skydd och 

en helmask fästes rätt anpassad till patientens ansikte. De såg att gelkudden även gjorde 

masken mer bekväm och tät så att det inte blåste upp mot patienternas ögon. 

Deltagarna beskrev att de ständigt var närvarande under uppstart av behandling, för att 

utvärdera om den var rätt och att patienten accepterade behandlingen. Det fanns en strävan 

hos deltagarna att skapa ett bra samarbete mellan patienten och apparaten för att uppnå 

effektfull behandling.  

 

Deltagarna upplevde det tidskrävande att anpassa apparaten efter patientens 

andningsmönster och få patienten komfortabel. Deltagarna beskrev att de observerade 



11 

andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck och saturation kontinuerligt. Om patienten var 

utmattad och inte orkade trigga sina andetag justerades inställningarna på apparaten för att 

bibehålla adekvat gasutbyte. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att den kliniska blicken 

var ett av de väsentligaste verktygen för att tillgodose behov; att observera ansiktsuttryck, 

andningsmönster och komfort. Om patienten hade kommit till ro bedömdes behandlingen 

tillfredsställande. ”…om patienten somnar så vet jag att behandlingen har effekt…”  

 

Vidta åtgärder för att främja fysisk återhämtning 

Intensivvårdssjuksköterskorna vidtog flera åtgärder för att sammantaget främja fysisk 

återhämtning hos patienter. Deltagarna berättade att patienter hölls initialt fastande och 

hade NIV god effekt, avslutades fastan och nutritionen började tillgodoses. Patienter med 

ansträngt andningsarbete ville sällan äta. Det krävdes mycket energi för att orka andas och 

bli förbättrad. De fungerade som stöd och hjälp för att patienter skulle uppnå önskat 

kaloribehov. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var bra om patienter kunde vara 

utan mask en kort stund för att äta näringsrik kost, dricka näringsdryck och inta mediciner. 

Deltagarna beskrev att om patienter, av olika anledningar, inte kunde försörja sig per os, var 

parenteral näringsinfusion ett utmärkt alternativ. ”Just när man äntligen fått masken på plats 

ville patienten dricka vatten.” 

 

Deltagarna beskrev att i den inledande akuta fasen fick patienter undvika 

kraftansträngningar. De berättade om hur de hjälpte patienter att sitta upprätt i sängen med 

avlastande kuddar som stöd under armarna för att underlätta andningsarbetet. Det framkom 

att de upplevde det besvärligt med apparat och slangar som var i vägen för optimal 

mobilisering. Medicinteknisk utrustning begränsade rörligheten för patienter och 

mobilisering kunde endast innebära kort förflyttning med Eva-stöd till fåtölj eller att sitta på 

sängkant. Varje lägesförändring innebar att masken hamnade ur läge och justering 
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åtgärdades när förflyttning var slutförd. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de såg 

till att befukta och temperera inandningsluften i NIV, för att bibehålla fuktigheten i 

patientens andningsvägar. De hade erfarenheter av att patienter upplevde det jobbigt med 

varm och fuktig luft och kondensen i masken gjorde det dessutom svårt att se. “De kommer 

varm fuktig luft så de e ju ungefär som å kliva av planet när man kommer till Turkiet. Många 

upplever de i början, jobbigt.” 

 

De berättade att avlägsnande av mask innebar förlorat andningsstöd och för kontinuerlig 

NIV sattes en urinkateter för att underlätta eliminationen. Intensivvårdssjuksköterskorna 

utförde regelbunden munvård för att undvika infektioner. Torra ögon i NIV var ett vanligt 

förekommande problem och de fuktades och observerades dagligen. Deltagarna initierade 

till uttrappning av NIV, vilket kunde innebära att patienter fick utföra lättare dagliga 

aktiviteter utan NIV. Fungerade det bra utökades tiden utan andningsstöd tills det blev 

aktuellt för definitiv avveckling av behandlingen.  

Identifiera och tillgodose psykiska behov 

 

Kommunikation med patienter och anhöriga 

Intensivvårdssjuksköterskorna informerade ständigt patienter och anhöriga på det sätt som 

ansågs mest lämpligt och kommunikationen fick individanpassas för bästa förståelse. De 

ansåg att tid avsattes för att informera patienter och anhöriga om hur NIV fungerade och att 

behandling initialt kunde upplevas påfrestande. De hade erfarenheter av att patienter 

upplevde en oerhörd lättnad när de väl fick stöd med andningen. “Tre frågor till patienten; 

Får du tillräckligt med luft? Får du luften tillräckligt fort? Får du i dig luften?” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att information skapade trygghet för patienter. Därmed 

kunde de se till att eventuell ångest som patienter kunde känna redan vid ankomst till 

avdelningen, inte förvärrades. De tyckte även att information skulle uttryckas på ett kort och 
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koncist sätt för att patienter inte skulle tappa fokus på att andas. Deltagarna hade 

erfarenheter av att det kunde uppstå stora samarbetsproblem med patienter som inte förstod 

det svenska språket och det upplevdes stressande. Ofta kontaktades tolkar, vilka dröjde 

innan de kom, som fick sköta kommunikationen för att patienter skulle förstå och acceptera 

behandling.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det ibland var komplicerat att få anhöriga och 

patienter att förstå att de inte skulle kommunicera under behandling. De försökte att skapa 

lugn och ro för att andningen skulle vara så effektiv som möjligt och samtal upplevdes 

störande och energikrävande. De beskrev att de instruerade patienter att använda 

kroppsspråk under nödvändiga samtal, eftersom talet ändå inte kunde uppfattas genom 

bruset av luftflödet från apparaten. “Det är otroligt energikrävande att tala med mask, som 

att prata genom en fönsterruta.” 

 

Hantera svåra situationer under speciella omständigheter 

Intensivvårdssjuksköterskorna var eniga om att hantera svåra situationer under speciella 

omständigheter var vanligt förekommande på avdelningen. Viljan att göra det bästa för 

patienterna gjorde att de kände en tveksamhet om åtgärderna var etiskt korrekta alla gånger. 

De beskrev att de alltid hade en skyldighet att vårda om inte andra beslut fanns 

dokumenterade. De berättade att i akuta situationer kunde behandling påbörjas utan 

vetskap om patienters anamnes. Senare kunde det visa sig att NIV inte hjälpte, eftersom 

patienter kunde vara för svårt sjuka. Påbörjade behandlingar kunde därmed få ett avslut, 

vilket kunde upplevas oetiskt för de som deltagit vid uppstart. “Att i efterhand veta vad som 

är rätt är ibland svårt.” Deltagarna hade olika erfarenheter av att avveckla NIV och ta bort 

masken. Vissa hade stora svårigheter, medan andra inte hade något problem med processen 

i livets slutskede. Under speciella omständigheter ansåg de att patienter inte borde utsättas 

för mer lidande. Exempelvis när patienter med koldioxidretention ibland inte kunde ge 
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samtycke till vård. Pådrivande anhöriga påverkade emellanåt behandlingen, särskilt när 

patienter inte kunde kommunicera. Svårt sjuka patienter lades ibland i NIV utifrån anhörigas 

behov. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att patienter som kom till avdelningen, hade ofta 

svårt att acceptera NIV. Vissa patienter kunde ideligen slita av sig masken och den sattes 

oupphörligen tillbaka. Deltagarna berättade att de ibland visste att patienter ville avsluta sin 

behandling, men NIV fortsatte i alla fall. De beskrev att i dessa situationer upplevdes en 

kluvenhet inför läkarens strategi att förlänga behandling, som baserades på korta besök, 

vilket medförde ett etiskt dilemma. De hade erfarenheter av att patienter inte hade förståelse 

för sitt eget bästa. För att deltagarna ibland utan patientens samtycke, skulle få patienter att 

acceptera mask och ta emot effektfull behandling, gavs sedering.“ Patienten vill inte ha den 

här behandlingen och jag kommer ändå med en spruta med Propofol eller Dextor eller vad 

jag nu väljer och sederar den där personen med. Då känner jag att jag gått lite över etisk 

handling, men jag gör självklart det bästa.”  

 

Patienter som var svårt sjuka och förvirrade av sin otillräckliga respiration kunde vid 

förbättring önska att avsluta sin behandling i förtid och tacka nej till fortsatt vård. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det frustrerande, eftersom NIV visade på sådan 

god effekt att om den fortsatte skulle patientens värden stabiliseras ytterligare. 

Förbättrades inte patientens värden kunde det medföra intubation och respiratorvård eller 

att behandlingen avslutades. Deltagarna beskrev även situationer när NIV hade utebliven 

effekt. Patienter fick lugnande, apparaten stängdes av och patienten fick somna in. Denna 

situation innebar en förlängd behandling endast en upplevelse av frustration för 

intensivvårdssjuksköterskorna och energiförlust och lidande för patienter och anhöriga. 

Deltagarna beskrev att de upplevde vanmakt när deras roll hade liten inverkan på beslutet 
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om att avsluta behandling och ändra strategin till palliativ omvårdnad. De upplevde att det 

var krävande situationer när anhöriga fick besked om att sin nära kommer att avlida. De fick 

ofta upprepa läkarens information till patienter och anhöriga efter brytpunktssamtal. 

 

Bidra till trygghet och göra situationer hanterbara 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev i intervjuerna att det var viktigt att inge trygghet och 

göra situationer hanterbara för patienter. De ansåg att den första halvtimmen var viktig för 

att hjälpa patienter att acceptera behandling, inge trygghet och skapa bekvämlighet. De 

menade att det var angeläget att patienter skulle känna sig trygga och få förtroende för 

personalen och aldrig bli lämnade ensamma. Deltagarna upplevde det utmanande med 

patienter som inte var samarbetsvilliga eller adekvata. Intensivvårdssjuksköterskorna 

berättade att det ofta var en utdragen process att få panikslagna patienter att acceptera NIV 

och vara lugna. När patienter inte ville samarbeta, gjordes övertalningsförsök, som ibland 

slutade med ett annat mindre bra behandlingsalternativ. De delgav att de helst ville undvika 

sedering, men ibland krävdes lugnande läkemedel för att kunna vårda svårt, ibland 

förvirrade, andningspåverkade patienter i NIV. Ibland administrerades en liten mängd 

Morfin, Propofol, Dextor eller tablett Sobril för att lindra oro och ångest. Läkemedlen gjorde 

att masken accepterades lättare och patienter blev lugnare när respirationen fungerade 

bättre. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att patienter som var lätt sederade hade 

bevarade minnen, vilket var positivt för att minska traumat i efterförloppet. “Vara vakna o 

ha något lugnande som går vid sidan om för att dom ska kunna tillgodogöra sig 

behandlingen.” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna kände sig tillfreds med sin omvårdnad när patienter 

accepterade mask och kände bra effekt av den. Deltagarna uppmuntrade patienter med 

beröm, vilket ofta medförde att patienter blev mer positiva och lättare kunde acceptera 

behandlingen. 



16 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

En kvalitativ ansats har valts, eftersom syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017, s.111–112). En öppen intervjumetod valdes, för att 

erhålla så innehållsrikt material som möjligt. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på 

intensivvårdsavdelningen, vilket kan ha haft en viss påverkan på deltagarna. De var 

arbetsklädda och gav sina intervjuer under tillfällen när det var lugnt, men ändå beredda att 

avbryta intervjun för att arbeta. Lämpliga deltagare valdes ut av enhetschefen för att få svar 

på studiens syfte, vilket också kan haft inverkan på resultatet. Studien utfördes på en allmän 

intensivvårdsavdelning och därför kan det vara svårt att dra slutsatser, eftersom inkludering 

av en eller flera intensivvårdsavdelningar hade kunnat bidra till fler erfarenheter, mer 

variationer och en djupare förståelse inom ämnet. Eftersom kvalitativ innehållsanalys 

beskriver variationer av erfarenheter var det önskvärt med manliga deltagare, men eftersom 

det inte fanns några avgränsades studien till enbart kvinnliga erfarenheter. Åtta kvinnliga 

intensivvårdssjuksköterskor deltog och det medförde intervjuer med fullt tillräcklig 

datainsamling för denna studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 231). 

 

En pilotintervju genomfördes med en intensivvårdssjuksköterska på en allmän 

intensivvårdsavdelning på ett inlandssjukhus i mellannorrland under hösten 2017. Den låg 

till grund för val av intervjumetod och stödjande frågor till denna studie. Utifrån 

pilotstudiens resultat ändrades strategin inför denna studies datainsamling, för att erhålla så 

innehållsrika berättelser som möjligt. Resultatet från pilotintervjun är inte inkluderat i denna 

studie.  
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Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Båda författarna deltog 

under intervjuerna, som utfördes en per dag. Intervjuerna var innehållsrika. 

Innehållsanalysen var tidskrävande och mynnade ut i fem subkategorier och två kategorier. 

Det var svårt att kategorisera materialet och ändringar gjordes flera gånger. Upprepade, 

gemensamma genomgångar gjordes, för att försäkra sig om rätt indelning av materialet 

(Polit & Beck, 2012, s. 534, 558-559). Båda författarna har läst och genomfört analysen 

tillsammans, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. Trovärdighet handlar om hur 

författarna satt sin prägel på studien. Förförståelse handlar om vilka erfarenheter författarna 

har haft sen tidigare. Det kan gälla; teori, praktik och förutfattade meningar av det som 

studerats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 230). I denna studie hade en författare 

en viss förförståelse, medan den andra författaren arbetat, under två års tid, som 

grundutbildad sjuksköterska på intensivvårdsavdelning.  

 

Trovärdigheten av studien kan bedömas genom att den röda tråden skall genomsyra hela 

arbetet från bakgrund till slutsats. En annan aspekt är att tydliggöra vems röst som hörs i 

resultatet, är det deltagarnas eller forskarnas. Trovärdigheten kan också bedömas utifrån 

olika begrepp som giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet. Utvalda, angivna 

citat är tagna ur enskilda intervjuer, för att presentera en möjlighet att bedöma giltigheten av 

studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 230–232). 

 

Överförbarhet innebär att liknande resultat från liknande studier kan förväntas bli liknande. 

Denna studie bör kunna överföras till andra intensivvårdsavdelningar. Deltagarna skrev 

under ett dokument för att godkänna sitt deltagande och rätten att avbryta sin medverkan. 

Det förekom etiska överlägganden, vilket medförde att sekvenser av ljudupptagningarna 

fick raderas, utifrån deltagarens tvekan att delge känslig information om en specifik incident. 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

behov av noninvasiv ventilation. I resultatet framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna 

anpassade omvårdnaden för patienterna med andningssvikt, för att behandlingen skulle bli 

så effektiv och komfortabel som möjligt. Deras berättelser visade genomgående, att en god 

framförhållning i omvårdnadsförloppet medförde att komplikationer kunde undvikas. De 

ansåg att det var viktigt att vara i beredskap för patienten, ha kontroll över nuläget och tänka 

på vad som kunde hända i nästa steg. Intensivvårdssjuksköterskorna var eniga om att NIV 

var en välkommen och omtyckt medicinteknik inom respirationsområdet. En lätthanterlig 

utrustning, som medförde få komplikationer. De beskrev snabba, synliga förbättringar hos 

patienterna, vilket resulterade i kort, kostnadseffektiv vårdtid på avdelningen. 

Intensivvårdssjuksköterskan som har många år i yrket, besitter värdefulla kunskaper inom 

NIV. Målet var att få patienter lugna och acceptera mask och lita på 

intensivvårdssjuksköterskans kompetens och följa instruktioner. 

 

Enligt Sørensen et al. (2013) arbetar sjuksköterskorna med att få patienten att synkronisera 

med apparaten. De vägledde och stöttade patienterna för att de skulle få kontroll över sin 

andning och hitta rätt rytm så att de synkade med ventilatorn. 

Henderson beskriver andningen som den livsavgörande faktorn, som tillgodoser människan 

den livsnödvändiga utväxlingen av gaser. Många är dock inte medvetna om att avvikelser i 

andningens kvalité och mönster påverkar hela livskvaliteten. Sjuksköterskans observation av 

andningsmönstrets karaktär är därför väsentlig och de måste vara redo att använda 

utrustning för att hålla patienters luftvägar fria (Henderson, 1997, s. 43–44).  

 

I resultatet beskrev deltagarna att ett angeläget moment vid patienters ankomst till 

avdelningen var att snabbt etablera en trygg, förtroendeingivande relation med patient och 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=S%C3%B8rensen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23159242
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anhöriga. I en studie av Kvangarsnes, Torheim, Hole och Öhlund (2013) framkommer det att 

det är viktigt för patienten att bli omhändertagen. Patienterna beskriver sig själva i en 

beroendeställning och att de ger sitt förtroende till personalen, för att de litar på att bli väl 

omhändertagna. De upplever brist på kontroll i sin situation, vilket bör finnas i beaktande 

under vårdtiden. Det framkom även i studien att patienterna upplevde en högre kompetens 

hos intensivvårdssjuksköterskor än hos sjuksköterskor på vårdavdelningar. 

 

Resultatet visar att NIV kunde innebära komplikationer som de ständigt arbetade preventivt 

med. Det kunde exempelvis innebära att ombesörja individuellt anpassad näringstillförsel, 

applicera förband på utsatta kroppsdelar och utföra möjlig mobilisering för att förhindra 

mekanisk belastning. Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att det är komplicerat att 

uppnå planerade kalorimål. Patienter med andningssvikt kräver energi, men har svårigheter 

att inta föda per os. Henderson anser att sjuksköterskan har ansvaret att bedöma patientens 

förmåga att kunna äta. Det ligger till grund för på vilket sätt patienten ska få hjälp att erhålla 

rätt mängd näring för varje dygn (Henderson, 1997, s. 49). 

 

I en studie av Lopez-Campos, Jara-Palomares, Munoz, Bustamante och Barreiro (2015) 

beskrivs att en bristfällig nutritionsstatus är den största orsaken som förknippas med en 

ogynnsam NIV behandling. Cooper (2013) beskriver i sin studie att risken för trycksår ökar 

om NIV pågår under lång tid. Sjuksköterskorna applicerar alltid förband på näsa och öron 

för att reducera risken för sår. Oliveira de Carvalho, Gomes, Gomes, Valenca och Tenório de 

Almeida Cavalcanti (2015) betonar att positionsförändringar hos immobiliserade patienter är 

en extremt viktig del i omvårdnaden för att förebygga trycksår och det är sjuksköterskans 

uppgift att det utförs. Studien visar på dyrare omkostnader och lidande om trycksår uppstår, 

än kostnader för förebyggande åtgärder. Trycksår är förknippade med längre sjukhusvistelse 

och högre mortalitet. 
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Resultatet visar att hantering av svåra situationer är frekvent förekommande på 

avdelningen. Det kunde innebära att utföra ordinerad behandling som 

intensivvårdsjuksköterskorna uppfattade som ett förlängt lidande för patienten. 

Ordinationer som ibland kunde baseras på enbart läkarens observationer och deltagarnas 

iakttagelser inte hörsammades. Start av NIV till patienter som egentligen var för svårt sjuka 

för att bli bättre upplevdes ibland som en onödig, utdragen process för patienten. De beskrev 

att de alltid hade en skyldighet att vårda om inte andra beslut fanns dokumenterade. I en 

studie av Natalie, McAndrew och Leske (2015) framkommer det att samarbete i vårdteamet 

är viktigt för att skapa en individanpassad vårdplan för patienten. Det är angeläget att 

inkludera patient, anhöriga, läkare och sjuksköterska för att säkerställa god, trygg 

omvårdnad i livets slutskede. Brister i kommunikation och dokumentation, orsakar 

frustration för sjuksköterska och läkare, när det gäller att ta viktiga beslut för patienten. Det 

medför att patient och anhöriga känner sig otrygga och mindre involverade.  

 

Resultatet visade på att det fanns skillnader på erfarenheter av vård i livets slutskede. De 

flesta hade inga svårigheter att avsluta behandling, medan andra blev påverkade av 

situationen. I en studie av McMillen (2007) fanns liknande erfarenheter beskrivna. Eftersom 

sjuksköterskorna tillbringar större delen av tiden vid patientens säng och med anhöriga har 

de en benägenhet att först upptäcka när en patient inte svarar på behandlingen. 

Sjuksköterskan är oftast den som först kontaktar läkaren om att det möjligen kan vara tid att 

avsluta behandling. Det är ett sätt för sjuksköterskan att utifrån sina observationer 

rekommendera ett värdigt avslut. Henderson beskriver att om kritiskt sjuka patienter fått 

förtroende för vårdteamet så förväntar patienter att de fattar rätt livsavgörande beslut, när 

tillståndet begränsar patienters konversation. Den viktigaste aspekten i grundläggande 

omvårdnad, anser Henderson, är sjuksköterskans funktion att hjälpa patienten och föra sin 

talan. Patienten upplever att tiden med läkaren är för kort och att sjuksköterskan finns där 
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hela tiden och får agera för patientens röst. Sjuksköterskan planerar och genomför 

omvårdnaden för att förbättra patientens hälsa eller finnas som stöd vid livets slutskede. 

(Henderson, 1997, s. 22–23, 75). 

 

Det finns studier med liknande resultat, som stödjer vår studie gällande sedering och 

kommunikation. Vid lätt sedering kan sjuksköterskan kommunicera med patienten, 

upprätthålla en relation och tillhandahålla individuell omvårdnad. Det är krävande och 

tålamodsprövande, men ökar tillfredställelsen av sin omsorg när omvårdnaden resulterar i 

mer vakna patienter och vistelsen på avdelningen blir mindre traumatisk efter utskrivning. 

Enligt Tingsvik, Bexell, Andersson och Henricson (2013). skulle i första hand orsaken till 

patientens obehag identifieras och ombesörjas av omvårdnadsåtgärder, innan sedering 

initierades. Henderson beskrev i sin teori att sjuksköterskorna kan göra en hel del, för att 

minska behovet av lugnande läkemedel. Allt som sjuksköterskan kan ombesörja med sin 

omvårdnad till patienten, ökar känslan av välbefinnande och minskar behov av mindre bra 

behandlingsalternativ (Henderson, 1997, s. 58). 

 

Intensivvårdssjuksköterskor ansåg att tillhandahålla omvårdnad till lätt sederade, är 

potentiellt svårt och tidskrävande. Behandlingsregimen ställer nya krav på 

intensivvårdssjuksköterskorna, som måste utveckla sin kompetens i kommunikation och 

empati och i samarbete med patienten ge omvårdnad utifrån patientens behov. 

I Hendersons teori finns beskrivet att sjuksköterskan alltid ombesörjer patientens 

grundläggande omvårdnadsbehov, oavsett patientens existerande diagnos och möjlighet till 

deltagande. De individanpassar åtgärderna och utför dem så att det ska fungera även för 

patienter med andningssvikt och pågående behandling (Henderson, 1997, s. 31). 

https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S1036731413000039?via%3Dihub#!
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Chatburn (2009) beskrev i sin studie att patienter som var vakna hade en önskan om att 

kunna få ha ett så normalt liv som möjligt, trots NIV. De ville kunna ha kvar sin förmåga att 

påverka och kommunicera med sin omgivning.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna belyser i resultatet vikten av att använda kroppsspråk istället 

för energikrävande verbal kommunikation under behandling med NIV. 

En studie av Klavestad-Moen och Nåden (2015) belyser sjuksköterskans positiva upplevelser 

av att spendera mycket tid hos patienten. Sjuksköterskans uppgift är att vara empatisk, 

prioritera patientens självständighet och se till att patienten behandlas respektfullt i alla 

situationer. De ser till att patientens individuella behov blir tillfredställda utan att patienten 

behöver anstränga sig för att fånga sjuksköterskans uppmärksamhet. Sjuksköterskan kunde 

tvätta deras hår, smörja fötter eller se till andra behov som patienten inte kunde ombesörja. 

Sådana omvårdnadsmoment gör att sjuksköterskan kan få en uppfattning om patienterna 

känner sig omhändertagna. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se patienten ur ett 

helhetsperspektiv med individuella och varierande behov. Under behandling med NIV, kan 

sjuksköterskan ställa enkla frågor som kunde besvaras med ja och nej, för att underlätta 

kommunikationen. 

 

Henderson beskriver att renlighet och välmående är tillsammans viktiga faktorer för 

patientens psykiska och fysiska välbefinnande. När sjuksköterskan tvättade patienten, fick 

patienten sjuksköterskans fulla uppmärksamhet, omsorg och en möjlighet till förtroligt 

samtal. Sammantaget bidrog detta till att ett ökat förtroende och ökad komfort under 

vårdtiden (Henderson, 1997, s. 63). 
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Bilaga 1 
 

2018-01-23 

 

Informerat samtycke 

 

Hej! 

Vid Mittuniversitetet i Sundsvall planeras ett projekt som avser beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med behov av non invasiv 

ventilation.  

 

Noninvasiv ventilation har under de senaste tio åren blivit en alltmer vanlig metod att 

använda vid andningssvikt. Omvårdnadsåtgärder inom området ventilation ställer krav på 

intensivvårdssjuksköterskan. Kunskap och erfarenhet är därför en viktig förutsättning för ett 

gott omvårdnadsresultat.  

 

Vi önskar genomföra en studie på din avdelning. Vi önskar om det är möjligt, genomföra 

intervjuer med, av dig utvalda, 8 stycken intensivvårdssjuksköterskor. Varje intervju 

uppskattas ta cirka 30 minuter. Om det är möjligt att kunna göra detta under arbetstid på en 

lämplig plats på avdelningen, när det passar verksamheten.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med behov av noninvasiv ventilation. 

 

Materialet kommer att behandlas enligt god forskningsetik, förvaras inlåst och endast vara 

tillgänglig för oss som utför studien. Deltagarnas identitet kommer ej att kunna utläsas i 

resultatet och studien bygger på helt frivilligt deltagande och möjlighet att avsluta när dom 

vill. Sjukhusets namn kommer ej att redovisas i studien. Deltagarens identitet och allt 

forskningsmaterial kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen PUL (1998: 

204) och förstöras efter analys. 
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Studien kommer att presenteras i en magisteruppsats och på databasen DIVA. 

 

 

Härmed godkänner jag att studien kan genomföras. Jag förmedlar även en förfrågan om 

deltagande i studien samt vidarebefordrar information om studien. 

 

Den … / … 2018 

 

……………………………………………………………. 

Underskrift 

Om frågor uppstår kontakta oss så kan vi hjälpa till. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ansvariga för denna studie  

 

Annika Nordlander  

070-283 04 64, annikanordlander10@hotmail.com  

 

Malin Thornberg 

070-630 66 92, thornberg_13@hotmail.com 

 

Handledare: Marie Häggström 

010-142 86 69, marie.haggstrom@miun.se  

  

mailto:annikanordlander10@hotmail.com
mailto:thornberg_13@hotmail.com
mailto:marie.haggstrom@miun.se
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Bilaga 2 
 

Informerat samtycke, intervjupersoner 

 

Hej! 

 

Noninvasiv ventilation har under de senaste tio åren blivit en alltmer vanlig metod att 

använda vid andningssvikt. Omvårdnadsåtgärder inom området ventilation ställer krav på 

intensivvårdssjuksköterskan. Kunskap och erfarenhet är därför en viktig förutsättning för ett 

gott omvårdnadsresultat.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med behov av behov av noninvasiv ventilation.  

 

Vi söker åtta intensivvårdssjuksköterskor som är villiga att delta i vår forskning.  

 

Enskilda intervjuer kommer att ske under arbetstid på intensivvårdsavdelningen, i enskilt 

rum, vid lämplig tid som passar verksamheten. Dina svar och dina resultat kommer att 

behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

 

Intervjun tar cirka 30 minuter och kommer att spelas in, transkriberas, tolkas och användas i 

vår forskning. Materialet hanteras strikt konfidentiellt och inga namn kommer att anges. 

Intervjumaterialet kommer att förstöras när arbetet examinerats.  

Det är möjligt att kunna avbryta intervjun när som helst, utan särskild förklaring och befintligt 

material kommer då att förstöras omedelbart. 

 

Denna studie kommer att ingå i ett examensarbete. Deltagarna kommer senare att få ta del 

av resultatet om så önskas.  

 

Om frågor uppstår kontakta oss så kan vi hjälpa till. 
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Ansvariga för denna studie:  

 

Annika Nordlander  

070-283 04 64, annikanordlander10@hotmail.com 

 

Malin Thornberg 

070-630 66 92, thornberg_13@hotmail.com 

 

Handledare: Marie Häggström 

010-142 86 69, marie.haggstrom@miun.se 
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Bilaga 3 
 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi beskriver 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med behov av noninvasiv 

ventilation. Läs noga igenom detta och ge ditt medgivande genom att skriva under med din 

namnteckning.  

 

 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att 

gå till. 

 Jag vet vem jag kan vända mig till om jag har frågor.  

 Jag deltar helt frivilligt och är medveten om syftet med denna intervju. 

 Jag vet att jag kan avbryta min medverkan när som helst. 

 

Den .../…  2018. 

 

……………………………………………………………………… 

Signatur  

 

……………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  


