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Abstrakt 
Bakgrund: Ventilationshantering är ett av IVA-sjuksköterskans största ansvarsområde. Där 

ingår det att kontrollera, bedöma och åtgärda patienternas respiration samt att tillgodose 

deras välbefinnande. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) kan leverera ett perfekt 

proportionerligt andetag till mekaniskt ventilerade patienter vilket kan bidra till en ökad 

synkroni och komfort. 

Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

patienter som får andningsstöd med den specifika andningsmoden NAVA.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv innehållsanalys där åtta IVA-

sjuksköterskor med erfarenhet av NAVA deltog. Fokusgruppintervjuer och en 

semistrukturerad intervjuguide användes vid datainsamlingen. Två grupper med fyra 

deltagare i varje grupp. 

Resultat: Analysen resulterade i temat ”Att skapa förutsättningar i en komplex 

vårdsituation” och två kategorier ”Möjligheter” och ”Utmaningar” som tillsammans består 

av sju underkategorier. Möjligheter: Att kunna främja en komfortabel återhämtning och att kunna 

interagera och främja autonomin. Utmaningar: Att utvärdera patientens tillstånd, att vara 

närvarande, att hantera yttre stressfaktorer, att tillämpa vid rätta tillfälle och att samarbeta 

interprofessionellt. 

Slutsats: Det upplevdes utmanande att hantera den komplexitet som uppstod i vården av 

patienter med NAVA. När det hanterades så kunde det leda till möjligheter för god vård. 

Dessa möjligheter bestod av förbättrad kommunikation och komfortabel återhämtning samt 

en ökad autonomi för patienterna.  

 

Nyckelord: Fokusgrupper, Intensivvårdssjuksköterskor, Kvalitativ innehållsanalys, NAVA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract  
Background: Ventilation management is one of the ICU-nurses main responsibilities, this 

includes controlling, assessing and adjusting the patient’s respiration and ensure their well-

being. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) can deliver a perfect adapted breath to 

patients who are mechanically ventilated, this can lead to improved synchrony and comfort 

for the patients.  

Aim: To describe intensive care nurses’ experiences of caring for patients receiving 

ventilatory support with the specific ventilation mode NAVA. 

Method: A qualitative interview study with inductive content analysis were used this eight 

ICU-nurses with experiences of NAVA participated. Focus group interviews with four 

participants in each group and a semi structured interview guide were used. 

Results: The analysis resulted in the theme “Creating presuppositions in a complex care 

situation” and two categories “Opportunities” and “Challenges” with seven subcategories. 

Opportunities: Being able to promote a comfortable recovery and being able to interact and promote 

autonomy. Challenges: Evaluating patient condition, being present, managing external stress 

factors, applying at the right time and collaborating interprofessional.  

Conclusion: If ICU-nurses were able to create a holistic view of the patients and challenges 

such as time pressure, presence, teamwork and external stressors were handled, it could 

create opportunities for good healthcare. These opportunities consisted of improved 

communication, a comfortable recovery and autonomy for the patients. 

 

Keywords: Focus groups, Intensive care nurses, NAVA, Qualitative content analysis  
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Introduktion 

En sviktande ventilation är ofta ett av de första tecknen på allvarlig sjukdom och är något 

som ett stort antal patienter på intensivvårdsavdelningen (IVA) lider av. Ett av IVA-

sjuksköterskans viktigaste ansvarsområde är därför att kontrollera, bedöma och åtgärda 

respirationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Mekanisk ventilation är den vanligaste 

åtgärden och kan vara ångestfylld och smärtsam för den sköra patienten. Om asynkroni 

uppstår mellan patienten och ventilatorn ökar andningsarbetet och negativa konsekvenser 

uppstår i form av bristfällig ventilation och ett ökat obehag för patienten (Verbrugghe & 

Jorens, 2011). Efter en litteratursökning av Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) så 

återfanns mestadels kvantitativa studier som påvisade NAVAs fördelar sett till ökad 

synkroni mellan patient och ventilator vilket kan ge en ökad komfort. Det förefaller vara en 

brist på kvalitativa studier som beskriver hur IVA-sjuksköterskorna upplever det är att 

vårda patienter med NAVA. 

 

Bakgrund 

I arbetet som IVA-sjuksköterska är det viktigt med bred kunskap om flertalet 

sjukdomstillstånd, teknisk expertis och kunna fatta viktiga beslut då det ofta handlar om 

livshotande sjukdomar (Castellan, Sluga, Spina & Sanson, 2016). I IVA-sjuksköterskans 

arbetsbeskrivning ingår det att analysera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera 

avancerad omvårdnad till kritiskt sjuka patienter i alla åldrar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012a). IVA skapades för att kunna separera de patienter som sviktade i vitala parametrar 

och som krävde avancerad medicinsk omvårdnad och utökad övervakning. Syftet var då att 

försöka förbättra välmående och återfå livskvalitén för den patientgruppen. Intensivvården 

har med åren blivit mer utvecklad, avancerad och expertisen har ökat (Adam, Osborne, & 

Welch, 2017). 

  

På IVA ges vård till kritiskt sjuka patienter dygnet runt och patienterna är ständigt 

omringad av högteknologisk utrustning. Teknologin är ett stort redskap för att patienten ska 

överleva men kan också vara en stor barriär till att utöva patient-centrerad vård (Tunlind, 
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Granström & Engström, 2015) och för att kunna mobilisera patienten (Leditschke, Green, 

Irvine, Bisset & Mitchell, 2012). Eftersom teknologin ständigt utvecklas så ingår det också i 

intensivvårdssjuksköterskans professionella kompetens att lära sig ny utrustning (Riitta-

Liisa, Suominen & Leino-Kilpi, 2008; Alasad, 2002). Alasad (2002) menar också att en av 

intensivvårdssjuksköterskans kvalitéer måste vara att kunna hitta en balans mellan denna 

teknologi och samtidigt kunna se till patientens fysiska och psykosociala behov. Björvell och 

Thorell-Ekstrand (2009) beskriver att yrkesspecifika omvårdnadsåtgärder för IVA-

sjuksköterskan syftar på den omvårdnad som utförs vid olika symtom, tillstånd och 

sjukdomar och utgörs till stor del av att vårda patienter med hjälp av medicinsk-teknisk 

utrustning där respiratorbehandling ingår. IVA-sjuksköterskans arbete leder vid denna 

behandling till en helhetsvård av patienter då kombinationen av medicinska åtgärder och 

rena omvårdnadsåtgärder utförs. Detta grundas i att kontrollera inställningar, förbereda 

patienten fysiskt och mentalt samt att se till att patienten mår så bra som möjligt under 

behandlingen. För att tillgodose välbefinnande och säkerhet ska patienten känna trygghet i 

att IVA-sjuksköterskan har kunskap om hur tekniken fungerar. 

 

Intensivvården har genomgått ett paradigmskifte från att behandla patienter i djup sedering 

till att försöka behandla dessa vakna eller så lätt sederade som möjligt med god 

smärtlindring (Egerod et al., 2014) och det är IVA-sjuksköterskans ansvar att hantera 

sederingen och skatta sederingsgraden (Patel & Kress, 2012). Baumgarten och Poulsen (2015) 

skriver att patienterna som vårdats med mekanisk ventilation upplevde både rädsla, ångest 

och att de var beroende av personalen eftersom de inte kunde kommunicera. Rotondi et al. 

(2002) och Fink, Makic, Poteet och Oman (2015) beskriver utöver detta även upplevelser av 

smärta, stress och dyspné hos patienterna. Hughes, McGrane och Pandharipande (2012) 

belyser att smärta och ångest hos den kritiskt sjuka patienten leder till ett ökat sympatiskt 

stresspåslag med ökat andningsarbete, hypermetabolism med ökad syrgaskonsumtion samt 

agitation. För att förebygga detta samt för att patienten ska tolerera endotrakealtuben och 

förbättra synkronin med respiratorn, ges sedering och smärtlindring. 

  

Av de svårt sjuka patienterna som läggs in på IVA för behandling och monitorering är det 

ungefär 50 % som kräver mekanisk ventilation av någon form. Mekanisk ventilation syftar 
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till att förbättra patientens syresättning och avlasta andningsmuskulaturen (Metnitz et al., 

2009). En del i IVA-sjuksköterskans profession är ventilationshantering som bygger på 

beslut och handlingar som kommer påverka vilket ventilationsstöd som ges till patienten. 

Besluten fattas i samråd med den behandlande läkaren och innefattar val av andningsmode, 

grundinställningar och val av sedering. IVA-sjuksköterskorna har ett ansvar i hanteringen 

av inställningar som till exempel FiO2, tidalvolym, inspiratoriskt tryck, positive end 

expiratory pressure (PEEP) samt byte av andningsmode (Henderwood, 2015). Rose, Nelson, 

Johnston och Presneill (2007) skriver att 64% av alla beslut som tas gällande mekanisk 

ventilation görs av IVA-sjuksköterskan själv och resterande 36% görs antingen av läkaren 

eller läkaren och intensivvårdssjuksköterskan i samråd med varandra.  

 

Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) 

Tryckunderstödjande ventilation har under de senare åren blivit förstahandsval hos 

patienter med bibehållen spontanandning. Personalen ställer in vilket tryck som ska uppnås 

(Sinderby & Beck, 2014) och när patienten triggar ett andetag så kommer detta understöd att 

ges på bestämd tid oavsett om patienten ökar eller förändrar sitt andningsarbete (Sinderby, 

2002). Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) är den första andningsmode som 

använder den neurologiska impulsen som hjärnan sänder till diafragman för att leverera ett 

perfekt proportionerligt andetag (Sinderby & Beck, 2014). Närmare förklarat kan man säga 

att den impuls som andningscentrum i hjärnan skickar via N. Phrenicus till diafragman, när 

ett andetag ska påbörjas, fångas upp genom att kontinuerligt övervaka denna 

impulsöverföring. Impulsen fångas upp genom en EDI-kateter som är en speciell 

ventrikelsond som innehåller elektroder som placeras i höjd med diafragman för att få så bra 

signal som möjligt. De elektroniska impulser som den tar emot från patientens diafragma 

kallas EDI-signal och uttrycks i mikrovolt som sedan kan avläsas på respiratorn. EDI-

signalen multipliceras sedan med den inställda NAVA-nivån vars enhet är cmH2O/uV för 

att kunna leverera ett andetag som är proportionerligt med vad patienten själv vill andas. 

Eftersom en människa vill ta olika stora andetag så kommer NAVA bidra till att detta kan 

upprätthållas trots mekaniskt ventilationsstöd (Navalesi & Longhini, 2014). För att hitta en 

bra NAVA-nivå med låga tidalvolymer, tillräcklig avlastning för andningsmuskulaturen och 
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fortsatt cirkulatorisk stabilitet så menar Brander et al. (2009) att detta kan göras genom att 

systematiskt titrera upp NAVA-nivån. 

NAVA kan användas både vid invasiv ventilation och non-invasiv ventilation och kräver att 

patienten har en spontanandning (Verbrugghe & Jorens, 2011).  

 

Asynkroni kan uppstå mellan patient och ventilator hos 25% av de mekaniskt ventilerade 

patienterna och kan bero på fel inställningar på respiratorn eller patientens tillstånd. En god 

synkroni med respiratorn leder till bättre sömn, minskat behov av sedering och ger bättre 

komfort för patienten. Asynkroni kan leda till respiratorinducerad lungskada, förlängda 

vårdtider med högre risk för ventilator associerad pneumoni, ökad mortalitet och högre 

kostnader för vården (Verbrugghe & Jorens, 2011). 

 

Flertalet kvantitativa studier har visat att synkroni mellan patient och ventilator blir bättre 

vid användandet av NAVA jämfört med tryckunderstöd både vid invasiv ventilation och 

non-invasiv ventilation (Bertrand et al., 2013; Carteaux et al., 2016; Colombo et al., 2008; 

Ferreira et al., 2017; Piguilloud et al., 2012; Schmidt et al., 2012; Spahija et al., 2010; Terzi et 

al., 2010), men också att NAVA minskar risken för att patienterna får för mycket hjälp av 

respiratorn (Colombo et al., 2008; Terzi et al., 2010). Schmidt et al. (2012) belyser att non-

invasiv NAVA ger ett mindre luftläckage från ansiktsmasken. Både Spahija et al. (2010) och 

Wu et al. (2009) kom fram till att NAVA minskade fördröjningen från det att patienten 

triggade andetaget till att den fick understöd av respiratorn jämfört med tryckunderstöd 

vilket bidrog till bättre komfort för patienterna. Wu et al. kom fortsättningsvis också fram till 

att patienter med stort behov av höga tryck hade svårare att trigga andetag vid 

tryckunderstöd jämfört med NAVA. Delisle, Quellet, Bellemare, Tétrault och Arsenault 

(2011) belyste att NAVA ökade sömnkvalitéten hos patienter som höll på att tränas ur 

respiratorn jämfört med tryckunderstödjande ventilation. En studie gjord av Bellani et al. 

(2014) visade att NAVA minskade uppkomsten av auto-PEEP jämfört med tryckunderstöd. 
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Teoretisk anknytning 

Virgina Hendersons omvårdnadsteori beskrivs utifrån flera viktiga utgångspunkter som 

bygger på att de åtgärder som görs för patienten ska vara essentiella för hälsa och 

tillfrisknande. Vidare beskrivs att människan vid ett friskt tillstånd utför dessa åtgärder helt 

själv och oberoende av andra samt att omvårdnaden alltid ska syfta till att individen ska bli 

autonom igen. Henderson menar att alla individer har grundläggande behov, oavsett om 

man är frisk eller sjuk. Dessa behov kan tillfredsställas på olika sätt beroende på vilken 

individ som utför dem. För att kunna ge människan den bästa möjliga omvårdnad måste 

man först skapa en uppfattning om vederbörandes egna upplevelse av sina behov och hur 

dessa bäst kan tillgodoses. Omvårdnadens mest grundläggande åtgärder beskrivs utifrån 

flertalet komponenter som Henderson menar ingår i den allmänna omvårdnaden där två 

punkter är “att hjälpa patienten att andas” och “att hjälpa patienten att få kontakt med andra 

människor och att uttrycka sina behov och känslor” (Henderson, 2006). 

Hendersons teori är applicerbar i vården av patienter som får andningsstöd med NAVA. En 

stor del av vården av patienter med NAVA innefattar att bemöta och uppfylla individens 

behov och främja dennes autonomi. 

Problemformulering 

Det är IVA-sjuksköterskornas ansvar att hitta en balans mellan adekvat ventilering och god 

komfort för sina patienter. Den relativt nya andningsmoden NAVA har i tidigare studier 

visat ökad synkroni mellan patient och ventilator vilket kan ge en ökad komfort. De flesta 

tidigare studier har fokuserat på olika medicinska utgångspunkter när de har utvärderat om 

NAVA kan bidra till positiva effekter för patienterna. Efter en genomgång av tidigare 

forskning inom området visade det sig att det fanns brist på kvalitativa studier utifrån IVA-

sjuksköterskornas perspektiv. Därför vill denna studie beskriva IVA-sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda patienter med NAVA. Deras perspektiv kan anses viktigt och kan 

användas för att få en inblick i ett tidigare outforskat område. Detta kan bidra till ny 

kunskap och förståelse som kan komma att användas för att utveckla arbetet med NAVA. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter 

som får andningsstöd med den specifika andningsmoden NAVA. 

  

Metod 

Design 

För att svara på studiens syfte så valdes en kvalitativ ansats med induktiv innehållsanalys. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa ansatsen har som mål att skapa en 

beskrivning och förståelse för individens världsbild. Den kvalitativa metoden arbetar med 

ord och beskrivningar till skillnad från den kvantitativa ansatsen som arbetar med siffror 

och statistik. I denna studie är data insamlad i fokusgruppintervjuer. Fokusgrupper beskrivs 

av Kvale och Brinkmann som en intervjustil som fördelaktigt kan används vid studier av 

nya områden för att få fram meningsutbyten om synpunkter och uppfattningar. 

Analysen gjordes med utgångspunkt från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalys. 

  

Deltagare och procedur 

Åtta IVA-sjuksköterskor deltog i studien. Det var tre män och fem kvinnor och deras ålder 

varierade mellan 36 och 64 år (md=47) och antalet yrkesverksamma år inom intensivvård 

varierade mellan 7 och 43 år (md= 18). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha en 

specialistutbildning inom intensivvård och erfarenheter av NAVA. Studien genomfördes på 

en allmän medelstor intensivvårdsavdelning i mellersta Sverige som hade plats för sex 

intensivvårdspatienter och varje IVA-sjuksköterska ansvarade för en till två patienter 

samtidigt.  

 

Det första som gjordes var att ett informationsbrev (bilaga 1) delades ut till 

avdelningscheferna på intensivvårdsavdelningen för att få ett godkännande om att denna 

studie kunde utföras på deras personal. Efter chefernas godkännande användes ett 

bekvämlighetsurval för att rekrytera deltagare. Ett bekvämlighetsurval är ett tidseffektivt 

sätt att rekrytera deltagare och passar bra vid rekrytering från en specifik klinik (Polit & 
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Beck, 2016). Författarna gav även alla deltagare ett informationsbrev (Bilaga 2) där studiens 

syfte och bakgrundsfakta presenterades. Om IVA-sjuksköterskan vill delta så skapades ett 

skriftligt samtycke. Önskvärt var att varje fokusgrupp skulle vara så varierad som möjligt 

sett till kön, ålder och erfarenhet. I praktiken blev det så att fokusgrupperna bestod av fyra 

deltagare var och delades in efter hur sjuksköterskorna jobbade och intervjuerna 

genomfördes på de dagar då fyra sjuksköterskor jobbade samtidigt. 

 

Datainsamling 

Fokusgruppintervjuerna utfördes med stöd från Kitzinger (1995) under våren 2018. Båda 

intervjuerna utfördes i en lugn och trygg miljö på intensivvårdsavdelningen där deltagarna 

arbetade. Båda författarna medverkade, där en agerade moderator och en justerare. 

Moderatorns uppgift var att styra intervjun utifrån intervjuguiden (Figur 1) och se till så att 

alla deltagare fick möjlighet att framföra sina åsikter. Justeraren var i bakgrunden för att 

kunna flika in och ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan intervjuerna började 

presenterades syftet med studien och hur upplägget på intervjun skulle vara. En 

semistrukturerad intervjuguide användes med syfte att beröra ett visst antal områden och 

frågor men även för att ge utrymme för följdfrågor utifrån deltagarnas svar (Polit & Beck, 

2016). Båda intervjuerna spelades in som en ljudfil på två olika mobiltelefoner. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av författarna. Den första intervjun tog 50 minuter och den andra 

40 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av intervjuguiden. 

 

 

 

 Hur upplever ni det är att vårda patienter i NAVA? 

 Upplever ni några utmaningar med att vårda patienter i NAVA? 

 Hur påverkas omvårdnaden av NAVA? 

Exempel på följdfrågor: ”Kan du utveckla?” och ”Hur påverkar det dig 

som IVA-sjuksköterska?” 
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Dataanalys 

Fokusgruppintervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Analysen startade med att intervjutexten lästes igenom flera gånger för att 

få en helhetsbild. Bearbetningen av den transkriberade intervjutexten mynnade ut i 

meningsenheter som bildade en sammanställning av ord, meningar eller stycken i texten 

som hade liknande sammanhang. Dessa meningsenheter kondenserades genom att texten 

reducerades i storlek utan att tappa innehåll och förseddes sedan med koder som användes 

för att sortera meningsenheterna baserat på likheter och olikheter (figur 2). De koder med 

liknande innehåll skapade sju underkategorier. Sedan skapades två kategorier utifrån 

underkategorierna. Slutligen skapades ett övergripande tema som speglade hela resultatet 

(figur 3). 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Sådana patienter som är 

tillräckligt vaken hjälper ju till 

och vända på sig och ser till att 

mobilisera sig själva och 

lägesändra och sådär. Och det 

är ju en stor skillnad för 

patientens välbehag och 

förmåga att återhämta sig och 

slippa få trycksår 

Vakna patienter kan 

hjälpa till att lägesändra 

och mobilisera sig själva 

vilket gör stor skillnad för 

patientens välbehag och 

förmåga att återhämta sig 

och slippa trycksår 
 

Ökat välbehag 

hos vakna 

patienter som 

kan mobilisera 

sig. 
 

Att främja en 

komfortabel 

återhämtning 

Möjligheter 

De är en annan utmaning att 

arbeta med en patient där man 

kan få en ventilation som är 

helt, liksom vänder runt 

beroende på om man har. Ja om 

patienten är stressad av någon 

anledning eller har ont eller 

liksom man får ju värdera in 

helt andra saker än bara 

ventilation i det hela. 

NAVA är en utmaning 

eftersom ventilationen 

kan förändras om 

patienten är stressad eller 

har ont, IVAssk måste 

värdera in andra saker än 

bara ventilationen. 
 

Måste se hela 

patienten. 

Flera faktorer 

påverkar 

Att utvärdera 

patientens 

tillstånd 

Utmaningar 

Figur 2. Exempel från analysprocessen 
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Etiska överväganden  

Studien genomfördes efter godkännande från avdelningscheferna på 

intensivvårdsavdelningen. Samtliga deltagare i studien har tilldelats en blankett (bilaga 2) 

med studiens syfte, problemområdets bakgrund, information om konfidentialitet och att 

deltagandet var frivilligt. Ett skriftligt samtycke skapades därefter om deltagarna 

accepterade förfrågan. Konfidentialitet innebär enligt Polit och Beck (2016) att ingen 

information om deltagarna som kan identifiera dem kommer att avslöjas, varken muntligt 

eller skriftligt. Datan kan inte spåras till någon enskild deltagare och 

intensivvårdsavdelningens exakta lokalisation nämndes aldrig. 

 

Författarna använde mobiltelefoner för att spela in intervjuerna och ljudfilerna var skyddade 

av lösenord. Efter avslutad studie så makulerades allt material från intervjuerna. Ingen etisk 

prövning utfördes eftersom det enligt Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) inte är nödvändigt inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå. 
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Resultat  

Analysen resulterade i temat “Att skapa förutsättningar i en komplex vårdsituation” som 

beskriver utmaningarna med NAVA där patienternas tillstånd och behov blev mer 

komplexa och dynamiska vilket ställde krav på ett helhetsperspektiv i vården. När 

utmaningarna kunde hanteras så skapades möjligheten att tillgodose en god och 

individanpassad vård som främjar patienternas välbefinnande. Eftersom resultatet påvisade 

att NAVA bidrog till både fördelar och svåra uppgifter så kunde det delas in i två kategorier 

“Möjligheter” och “Utmaningar” samt sju underkategorier (Figur 3). 

 

Tema 

Att skapa förutsättningar i en komplex vårdsituation 

Kategorier 

Möjligheter Utmaningar 

Subkategorier 

-    Att kunna främja en komfortabel 

återhämtning 

-    Att kunna interagera och främja 

autonomin 

 

-    Att utvärdera patientens tillstånd 

-    Att vara närvarande 

-    Att hantera yttre stressfaktorer 

-    Att tillämpa vid rätta tillfälle 

-    Att samarbeta interprofessionellt 

Figur 3. Översikt av resultatet. 
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Möjligheter 

Att kunna främja en komfortabel återhämtning 

Genom att vårda med NAVA upplevde IVA-sjuksköterskorna det värdefullt att de kunde 

främja patienternas återhämtning och erbjuda en komfortabel tillvaro. De beskrev att 

patienterna kunde vara mer vakna, fick möjligheten att träna sin andningsmuskulatur, de 

kunde hjälpa till att vända sig i sängen och mobilisera sig på ett helt nytt sätt, vilket 

upplevdes underlätta patienternas tillfrisknande och öka deras välbehag. När patienterna 

skulle tränas ur respiratorn så beskrev IVA-sjuksköterskorna att NAVA bidrog till ett 

naturligt och komfortabelt stöd vid urträningen.  

... patienter som är tillräckligt vaken hjälper ju till och vända på sig och ser till att mobilisera sig 

själva och lägesändra … det är ju en stor skillnad för patientens välbehag och förmåga att återhämta 

sig och slippa få trycksår ... 

Det beskrevs många gånger att NAVA kunde, jämfört med tryckunderstöd, bidra till en mer 

komfortabel återhämtning för vissa patienter. Ibland kunde vinsterna med NAVA vara 

uppenbara då synkronin blev bättre, exempelvis så blåste det inte på när patienterna 

försökte andas ut utan den följde patientens andning mer fysiologiskt. Detta bidrog till en 

stor skillnad sett till komfort för vissa patienter. IVA-sjuksköterskorna beskrev också att 

NAVA kunde användas på fler patienter då det var mer komfortabelt och de menade på att 

patienterna såg ut att trivas bättre än i andra andningsmoder där vissa patienter fick jobba 

hårdare med sin andning. EDI-signalen används som ett extra verktyg till den kliniska 

blicken för att utvärdera ventilationen, där en sjunkande EDI-signal kunde indikera för en 

välfungerande och komfortabel andning. 

 

NAVA gjorde att hon direkt tyckte att det blev bättre och bekvämare med masken, hon behövde inte 

lika mycket Morfin, ångestnivån sjönk, det såg jag. 

 

När NAVA fungerade bra beskrev IVA-sjuksköterskorna att det bidrog till en komfortabel 

patient med mindre ansträngd andning och ökad möjlighet att mobilisera sig. De menade att 

detta bidrog till starkare andnings- och skelettmuskulatur, mindre behov av sedering, 
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fungerande mag-tarmkanal, mindre tid i respiratorn samt kortare vårdtid med fler dagar i 

livet. 

 

Att kunna interagera och främja autonomin 

Flera IVA-sjuksköterskor menade att möjligheten att kunna interagera och kommunicera 

med patienterna upplevdes positivt då de genom sitt kroppsspråk och gester kunde 

interagera med omgivningen och göra sig hörd. IVA-sjuksköterskorna beskrev att 

patienterna kunde visa hur de upplevde sin tillvaro och hur mycket hjälp de ville ha med 

andningen. De beskrev också att kommunikationen med ord genom andningsmasken blev 

lättare med NAVA jämfört med annan tryckunderstödjande andningsmode då det inte 

blåste lika mycket i ansiktet på patienterna, detta bidrog till att det var lättare att höra vad 

patienterna sa. Detta medförde att det var lättare att se och förstå hur patienten mådde 

överlag när man hade en fungerande kommunikation. IVA-sjuksköterskorna beskrev att de 

då kunde bemöta patienterna på ett helt annat sätt. Det kändes betydelsefullt att kunna ge 

patienterna en möjlighet att vara delaktiga i sin behandling. IVA-sjuksköterskorna beskrev 

att patienterna i NAVA ofta kunde ta kontroll över sin andning utifrån sina egna behov, de 

upplevde i och med detta att patienterna kunde andas hur mycket och hur ofta de ville. De 

lyckades oftast på detta sätt uppnå en normal ventilation. 

 

Det fina tycker jag är ju att det är vakna patienter oftast som du kan kommunicera med … då kan 

man fråga patienten, “känns det som att du får tillräckligt med luft?” det är ju ändå för patientens 

skull och för min skull som sköterska så känns de ju bra att kunna erbjuda den autonomin för 

patienten. Så är de ju. 
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Utmaningar 

Att utvärdera patientens tillstånd 

Många gånger återkom IVA-sjuksköterskorna till utmaningen att kunna se hela patienten 

och värdera in flera aspekter vid vårdandet med NAVA. De menade på att eftersom 

patienterna tilläts vara dynamiska i sin ventilation med NAVA så kunde ventilationen hela 

tiden förändras beroende på om det fanns underliggande tillstånd, både fysiska och 

psykiska, som påverkade patienternas ventilation. Det här gjorde att flera IVA-

sjuksköterskor beskrev att NAVA var svårare än tryckunderstöd eftersom du inte visste vad 

du fick för resultat. Detta ledde till att IVA-sjuksköterskorna hela tiden var tvungna att 

värdera in fler aspekter än bara ventilationen som smärta, ångest, oro, illamående, stress, 

lufthunger och sondläge i sin utvärdering av patientens respiratoriska tillstånd. Det gällde 

att kunna se en helhet och inte bara titta på ventilatorn. 

 

Det är ju inte bara faktorn att man ska andas utan de är ju mycket annat runt omkring som man 

måste ta hänsyn till. 

 

Ibland var det en svår utmaning att lista ut vad som var fel när ventilationen inte fungerade 

som den skulle. De beskrev att ventilationen kunde påverkas av omvårdnaden. De menade 

att patientens kroppsläge och förflyttningar i sängen kunde göra att sonden hamnade ur 

position i förhållandet till diafragma.  En IVA-sjuksköterska beskrev att det var lätt att skylla 

på andningsmoden när det egentligen inte var andningsmoden det var fel på, utan det var 

något annat problem som presenterade sig genom andningen. 

 

Att vara närvarande 

Utmaningen att kunna vara närvarande trots tidspress var något starkt återkommande 

genom intervjuerna. IVA-sjuksköterskorna ansåg att det krävdes en invänjningsperiod för 

dem i början med NAVA som innebar att det tog tid och tålamod att komma igång med det. 

De upplevde att de hela tiden behövde vara beredda på att vara inne på salen vid 

patienterna och justera både inställningar och sondläge, framför allt vid uppstart, för att 

ventilationen skulle fungera så bra som möjligt. De upplevde ibland en utmaning att stå vi 

patienten för att försöka korrigera sonden på grund av tidspress. Denna extra närvaro 
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kunde leda till att vårdtyngden ökade, men vissa deltagare upplevde inte detta som något 

problem. IVA-sjuksköterskorna menade att vårdtyngden ökade hos en vaken patient och 

ställde högre krav på närvaro och resurser än vid en djupt sederad patient. Den vakna 

patienten kunde vara mer motoriskt orolig vilket utgjorde en risk för att medicin-teknisk 

utrustning avlägsnades. De beskrev också att denna ökade närvaro påverkade vårdtyngden 

mer eller mindre beroende på vilket arbetssätt arbetsplatsen hade. 

 

… man måste ha tålamod och man måste vara beredd på att stå där ett tag … se att det blir bra. 

 

Vid urträning från respiratorn så beskrev en IVA-sjuksköterska att det var utmanande att 

veta vilken NAVA-nivå som var den bästa. Detta kunde ta tid och en IVA-sjuksköterska 

använde uttrycket “trial and error” och upplevde att du var tvungen att prova dig fram för 

att hitta rätt inställningar. En av de mest utmanande upplevelserna för IVA-

sjuksköterskorna var att de visste när de stod och försökte ställa in NAVA-inställningarna 

att de ibland behövdes någon annanstans samtidigt, då var tidspressen påtaglig. Eftersom 

NAVA kräver en specifik sond så beskrev IVA-sjuksköterskorna också att det kunde ta emot 

att behöva byta sond bara för att kunna använda NAVA och att det handlade både om 

tidspress och obehag för patienten. Det framkom att NAVA gjorde att IVA-sjuksköterskorna 

måste vara nära sina patienter och att god omvårdnad krävde närvaro. 

 

Utmaningen kan ju vara den tidspress om vi lever i … att ställa sig och göra de här inställningarna 

samtidigt som man vet att man behövs någon annanstans också …  

 

Att hantera yttre stressfaktorer 

De ansåg att hanteringen av yttre stressfaktorer i arbetsmiljön var en utmaning med NAVA. 

Vid uppstart och när NAVA inte fungerade beskrev IVA-sjuksköterskorna att respiratorn 

kunde larma konstant vilket var väldigt påfrestande för personalen i vårdteamet. De 

beskrev även att den höga ljudnivån kunde bidra till stress för patienterna på salen och även 

deras närstående. IVA-sjuksköterskorna beskrev att flera olika larm kunde uppstå och en 

deltagare ansåg dessa ibland nästan omöjligt att lösa.   
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Noggrannheten att ställa in och förändra larmgränserna i NAVA upplevdes som en svår 

utmaning jämfört med andra andningsmoder där det fanns fler möjligheter att sortera bort 

många larm. IVA-sjuksköterskorna beskrev att de kunde bli bättre på att tänka på 

larmgränserna och påminna varandra för att minimera de yttre stressfaktorerna. 

 

… om det inte funkar så larmar det hela tiden och är jobbigt, det skriker på salen hela tiden, det är ju 

liksom en arbetsmiljöfråga… 

 

Att tillämpa vid rätta tillfälle 

Vid tillämpningen av NAVA så upplevdes det utmanande för IVA-sjuksköterskorna att hitta 

rätt tillfälle när NAVA kunde användas. IVA-sjuksköterskorna beskrev att det var oftast de 

som initierade tanken att välja NAVA som andningsmode och att tradition och kultur hos 

den behandlande läkaren ofta påverkade valet. De menade att det enbart var non-invasiv 

NAVA som vid vissa få patientfall kunde användas i ett akutläge, annars valdes i detta läge 

en mer kontrollerad andningsmode för att få koll och stabilisera läget. De beskrev att EDI-

katetern var en avgörande del i detta val då det i ett akutläge inte var passande att stoppa 

ner en EDI-kateter på en patient som var i panik på grund av lufthunger och grav hypoxi. 

De menade ändå att det i teorin inte fanns någon sorts patient där de inte kunde använda 

NAVA, så länge det fanns en tydlig signal från andningscentrum i hjärnan till diafragman. 

Men i praktiken så upplevde IVA-sjuksköterskorna att NAVA mestadels användes senare i 

vårdtillfället när patienten hade legat i respiratorn ett tag och förbättrat sig och det var dags 

för urträning ur respiratorn. Då hade man även haft tid att stoppa ned sonden i ett lugnare 

skede.  

 

… man kan ju liksom ha det i början eller i slutet … oftast är det ju när man haft en respiratorperiod 

och man ska gå ur det… 

 

Det framkom flertalet situationer som kunde vara utmanande för IVA-sjuksköterskorna att 

hantera vid vårdandet av NAVA-patienter. De menade att det i vissa fall kunde vara en 

balansgång i sederingsgraden. Patienterna fick inte bli för djupt sederade för då slutade 

NAVA att fungera då andningsdriven blev för dålig men samtidigt så krävde vissa patienter 

mer sedering för att kunna vara tillräckligt komfortabla i respiratorn och tåla 
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endotrakealtuben. Om IVA-sjuksköterskorna inte fick till rätt balans i sederingen så beskrev 

de att det inte var rätt tillfälle att tillämpa NAVA på patienten. De menade också att de i 

dessa fall inte skulle vara rädda att avsluta behandlingen med NAVA och använda en annan 

andningsmode som var bättre i just det tillfället. Patienter som behandlades med NAVA vid 

fel tillfällen gjorde att compliance till behandlingen försämrades och det kunde leda till att 

patienterna lyfte på masken flera gånger och PEEP förlorades. Behandlingen blev i och med 

detta inte effektiv. De ansåg att patienternas personlighet måste tas in i bedömningen vid 

tillämpandet av NAVA då vissa patienter kunde tycka att det var jobbigt att vara vakna i en 

stressande miljö. 

 

Att samarbeta interprofessionellt 

I vården av NAVA-patienterna uppkom det att en del IVA-sjuksköterskor upplevde 

osäkerhet och kände behov av stöd från vårdteamet. En utmaning var att få stöd när 

problem uppstod. För att få detta stöd upplevdes det viktigt med erfarenhet hos läkarna och 

IVA-sjuksköterskorna, vilket kunde vara avgörande för att lösa problemen. IVA-

sjuksköterskorna beskrev att läkarens kompetens och i vissa fall bristande erfarenhet 

påverkade problemlösningen negativt och ledde ofta till att personalen gav upp och 

övergick till en annan andningsmode. En IVA-sjuksköterska beskrev att bristande erfarenhet 

och kunskap ledde till att en del läkare kände rädsla för de höga tryck som kunde 

uppkomma i NAVA och att vissa läkare då ändrade inställningar vilket gjorde att NAVA 

slutade fungera.  

Det framkom att IVA-sjuksköterskorna ofta sökte stöd hos varandra för att lösa problem 

eller för att få till optimal funktion för patienterna men att problemen ibland ändå inte gick 

att lösa trots erfaren personal. De beskrev att NAVA krävde kontinuitet för att känna 

trygghet i att vårda patienterna med andningsmoden och att inställningen till att använda 

NAVA ofta handlade om intresse, annars kunde de bemötas med en del motstånd. 

 

... beror på erfarenhet, kunskap, backup, att man inte får hjälp ifrån doktorerna som man tycker borde 

vara mer insatt... 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att 

vårda patienter som får andningsstöd med den specifika andningsmoden NAVA. Resultatet 

speglas utifrån temat “Att skapa förutsättningar i en komplex vårdsituation” som beskriver 

utmaningarna med NAVA där patienternas tillstånd och behov blev mer komplexa och 

dynamiska vilket ställde krav på ett helhetsperspektiv i vården. När utmaningarna kunde 

hanteras så skapades möjligheten att tillgodose en individanpassad vård som främjar 

patienternas välbefinnande.  

 

Henderson (2006) menar i sin omvårdnadsteori att vissa åtgärder är essentiella för 

patienternas tillfrisknande, detta kan jämföras med de möjligheter som IVA-

sjuksköterskorna beskrev att NAVA bidrog till. Patienterna kunde vara mer vaken vilket 

möjliggjorde en bättre återhämtning, ökad mobilisering, ökad träning av andnings- och 

skelettmuskulaturen, en fungerande mag-tarmkanal och mindre tid i respiratorn. Tingsvik, 

Bexell, Andersson och Henricson (2013) beskriver också att lätt sederade mekaniskt 

ventilerade patienter kan mobiliseras bättre samt återhämta sig och tränas ur respiratorn 

snabbare. Fortsättningsvis skriver Hunter, Johnson och Coustasse (2014) att en tidig 

mobilisering skapar en möjlighet för att minska medicinska komplikationer och för att 

kunna förkorta vårdtiden. Strøm, Martinussen och Toft (2010) poängterar också att en mer 

vaken patient bidrar till signifikant mindre tid i respiratorn och en förkortad vårdtid. 

Vidare så menar Henderson att människan i ett friskt tillstånd utför dessa essentiella 

åtgärder på egen hand oberoende av andra och att omvårdnaden ska syfta till att 

patienterna ska bli autonom igen. Det kan sättas i relation till det mest basala som att få 

andas normalt och att få uttrycka sina behov. Denna studie belyser att NAVA möjliggjorde 

att patienterna kunde ta kontroll över sin andning och sköta den själv med understöd från 

respiratorn.  Detta kan ses som ett steg närmare för patienterna att vara helt oberoende av 

andra. Vidare beskrev de också att NAVA bidrog till en ökad autonomi för patienterna och 

att det var betydelsefullt att kunna erbjuda patienterna denna möjlighet. Patienterna kunde 

genom kommunikation uttrycka sina behov och fick möjlighet att styra sin andning själv, 

vilket ofta resulterade i en normaliserad andning. Detta överensstämmer med studierna av 
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Laerkner, Egerod och Hansen (2015) och Tingsvik et al. (2013) som framhäver vikten av att 

lätt sederade mekaniskt ventilerade patienter kan delta i behandlingen, uttrycka önskemål 

och känslor vilket bidrog till att de kunde få en mer individualiserad vård. Det här kan 

också kopplas till det som Henderson menade med att sjuksköterskan är tvungen att skapa 

en uppfattning om patienternas egna upplevelser av sina behov för att kunna ge bästa 

möjliga omvårdnad. Genom att NAVA bidrar till en förbättrad kommunikation och ökad 

autonomi för patienterna så uppfylls flera punkter i patientlagen (Patientlag, SFS 2014:821) 

där det bland annat står att patienterna ska få information och vara delaktig i sin 

behandling. Det som framkom i denna studie överensstämmer även med ICNs etiska kod 

för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012b) som också belyser att patienternas 

rättigheter och värderingar ska respekteras samt att sjuksköterskan ansvarar för att 

patienterna får tillräckligt med information och främjar insatser som tillgodoser patienternas 

behov. 

Det framkom att NAVA oftast användes vid urträning från respirator och att NAVA 

generellt tillät patienterna att bli dynamiska i sin andning. Detta ställde krav på ett 

helhetsperspektiv för att kunna utvärdera patientens tillstånd och optimera vården. Detta 

styrks av Tingsvik, Johansson och Mårtensson (2014) som också belyser vikten av ett 

helhetstänk hos IVA-sjuksköterskorna i bedömningen av patienter i respirator och vid 

urträning. Utöver detta beskriver även Khalafi, Elahi och Ahmadi (2016) vikten av att se alla 

parametrar samt det fysiska och psykiska tillståndet hos patienterna för att kunna skapa en 

helhetsbild.   

IVA-sjuksköterskorna i denna studie beskrev även att det kunde vara utmanande att ta sig 

tid och ha tålamod att vara närvarande hos patienterna på grund av tidspress och vetskapen 

att de samtidigt behövdes på ett annat ställe. Tingsvik et al. (2013) skriver också att 

omvårdnaden av patienter i respirator som är lätt sederade kräver mer tid, resurser och 

närvaro än djupt sederade patienter. Laerkner et al. (2015) belyser också utöver detta även 

tålamod som en viktig del i vårdandet av denna patientgrupp och att IVA-sjuksköterskor 

bör ta hand om en patient i taget när de har en vaken och mekaniskt ventilerad patient på 

grund av det ökade kravet på närvaro.  
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Flera IVA-sjuksköterskor nämnde utmaningen att hantera larm och larmgränser som kunde 

bidra till stress för både personal, patienter och anhöriga. De beskrev också att de kunde bli 

bättre på att minimera dessa yttre stressfaktorer. Studien av Tingsvik et al. (2013) styrker 

detta då de också belyser att miljön på IVA kan vara påfrestande för lätt sederade mekaniskt 

ventilerade patienter på grund av mycket oljud i form av larm från olika utrustningar och 

IVA-sjuksköterskorna beskrev det som en viktig uppgift att skydda patienterna från denna 

stressfulla miljö. Vidare så skriver Tingsvik et al. (2014) att en lugn miljö för patienterna som 

tränas ur respiratorn är viktigt. I studien av Holm och Dreyer (2018) beskriver IVA-

sjuksköterskorna att höga ljudnivåer även bidrog till en sämre kommunikation med 

patienterna. 

I denna studie beskrev IVA-sjuksköterskorna att de vakna patienterna kunde vara mer 

motoriskt oroliga vilket kunde resultera i att medicinsk-teknisk utrustning avlägsnades. 

Liknande resultat återfinns i studien av Tanios et al. (2014) som kom fram till att antalet 

ofrivilliga extubationer ökade om patienterna var lätt sederade jämfört med om de var djupt 

sederade. Kiekkas et al. (2013) belyser att ofrivilliga extubationer ska ses som en allvarlig 

risk för patientsäkerheten. 

IVA-sjuksköterskorna menade att NAVA kunde bidra till kortare vårdtider vilket kan ses 

som positivt ur ett samhällsperspektiv där kortare vårdtider kan innebära lediga platser till 

andra patienter i behov av intensivvård. Detta kan anses viktigt då Hsieh et al. (2017) 

beskriver att ett fördröjt intag av patienter till IVA med respiratorisk svikt och behov av 

mekanisk ventilation tydligt ökar risken för mortalitet samt är associerat med längre 

respiratorbehandling och vårdtider.  

Det framkom att NAVA kunde förkorta tiden i respirator och att mindre sedering krävdes 

vilket får ses som positivt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom Dasta, McLaughlin, Mody 

och Piech (2005) skriver att kostnaden per dygn ökar signifikant om patienten får mekanisk 

ventilation och Kollef et al. (1998) belyser även att tiden i respirator blir längre om patienten 

får sedering kontinuerligt. Dasta et al. (2005) menar därför att alla åtgärder som görs på en 

patient som antingen förkortar vårdtiden på IVA och/eller tiden med mekanisk ventilation 

kan förminska kostnaden väsentligt.  

Med detta som belägg så skulle NAVA alltså kunna gynna samhället ur flera perspektiv. 
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Metoddiskussion 

Eftersom denna studie syftade till att beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelse av NAVA så 

valdes en kvalitativ ansats som metod. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ 

metod lämpar sig väl när man vill beskriva ett fenomen så exakt och fullständigt som 

möjligt. Studien använde sig av fokusgruppintervjuer vilket är värt att diskutera. Kvale och 

Brinkmann menar att fokusgruppintervjuer lämpar sig väl för explorativa studier på ett nytt 

område, detta för att interaktionen mellan deltagarna kan frambringa mer spontana och 

emotionella upplevelser. Valet av denna intervjustil får därför ses som en fördel för 

resultatet. Polit och Beck (2016) belyser att vissa deltagare kan känna sig obekväma att 

uttrycka sin åsikt inför en grupp och att fokusgruppen i sig kan bilda en atmosfär som 

begränsar individuella åsikter. Här såg författarna en risk att deltagarna inte vågade 

uttrycka individuella brister och svagheter inför gruppen. Författarna upplevde generellt att 

sammansättningen av deltagare i fokusgrupperna gynnade gruppdynamiken vilket ledde 

till att deltagarna lättare kunde uttrycka sig vilket kan ha bidragit till djupare dialoger. Detta 

beskriver Polit och Beck som viktigt då en god gruppdynamik underlättar uttryckandet av 

åsikter. 

Eftersom författarna har erfarenheter av NAVA och intensivvård så kan förförståelsen ha 

påverkat studien. Polit och Beck (2016) menar att förförståelsen påverkar författarnas 

förväntningar, bedömningar och fördomar vilket kan prägla tankesättet då det sällan helt 

kan åsidosättas. Författarna diskuterade därför sina förförståelse innan studien genomfördes 

och försökte tänka på detta genom studiens gång. 

Polit och Beck (2016) menar att ett bekvämlighetsurval kan påverka resultatet negativt då 

författarna inte med säkerhet kan veta att deltagarna med störst erfarenhet rekryterats. Om 

mer tid för studien funnits så kunde ett ändamålsenligt urval ha använts vilket kunde 

resulterat i rekrytering av deltagare med fler erfarenheter. Genom att ett bekvämlighetsurval 

användes så varierade deltagarnas erfarenheter av NAVA och författarna upplever att detta 

kan ha bidragit till en bredare och mer generaliserbara data, vilket får ses som en fördel.  

Författarnas bristande erfarenhet av fokusgruppintervjuer kan ha påverkat utgången av 

intervjuerna och därigenom också bidragit till att alla åsikter och upplevelser inte 
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framfördes. Författarna förberedde sig genom att utföra en pilotintervju med en IVA-

sjuksköterska på samma avdelning. Krueger (2006a) beskriver att en skicklig och erfaren 

moderator gör att alla känner en trygghet att uttrycka sina åsikter och att en nybörjare ofta 

har svårt att veta hur de inte ska påverka deltagarnas personliga åsikter. Vidare så beskriver 

Krueger att storleken på fokusgrupperna också påverkar resultatet. Han menar att storleken 

kan variera från små grupper av 4-5 deltagare upp till större grupper på 9-12 personer och 

att storleken kan variera beroende på deltagarnas bakgrund, ämnets komplexitet och 

moderatorns erfarenhet. Då författarna i denna studie hade bristande erfarenhet av 

fokusgrupper så kan det varit en fördel att små fokusgrupper på 4 personer användes då det 

är lättare för moderatorn att få fram allas åsikter. Samtidigt så kan det ha påverkat resultatet 

negativt sett till mängden data som kunde utvinnas. 

Författarna använde sig utav en semistrukturerad intervjuguide vilket bidrog till att ett visst 

antal områden berördes och att följdfrågor ställdes. Detta kan ha bidragit till att en djupare 

inblick i deltagarnas upplevelse (Polit och Beck, 2016). 

Krueger (2006a) skriver att 75% av den totala datan återfinns i transkriberingen och de 

resterande 25% erhålls genom att vara närvarande vid intervjun, minnet från intervjuerna är 

därför värdefulla. Det får därför ses som en fördel att båda författarna har medverkat vid 

samtliga intervjuer eftersom det då är lättare att få en känsla för humöret, energin och 

entusiasmen i rummet när intervjuerna genomfördes. Då ingen av författarna hade tidigare 

erfarenheter av att analysera fokusgruppintervjuer så användes också Krueger (2006b) som 

stöd inför analysen. Kruger (2006b) menar att det i analysen är viktigare att förstå 

diskussionen och se deltagarnas reaktioner när åsikter framförs istället för att räkna antalet 

deltagare som säger samma saker. Författarna har använt detta tänk i analysen vilket kan ha 

bidragit till en bättre och djupare förståelse. Dessa faktorer kan ha gynnat analysen i denna 

studie.  
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Slutsats 

Resultatet visar att vården med NAVA är en komplex vårdsituation och bidrar till vissa 

möjligheter och utmaningar för IVA-sjuksköterskorna. När utmaningar som tidspress, 

närvaro, samarbete och yttre stressfaktorer hanteras samt att IVA-sjuksköterskorna kunnat 

skapa sig en helhetsbild över patienterna så kunde det leda till möjligheter för god vård. 

Dessa möjligheter bestod av förbättrad kommunikation och komfortabel återhämtning samt 

en ökad autonomi för patienterna.  

I brist på kvalitativa studier om NAVA så bidrar denna studie till en unik inblick i IVA-

sjuksköterskornas upplevelser av vårdandet med NAVA. Resultatet kan bidra till en ökad 

kunskap och förståelse för de utmaningar som IVA-sjuksköterskorna står inför och vilka 

möjligheter NAVA kan bidra till när det fungerar optimalt. Författarna anser att vidare 

forskning behövs för att tydligare belysa denna komplexa vårdsituation och förslagsvis 

belysa patientens perspektiv av NAVA. 

Kliniska implikationer 

Det finns en förbättringspotential utifrån de utmaningar som framkom vården av patienter 

som får andningsstöd med NAVA. Följande punkter skulle kunna förenkla arbetet för IVA-

sjuksköterskorna. 

 

 Förbättra arbetssättet så IVA-sjuksköterskorna får mer tid att vara bedside 

 Mer utbildning om NAVA för att öka kunskapen och därmed förbättra 

förutsättningarna för problemlösning 

 Förbättra arbetet mot att minimera yttre stressfaktorer 

 Förbättra det interprofessionella samarbetet 
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Bilaga 1. Informationsbrev till avdelningscheferna. 

 

 
 

 

Patienter kan uppleva mekanisk ventilation som obehaglig både fysiskt och psykiskt 

där upplevelsen panik och ångest samt känslan av att tappa kontroll över 

situationen kan infinna sig. Patienten autonomi påverkas under behandlingen och 

det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens individuella behov då patienten 

befinner sig i en utsatt situation. Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) är en 

relativt ny andningsmode där varje andetag levereras proportionellt med patientens 

andningsdrive vilket ger en bättre synkroni jämfört med övriga andningsmode. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 

att vårda patienter som får andningsstöd av den specifika andningsmoden NAVA. 

 

Vi kommer att rekrytera intensivvårdssjuksköterskor till denna studie och intervjua 

dem. Intervjuerna kommer bestå av 2 stycken fokusgrupper med önskvärt 4 

personer i varje grupp och intervjuerna kan ta upp till 60 minuter och samtliga 

kommer att spelas in på en ljudfil. Efter detta kommer intervjumaterialet analyseras 

och skrivas om till en flytande text för att sedan presenteras som en skriftlig artikel. 

Artikeln kommer att publiceras på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) och 

kan komma att användas i framtida studier. Materialet som vi får av deltagarna 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild individ 

kommer att kunna identifieras. Det är bara vi och vår handledare som kommer ha 

tillgång till intervjumaterialet. 

Att delta i studien kommer vara frivilligt och deltagarna kan avbryta sin medverkan 

när som helst utan att ange orsak. 

 

Vi, Ludvig och Daniel vill tillfråga er som verksamhetschefer om vi får tillstånd att 

utföra denna studie på er arbetsplats.  

 

 

Till verksamhetschef vid 

intensivvårdsavdelningen 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVhuyDn_DYAhXGEywKHXxrD2QQjRwIBw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/mittuniversitetet&psig=AOvVaw2jCg50YxoY9V84A61gH2yY&ust=1516871016306308
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Vid frågor, tveka inte att kontakta någon utav oss! 

 

 

Härmed ger vi ett skriftligt samtycke att denna studie får genomföras på denna 

intensivvårdsavdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ert svar! 

Ort och datum _________________________________________________________  

  

Befattning ____________________________________________________________.  

  

Namnunderskrift ______________________________________________________   

  

Namnförtydligande ____________________________________________________  

  

Telefonnummer _______________________________________________________ 

Ort och datum _________________________________________________________  

  

Befattning ____________________________________________________________.  

  

Namnunderskrift ______________________________________________________   

  

Namnförtydligande ____________________________________________________  

  

Telefonnummer _______________________________________________________ 

Ludvig Janzon                                                                 Daniel Åslund 

Leg. Sjuksköterska/ student IVA Specialistutb.          Leg. Sjuksköterska/ student IVA Specialistutb.                          

Mail: luja1201@student.miun.se                                    Mail: daas1300@student.miun.se 

 

 

Handledare: Marie Häggström 

Leg. Intensivvårdssjuksköterska/ Universitetslektor 

Mail: marie.haggstrom@miun.se 

 

mailto:luja1201@student.miun.se
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagarna. 

  

 

 

Patienter kan uppleva mekanisk ventilation som obehaglig både fysiskt och psykiskt 

där upplevelsen panik och ångest samt känslan av att tappa kontroll över 

situationen kan infinna sig. Patienten autonomi påverkas under behandlingen och 

det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens individuella behov då patienten 

befinner sig i en utsatt situation. Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) är ett 

relativt nytt andningsmode där varje andetag levereras proportionellt med 

patientens andningsdrive vilket ger en bättre synkroni jämfört med övriga 

andningsmode. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av 

att vårda patienter som får andningsstöd med den specifika andningsmoden NAVA. 

 

Vi kommer att rekrytera intensivvårdssjuksköterskor till denna studie och intervjua 

dem. Intervjuerna kommer bestå av 2 fokusgrupper med önskvärt 4 personer i varje 

grupp och intervjuerna kan ta upp till 60 minuter och kommer att spelas in på en 

ljudfil. Efter detta kommer intervjumaterialet analyseras och skrivas om till en 

flytande text för att sedan presenteras som en skriftlig artikel. Artikeln kommer att 

publiceras på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) och kan komma att 

användas i framtida studier. Materialet som vi får av deltagarna kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild individ kommer att kunna 

identifieras. Det är bara vi och vår handledare som kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet. 

Att delta i studien är frivilligt och du som deltagare kan avbryta sin medverkan när 

som helst utan att ange orsak. 

 

Vi, Ludvig och Daniel vill tillfråga dig som intensivvårdssjuksköterska om 

deltagande i denna studie. 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
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Vid frågor, tveka inte att kontakta någon utav oss! 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed ger jag ett skriftligt samtycke att delta i denna intervjustudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ert svar! 

 

 

 

Ort och datum _________________________________________________________  

  

Befattning ____________________________________________________________  

  

Namnunderskrift ______________________________________________________   

  

Namnförtydligande ____________________________________________________  

  

Telefonnummer _______________________________________________________ 

Ludvig Janzon                                                                 Daniel Åslund 

Leg. Sjuksköterska/ student IVA Specialistutb.          Leg. Sjuksköterska/ student IVA Specialistutb.                          

Mail: luja1201@student.miun.se                                    Mail: daas1300@student.miun.se 

 

 

Handledare: Marie Häggström 

Leg. Intensivvårdssjuksköterska/ Universitetslektor 

Mail: marie.haggstrom@miun.se 
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