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Abstrakt 

Bakgrund: Respiratorbehandlade patienter är en av de vanligaste förekommande 

patientgrupperna på en intensivvårdsavdelning. Intensivvårdssjuksköterskan är den som 

optimerar vårdandet av den respiratorbehandlade patienten genom kunskap och komplexa 

beslut. Det har tidigare upplevts som en svår arbetsuppgift för intensivvårdssjuksköterskan 

då vården de bedriver är avancerad. 

Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda invasivt 

respiratorbehandlade patienter. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats med totalt tio deltagande 

intensivvårdssjuksköterskor. Datainsamlingen bestod av enskilda, semistrukturerade 

intervjuer som sedan analyserades genom innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; “Att hjälpa patienten tillbaka till livet”, “Att 

skapa förståelse för varandra”, “Vidden av den komplexa vården” samt “Ett liv i ens 

händer”. Resultatet beskrev upplevelser som personlig stress, frustration, glädje, 

tillfredsställelse samt en känsla av ansvar.   

Slutsats: Resultatet belyste hur svår respiratorvården var samt beskrev upplevelser som 

frustration och missnöje. Det framkom även positiva upplevelser som berörde patientens 

tillfrisknande samt tillfredställelsen av att göra skillnad.  

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Kvalitativ innehållsanalys, Omvårdnad, 

Respiratorvård 

 

 

 

 

Abstract 

Background: Respirator-treated patients are one of the most common patient groups in an 

intensive care unit. The intensive care nurse is the one who optimizes the care of the 

respirator-treated patient through knowledge and complex decisions. It has previously been 

perceived as a difficult task for the intensive care nurse when the care they conduct is 

advanced. 

Aim: To describe the intensive care nurses’ experiences of nursing invasive mechanically 

ventilated patients’.  

Method: Qualitative interview study with inductive approach with a total of ten 

participating intensive care nurses. The data collection consisted of individual, semi-

structured interviews. 

Results: The analysis resulted in four categories; “To help the patient back to life”, “To 

create an understanding for each other”, “The width of the complex care” and “A life in 

one’s hands”. The result describe experiences such as personal stress, frustration, joy, 

satisfaction and a sense of responsibility.  

Conclusion: The result highlighted how difficult the respirator care was and described 

experiences such as frustration and dissatisfaction. There were also positive experiences that 

affected the patient’s recovery and the satisfaction of making a difference.  

Keywords: Intensive Care Nurses, Nursing, Qualitative Content Analysis, Respiratory Care 
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Introduktion 

Mekanisk respiratorvård är en av de vanligaste behandlingsformerna på en 

intensivvårdsavdelning (Danckers et al., 2013; Karcz, Vitkus, Papadakos, Schwaiberger, & 

Lachmann, 2012). Idag anses inte respiratorvård vara en direkt behandling, utan det klassas 

snarare som en stödjande intervention (Karcz et al., 2012). Respiratorvården är till för att 

understödja samt hjälpa patienter med andningssvikt och är associerad med stora risker och 

komplikationer för patienten. Faktorerna som påverkar patienten utöver själva 

luftvägsingreppet är till exempel sedation, muskelrelaxation och minskad mobilisering i 

samband med respiratorbehandlingen (Jaber et al., 2010).    

 

Att som intensivvårdssjuksköterska vårda en sådan patient kräver kunskap och förmågan att 

ta komplexa beslut för att minimera komplikationer samt obehag hos patienten, samtidigt 

som intensivvårdssjuksköterskan måste ligga steget före och optimera själva 

ventilatorvården (Copede-Guilhermino, Inder, Sundin, & Kuzmiuk, 2014).  

 

Bakgrund 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och arbetsområden 

Intensivvårdssjuksköterskan är en legitimerad sjuksköterska som genomfört 

specialistsjuksköterskeutbildning riktat mot intensivvård (Stubberud, 2009).  

Ansvarsområdena är bland annat att analysera, värdera, planera och strukturerat genomföra 

komplicerade omvårdnadsåtgärder hos kritiskt sjuka patienter (Svenska 

intensivvårdsregistret, 2018; Christensen & Hewitt-Taylor, 2005).   

 

Intensivvård kan förklaras som en vårdnivå där patientens sjukdomstillstånd, ej diagnosen, 

står i fokus och endast de som är mest svårt sjuka eller skadade tas om hand om på en 

intensivvårdsavdelning (Stubberud, 2009). Intensivvårdspatienter är alltså de patienter som 

löper högst risk för att faktiskt mista livet (Aitken, Chaboyer, & Marshall, 2015). Detta då 

intagna patienter på en intensivvårdsavdelning riskerar att utveckla eller redan har utvecklat 

en manifest organsvikt i ett eller flera organ (Stubberud, 2009).  
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Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna hantera komplexa och akut svårt sjuka patienter i 

alla åldersgrupper, vilket innefattar medicinska och kirurgiska komplikationer och tillstånd 

(Stubberud, 2009; Christensen & Hewitt-Taylor, 2005).  Detta innebär alltså att de behöver en 

bred kunskap för att utöva sitt yrke (Castellan, Sluga, Spina & Sanson, 2016; Ritta-Liisa, 

Suominen & Leino-Kilpi, 2007). Ansvaret innebär också att ge patienter omvårdnad 24 

timmar om dygnet. Den avancerade omvårdnaden omfattar allt från personlig hygien och 

personlig skötsel till handhavande av medicinsk teknik samt medicinsk behandling. 

Intensivvårdssjuksköterskan har även ansvar för att omhänderta de närstående till patienten 

(Stubberud, 2009).    

           

Att vårda patienter i respirator  

Respiratorvård går ut på att tillföra lungorna syrgas, för att på så vis öka syrgasleveransen 

till kroppens vävnader (Thille, Rodriguez, Cabello, Lellouche & Brochard, 2006). Orsaker till 

varför interventionen behövs kan bland annat bero på nedsatt lungfunktion, 

kolmonoxidförgiftning, hypovolemi, hjärtsjukdom, KOL, lunginflammation samt ARDS, 

acute respiratory distress syndrome (Blomqvist, Larsson, Fredén, Lindén, & Nellgård, 2012; 

Wesley-Ely et al., 1996). Indikationerna för att starta upp respiratorvård är kortfattat att 

patienten har hypoxi, hyperkapni eller både och. Som komplement till detta skall bland 

annat patientens primära diagnos, ålder, förekomst av övriga sjukdomar samt eventuellt 

förväntat vårdförlopp tas i beaktning (Blomqvist et al., 2012). 

 

Ansvaret som intensivvårdssjuksköterskan har kan variera beroende på avdelning samt 

personlig erfarenhet. Vid respiratorvård kan intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter 

vara att till exempel ändra och justera respiratorinställningarna, vara delaktig i beslut 

gällande den pågående vården samt ta och analysera blodgaser (Rose, Nelson, Johnston, & 

Presneill, 2007). 

 

Invasiv respiratorvård 

När indikationerna för respiratorvård är uppfyllda samt övriga non-invasiva metoder 

prövats utan gynnsam effekt, då är det nödvändigt att intubera patienten och påbörja 

respiratorbehandling (Blomqvist et al., 2012). En intubation innebär att en endotrakealtub 
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placeras ned i luftvägen, för att hålla den öppen och säkrad. Därefter blåses en cuff-kateter 

upp för att täta luftvägen och möjliggöra att luft och syrgas kan passera in och ut, samt för 

att förhindra att sekret från munhålan rinner ned mot lungorna. Detta är en metod som 

används under narkosbelagd kirurgi samt hos kritiskt sjuka eller skadade patienter som 

kräver mekanisk ventilation (Lizy et al., 2014).  

 

Tracheostomi klassas också som invasivt och är ett ingrepp som kan genomföras när 

patienten har obstruktivitet i övre luftvägen och endotrakealintubation ej är möjlig. Den kan 

även anläggas om patienten har haft en endotrakealtub mer än sju dagar, främst för ökad 

komfort. Trachealkanylen är placerad i trachea och har samma funktion som en 

endotrakealtub förutom att trachealkanylens cuff kan vara upplåst under behandlingen eller 

vara tom på luft (O’Connor & Withe, 2010).    

 

Upplevelse av respiratorbehandling 

Patienter i en artikel skriven av Haugdahl, Dahlberg, Klepstad och Storli (2017) beskriver att 

de under den invasiva respiratorvården upplevde drömmar som orsakade dem obehag och 

lidande. Patienterna upplevde även att de i vissa fall höll på att ge upp om livet och de 

välkomnade döden, men hindrades i sista stund av sin egen röst som påminde dem om att 

det var för tidigt att dö. En patient beskrev också hur hens enda önskan var att frigöra sig 

ifrån alla slangar och rymma därifrån trots vetskapen om att hen kunde förlora livet.  I en 

annan artikel av Saadatmand et al. (2013) beskriver patienterna att de upplevde oro, rädsla, 

smärta och svårigheter av att slappna av när de vårdades i en respirator.  

 

Trots de obehagliga drömmarna och känslorna som patienterna upplevde under den 

invasiva respiratorvården, upplevdes ändå en tacksamhet över att vara i livet. Patienterna 

beskrev att det var fysiskt påfrestande att vårdas i respirator, då de kände att det i vissa 

situationer blev tungt att andas med endotrakealtuben i halsen. Patienterna upplevde även 

svårigheter att kommunicera och beskrev hur de fick använda sig av kroppsspråk för att 

göra sig förstådda (Haugdahl et al., 2017).  
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I en studie av Copede-Guilhermino et al. (2014) beskriver intensivvårdssjuksköterskor hur 

svårt det är att sköta en respiratorbehandlad patient. De beskriver hur praktisk träning och 

teoretisk kunskap gällande ventilatorn och dess inställningar optimerar möjligheten för god 

vård. Vidare skriver Kydonaki, Huby, Tocher och Aitken (2016) hur 

intensivvårdssjuksköterskor beskriver att de ständigt måste ta ställningstaganden kring 

patientens respiratorbehandling och deras tillstånd. De observationerna som de tar ställning 

till är bland annat patientens upplevelse av smärta, oro, sedationsdjup och respiratorns 

tryckförhållanden.  

 

Att hjälpa patienten att andas 

Virginia Henderson (2006) beskriver i sin omvårdnadsteori hur sjuksköterskans primära 

ansvar är att hjälpa friska som sjuka patienter att utföra aktiviteter eller behov som bidrar till 

dennes hälsa alternativt en fridfull död. Denna hjälp skall baseras på vad patienten i vanliga 

fall skulle förmått sig utföra baserat på dennes styrka, kunskap och vilja. Omvårdnaden ska 

präglas av en individanpassad vård, där sjuksköterskan ska vara insatt i patientens behov 

och även kunna anpassa vårdandet utefter patienten.   

 

Sjuksköterskan kan även ta till hjälpmedel och genomföra olika arbetsuppgifter för att föra 

patienten från sjukdom och lidande till friskhet (Kirkevold, 2000). Henderson (2006) 

beskriver vidare att det krävs av sjuksköterskan att denne förstår vilka fundamentala behov 

varje patient har, för att kunna hjälpa patienten uppnå dessa oavsett sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskor som arbetar efter detta koncept måste därför också inneha kunskapen att 

tillämpa rätt hjälp om det så är att hjälpa patienten att andas.  

 

Hendersons teori om omvårdnad går att knyta an till intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda invasivt respiratorbehandlade patienter. Detta enligt Henderson 

(2006) som skriver hur sjuksköterskan bland annat ska hjälpa doktorerna, ge psykologiskt 

stöd, stötta en persons behov, styrka patientens integritet, bibehålla och stärka patientens 

hälsa.  
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Problemformulering  

Respiratorbehandlade patienter är vanligt förekommande på en intensivvårdsavdelning. 

Tidigare forskning visar hur intensivvårdssjuksköterskan upplever det som komplext att 

vårda en respiratorbehandlad patient och att det krävs stor kunskap som innefattar både 

apparatur samt helhetstänk kring den respiratorbehandlade patienten. Många gånger är det 

intensivvårdssjuksköterskan som bär ansvaret över patienten samt hur denne svarar på 

respiratorvården. Trots denna medvetenhet är mycket av den befintliga forskningen inom 

området medicinskt inriktad. Då denna studie ville beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser och känslor är det av relevans att genomföra en kvalitativ studie. Det som 

framkommer kan vara till gagn för sjuksköterskor under specialistutbildning samt för 

eventuell fortsatt forskning som kan driva verksamheten och omvårdnadsarbetet framåt.  

 

Syfte 

Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda invasivt 

respiratorbehandlade patienter. 
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Metod 

Design 

Det vetenskapliga arbetet och metodiken som har använts var av kvalitativ design där en 

induktiv innehållsanalys tillämpades för att söka kunskap om arbetets syfte. Enligt Polit och 

Beck (2017) så innebär induktiv metod att försöka uppnå en djupare förståelse av en persons 

subjektiva upplevelser och enligt Graneheim och Lundman (2004) så innebär en kvalitativ 

innehållsanalys att på ett överskådligt sätt analysera och skapa meningsenheter ur 

datainsamlingen som slutligen resulterar i teman.  

 

Deltagare och procedur 

Insamlingen av data genomfördes på ett medelstort sjukhus i mellersta Sverige. 

Intensivvårdsavdelningen var av allmän variant, som vårdade alla typer av 

intensivvårdspatienter och som hade totalt sex platser. Under samtliga arbetspass var 

grundbemanningen minst tre intensivvårdssjuksköterskor, ibland fanns ytterligare en som 

resurs. Det innebar att en intensivvårdssjuksköterska på avdelningen ensam kunde vara 

ansvarig för åtminstone två stycken intensivvårdspatienter samtidigt.  

 

Enhetschefen på intensivvårdsavdelningen mottog ett informationsbrev med information om 

studiens syfte samt beskrivning av tillvägagångssättet. Brevet besvarades med ett skriftligt 

godkännande att respondenter kunde kontaktas samt tillfrågas personligen av studiens 

författare. Därefter skedde ett strategiskt urval där utvalda respondenter tillfrågades, då 

dessa respondenter antogs kunna berätta mycket om det valda ämnet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) och Polit och Beck (2017) är det fördelaktigt att göra ett strategiskt urval 

av personer när forskare insamlar data av en mindre grupp. Detta för att öka kvaliteten i 

studien och få en djupare förståelse ur det insamlade datamaterialet.  

 

Det vetenskapliga arbetet var baserat på intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att 

vårda invasivt respiratorbehandlade patienter. Därför valdes respondenter som har en 

specialistutbildning inom intensivvård och som varit yrkesverksamma sedan minst 2 år 

tillbaka. Totalt tillfrågades elva intensivvårdssjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna, varav en tackade nej till att delta. Samtliga deltagare mottog ett 

informationsbrev samt ett samtyckesformulär som de fick skriva under. Totalt deltog tio 
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intensivvårdssjuksköterskor, sex kvinnor samt fyra män. Medelåldern bland deltagarna var 

43,3 år och medellängden på yrkeserfarenheten som intensivvårdssjuksköterska låg på 12,6 

år. 

Datainsamling  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna. Frågorna i intervjuguiden (figur 

1) utformades utifrån studiens syfte, för att öka möjligheten till en förståelse kring 

respondentens upplevelse gällande det valda ämnet. Inslag av följdfrågor fanns nedskrivna 

på intervjuguiden så som “Kan du utveckla…?”, för möjligheten till en djupare förståelse 

gällande specifika delar under intervjuerna. Det förekom också följdfrågor till 

respondenterna som ej fanns nedskrivna på intervjuguiden. Dessa kunde vara “Menar du att 

…? Har jag förstått dig rätt då?”. Dessa frågor användes om en respondent uttryckte sig 

målande och ej i klartext.   

 

Frågorna i intervjuguiden var semistrukturerade då denna modell ansågs mest lämplig 

eftersom en öppen dialog med respondenterna eftersträvades, med en möjlighet till att styra 

intervjun. Enligt Forsberg och Wengström (2015), Polit och Beck (2017) samt Danielsson 

(2012) rekommenderas semistrukturerade intervjuer för att bibehålla en struktur inom det 

valda ämnets område samt för att följa en röd tråd under intervjuernas gång. Samtliga 

intervjuer spelades in med en diktafon samt som ljudfil på en mobiltelefon och varade 

mellan 13:42 minuter till 28:30 minuter (medelvärde 20,6 minuter). Vid transkriberingen 

skrevs exakt innehåll ut och författarna valde att skriva ut innehållet i skriftspråklig 

stavning. Ofullständiga ord korrigerades till dess fulla längd.  

 

- Berätta om något tillfälle då du varit ansvarig intensivvårdssjuksköterska för en 

patient med pågående respiratorbehandling? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter när du som intensivvårdssjuksköterska vårdar en 

respiratorbehandlad patient?  

- Kan du beskriva omvårdnaden hos respiratorbehandlade patienter? 

- Vilka svårigheter har du som intensivvårdssjuksköterska upplevt när du vårdar 

denna patientgrupp?  

- Vilka positiva upplevelser har du som intensivvårdssjuksköterska upplevt när du 

vårdat denna patientgrupp?  

- Finns det något jag inte frågat om, som du skulle vilja berätta gällande ditt ansvar 

av att vårda denna patientgrupp? 

Figur 1. Överblick av intervjuguide.  
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Analys 

Dataanalysen är utförd enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Graneheim, Lindgren 

och Lundman (2017) som menar att första steget i processen är att skapa god kännedom om 

det insamlade datamaterialet. All transkriberad text lästes därför igenom upprepade gånger. 

Nästa steg i analysen var att dela in texten i meningsenheter. Meningsenheterna som lyftes 

ut var baserade på intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda invasivt 

respiratorbehandlade patienter. De meningsenheter som inte belyste studiens syfte uteblev 

från analysprocessen. Varje meningsenhet kondenserades därefter till korta meningar med 

bibehållen substans och utifrån dessa kondenserade meningsenheter skapades koder som 

var baserade på likheter och olikheter. Studiens författare har under analysprocessen 

förhållit sig textnära, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Därefter skapades 

subkategorier och kategorier (tabell 1). Dessa diskuterades flertalet gånger sinsemellan 

författarna, för att en gemensam förståelse av datainsamlingens abstrakta och generella 

betydelse skulle uppstå (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Analysen resulterade slutligen i fyra kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel från analysen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Dom lägger sina liv i våra 

händer och vi måste se till 

så att vi hjälper de på alla 

sätt och vis. 

Vi tar hand om 

hela människan 

och bär dem mot 

hälsa. 

Att vårda hela 

människan.  

Det handlar 

om ett liv. 

Ett liv i ens 

händer. 

Och så öppnar de ögonen 

och är med. Och oftast 

brukar de vara ganska med 

i början, sen kommer det 

konfusoriska efter ett dygn 

eller sådär. Det tycker jag är 

en positiv grej (skratt). De 

blir människor! 

Det är positivt att 

få se en patient 

vakna, öppna 

ögonen och vara 

adekvat. Det gör 

att de blir 

människor.  

När sjukdomen 

blir en 

människa 

Se människan 

växa fram 

Att hjälpa 

patienten 

tillbaka till 

livet. 
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Etik 

I enlighet med World Medical Association Declaration of Helsinki (2018) har varje 

respondents deltagande hanterats konfidentiellt och med största möjliga respekt. Varje 

deltagare till studien har deltagit av fri vilja och med rätten att när som helst dra tillbaka sitt 

deltagande. Innan insamlingen av data påbörjades fick samtliga respondenter ett 

informationsbrev som innehöll studiens ämne, syfte, eventuella risker och fördelar samt 

tydlig information gällande dess sekretess och möjligheten att när som helst och utan 

förklaring ta tillbaka sitt deltagande. Samtliga respondenter har skrivit under ett 

samtyckesformulär. Konfidentialitet utlovades och resultatet presenterades anonymiserat. 

 

Inget godkännande från en etisk kommitté ansöktes för studien då Lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger att arbete under högskoleutbildning 

på grundnivå eller avancerad nivå ej behöver detta godkännande.   

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier; “Att hjälpa patienten tillbaka till livet”, “Att skapa 

förståelse för varandra”, “Vidden av den komplexa vården” samt “Ett liv i ens händer”.  

 

Att hjälpa patienten tillbaka till livet 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev hur deras arbetsuppgifter bestod av olika 

omvårdnadsåtgärder. Dessa kunde vara att observera patientens puls, syresättning, 

andningsfrekvens, att mobilisera patienten, ta och analysera blodgaser, etc. Allt för att 

optimera patientens förmåga att andas normalt i respiratorn. Förutom att observera olika 

ting så beskrevs även hur omvårdnaden var ett sätt att se till att patienten var komfortabel i 

respiratorvården och inte upplevde någon smärta. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att 

omvårdnaden gav ett skydd och förhindrade lidande hos patienten. Målet för dem var att 

omvårdnadsåtgärderna var korrekta och att patienten mådde så bra som möjligt under 

vårdtiden. En intensivvårdssjuksköterska förtydligade det hela med att om dessa 

omvårdnadsåtgärder inte utfördes, så skulle det innebära ett längre vårdförlopp och mer 

lidande för patienten. “Utan då kommer man ju skada dem så då kommer man få ett längre 

vårdförlopp och ett svårare tillfrisknande” (Respondent 7). 



10 

 

 

Vidare beskrev intensivvårdssjuksköterskor hur anhörigvården ingick för att hjälpa 

patienten tillbaka till livet. De beskrev hur de upplevde en glädje när de kunde ge stöd åt 

anhöriga, så att patientens anhöriga mådde bra och slutligen kunde glädjas åt att vården 

fanns. En intensivvårdssjuksköterska beskrev också hur patienten kommer att behöva sina 

anhöriga under sin tid i respiratorn och hens uppgift var därför att förmå de anhöriga att ta 

hand om sig själva, för att orka och finnas där för patienten.  

 

När patienten har mycket större behov av sina anhöriga... Och det här brukar... Det här har 

jag sett flera gånger liksom tycker jag... Patienten kommer in och blir svårt sjuka och de blir 

intuberade och ligger i respirator och anhöriga är där första dygnet konstant. De släpper inte 

taget och tillslut har vi helt utmattade anhöriga… De är liksom så pass oroliga (Respondent 

10). 

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev hur vården de gav, var för patientens skull. Det 

handlade om att patienten skulle överleva utan smärta, med förhoppning om återvunnen 

hälsa. “De lägger sina liv i våra händer och vi måste se hela patienten och verkligen se till så att vi 

hjälper dem på alla sätt och vis” (Respondent 2). 

 

En annan beskrev om intensivvårdssjuksköterskan inte optimerade alla förutsättningar som 

fanns för att återvinna hälsan för patienten, så gjorde inte hen sitt jobb. Patienten kunde 

utsättas för fara, om intensivvårdssjuksköterskan inte utförde sitt arbete korrekt.  

 

Men jag är inte här för min skull utan jag är här för patientens skull och det är ju... Jag menar 

ju fler akuta faser vi utsätter patienten för desto sämre mår de ju, desto längre vårdtid får de... 

Så om jag måste på grund av... På grund av oaktsamhet, eller hur man vill uttrycka det, 

förlänger vårdtiden för patienten så är det oansvarigt och det kostar lidande (Respondent 9). 

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev hur deras jobb skänkte dem en glädje. Främsta 

anledningen till glädjen var när de fick se patienten tillfriskna och slutligen inte behövde 

respiratorbehandlingen. De beskrev också hur de bidragit till att patienter faktiskt överlevt 

tack vare vården som gavs. Arbetet gav en personlig tillfredsställelse, det blev som en 
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belöning att se patienten tillfriskna. De upplevde även lycka över att vårdteamet arbetade 

mot samma mål och gjorde en gemensam prestation för patienten. Tack vare de 

gemensamma insatserna tillfrisknade patienterna. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev 

också hur glädjen upplevdes större om patienten hade varit svårt sjuk en längre tid och 

tillslut tillfrisknade. “Det är ju vårt jobb och då har man ju lyckats. Det är en form av 

tillfredsställelse... Att man... Hade vi inte gjort det här, hade det, kanske patienten dött eller... Haft ett 

väldigt lidande” (Respondent 6). 

 

Tre intensivvårdssjuksköterskor beskrev en annan typ av glädje. De upplevde att desto 

sjukare en patient var så upplevdes det svårare att se själva människan bakom sjukdomen. 

Det de istället såg var ett sjukdomstillstånd med tub i halsen som bara låg där på grund av 

olika medicinska anledningar. När patienten vaknade upp och 

intensivvårdssjuksköterskorna såg de anhörigas glädje samt människan bakom sjukdomen 

växa fram beskrev de känslor som tillfredsställelse och glädje. “Det tycker jag är en positiv grej. 

De blir människor” (Respondent 3). 

 

Att skapa förståelse för varandra  

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde svårigheter gällande kommunikationen med 

patienterna. En beskrev hur hen samtalade med patienten som att den var vaken, men 

påpekade svårigheten i att inte veta vad patienten kände eller hörde.  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de använde sig av subjektiva ting som 

ansiktsuttryck och teknisk utrustning för att läsa av patientens mående. De ansåg det som 

svårt då bedömningen var en tolkning och kanske inte ett faktum. En menade att 

kommunikationen inte blev på patientens villkor. “Så det är väldigt svårt att ha någon som helst 

kommunikation med patienten, det blir liksom inte riktigt på patientens villkor egentligen” 

(Respondent 1). 

 

I kontrast till ovanstående upplevde intensivvårdssjuksköterskor glädje när möjligheten till 

kommunikation skapades. Kommunikationen bidrog till bildandet av en slags relation 

mellan parterna. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även en känsla av uppskattning 

kring patienternas delaktighet i vården, vården blev roligare och de upplevde att mindre 

komplikationer tillstötte när de vårdade patienter i vaket tillstånd. “För då blir det ju det här 
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liksom relationen, att man hittar en relation till patienten också… Då blir det en människa på ett 

annat sätt” (Respondent 3). 

 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde svårigheter med att skapa förståelse. Detta rörde 

bland annat att förmedla sig till en vaken patient, patientens anhöriga och framför allt övrig 

personal. Svårigheterna kring patienten och anhöriga handlade om att få dem att förstå 

vården och vårdtidens förlopp. Att skapa en förståelse för vad intensivvården var och vad 

respiratorvården faktiskt innebar. Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte även svårigheter 

gällande att skapa förståelse till kollegor och andra professioner. Det handlade bland annat 

om, precis som patient och anhörig, att skapa förståelse för vad vården innebar. En del 

upplevde hur de behövde vara övertydliga och precisa i vad som skulle göras, hur det skulle 

göras samt varför. En intensivvårdssjuksköterska beskrev hur det fanns en hierarki inom 

intensivvården och att den skulle respekteras. Hen beskrev vidare hur alla har rätt att 

ifrågasätta beslut och roller, men detta fick inte påverka vården av patienten.  

 

För att det som är självklart för mig är inte självklart för dig. Och det är som i en relation, att 

man verkligen är tydlig med vad man vill att man ska göra och varför och varför man inte ska 

göra en sak och att man kan motivera, att man får med alla på tåget (Respondent 3). 

 

Vidden av den komplexa vården 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev intensivvården som resurskrävande, att det krävdes 

mer personal för att ge god vård och det upplevdes ett missnöje när vården de gav inte 

bidrog till återvunnen hälsa hos patienten. De beskrev hur de gjorde allt de förmådde för att 

patienten skulle tillfriskna men att det inte alltid räckte. Två intensivvårdssjuksköterskor 

beskrev det som en inre stress där den ene hade funderingar om hen missade något eller 

gjorde något fel eftersom att patienten inte blev bättre. Intensivvårdssjuksköterskor 

upplevde även en stor frustration när deras observationer och information inte togs på allvar 

av de ansvariga läkarna. De beskrev det som en känsla av att vara förbisedd i sin kunskap 

och att deras kunskap inte togs på allvar. De beskrev även hur känslan av frustration 

uppstod då vården ibland krävde tid och tålamod, då många patienter var i behov av vila. 

“Det vanliga förloppet där man känner sig otillräcklig är väl där när man inte får förbättringar... Att 

man vill ha förbättringar” (Respondent 7). 
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Intensivvårdssjuksköterskor upplevde hur de hamnade i kläm mellan patienten och besluten 

tagna av läkarna. Vid dessa situationer upplevdes en känsla av frustration. En av orsakerna 

till varför de hamnade i kläm gällde svårigheterna av att tillgodose de sederingsmål läkarna 

satt upp för patienterna. En upplevde hur sederingsmålet påverkade patienten negativt men 

ansåg sig inte ha befogenheten att påverka det. En annan beskrev en liknande situation där 

hen valde att ändra sederingsdjupet på eget initiativ, för patientens välmående. En tredje 

uttryckte att läkarnas sederingsmål påverkade både patienten samt 

intensivvårdssjuksköterskan arbete negativt då en mer vaken patient kunde vara förvirrad, 

arg eller till och med slåss. Gällande sederingsdjupet ifrågasatte en 

intensivvårdssjuksköterska om det är etiskt och moraliskt rätt att ha en patient så vaken, att 

om det inte går att göra mer så kommer någon behöva informera patienten om detta. Att 

denna patients liv inte går att rädda.  

 

Det här kommer inte gå vägen och det är dödsångesten och lufthungern är sådär liksom. Är 

det då etiskt moraliskt att ha de vaken liksom? Eller att man ska göra ett avslut på en sådan 

vaken patient och informera liksom och, det är ju mycket lättare på en sådan patient då för de 

sover redan (Respondent 3). 

 

Gällande patientens sederingsdjup så upplevde intensivvårdssjuksköterskor att det var en 

utmaning för dem att uppnå läkarens önskemål. Det faktum att det blev en utmaning rörde 

att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att en vaken patient många gånger inte var 

komfortabel med respiratorvården och det resulterade till ett svårare arbete för dem. En 

intensivvårdssjuksköterska beskrev hur det innebar en ständig närvaro av personal bredvid 

patienten. Fler utmaningar som beskrevs var respiratorvård av barn, då denna patientgrupp 

hade en hårfin gräns mellan vad som är hälsosam vård och farlig vård. En annan utmaning 

var att vårda respiratorbehandlade patienter i bukläge, då detta krävde mycket planering av 

intensivvårdssjuksköterskan för att ge god vård och omvårdnad. “När de ska vara så vaken som 

möjligt och ändå invasiv behandling och hitta ett läge som de är komfortabel i. Det är ju en 

jätteutmaning” (Respondent 2). 
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Samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde att deras yrkesroll innebar att undvika svåra 

situationer, då de var väl medvetna om vad som var värsta tänkbara scenario. De kunde 

delge berättelser om situationer som varit komplexa och akuta. Samtliga beskrev hur 

tubstopp eller ofrivillig extubering var det absolut värsta som kunde hända. En upplevelse 

relaterad till en sådan situation beskrevs av en intensivvårdssjuksköterska som nedstämdhet 

och hur hen inte mådde bra av händelsen. Andra berättade hur de hade haft svårt att 

glömma sådana situationer. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev hur tubstopp och ofrivillig 

extubering alltid fanns i tankarna, då samtliga visste att vid sådana situationer kunde 

patienten inte andas. De upplevde det som det värsta som kunde hända, både för de själva 

samt patienten. “Det är inte roligt… Oftast går det ju bra, men det har ju också hänt att vi förlorat 

patienter. För att de inte haft tillräcklig andning” (Respondent 6). 

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev att ovanstående påverkade deras tanke- och 

arbetssätt. De beskrev hur vetskapen om vad det värsta som kunde hända bidrog till en inre 

beredskap och vaksamhet i sinnet. Alla moment som skulle utföras kring patienten 

planerades noggrant av intensivvårdssjuksköterskan med hänsyn till dennes erfarenhet, 

patientens sjukdomstillstånd och eventuella komplikationer där omkring. En del beskrev 

också hur de var tvungna att ligga steget före för att övriga kollegor kanske inte riktigt 

förstod hur viktig tuben i halsen var, att det handlade om liv eller i värsta fall död. “Så man 

inte tappar luftvägen. Då kan det bli en akut situation från en kontrollerad, eh vad ska man säga, 

rutinsak till en akut situation. På liv och död” (Respondent 3). 

 

Ett liv i ens händer 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde ett stort ansvar i och med sin yrkesroll. De 

beskrev hur deras ansvar omfattade arbetsuppgifter, kunskap och ett helhetstänk i 

vårdandet av patienten. Omvårdnadsuppgifterna utgjorde ett stort fokus och en omfattande 

professionalism. Det formella ansvaret låg hos läkaren men intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev hur de ansåg sig ha den bästa helhetsbilden av patienten och att de därför axlade det 

yttersta ansvaret för patientens välmående. Sammanfattningsvis beskrev 

intensivvårdssjuksköterskorna hur detta ansvar var kopplat till ständig närvaro till 

patienten, ledarskap gentemot kollegor samt att vårda och skydda patientens liv och hälsa.  



15 

 

“Det är ju mitt ansvar hur patienten har det både omvårdnadsmässigt och sederingsmässigt och alltså 

på alla sätt egentligen, eftersom det är min patient” (Respondent 1). 

 

Det beskrivna ansvaret bottnade hos intensivvårdssjuksköterskorna i vetskapen om vad 

respiratorvården innebar. Det viktigaste med den givna vården var att patienten skulle må 

så bra som möjligt, utan lidande och med målet om återvunnen hälsa. De beskrev att de fick 

säga stopp till läkarna då den tänkta behandlingen utgjorde en risk för patienterna. En 

upplevde att om intensivvårdssjuksköterskan inte förstod ansvaret som vilade på ens axlar, 

så kunde det äventyra patientens liv. “Jag tycker väl att det är viktigt att man som 

intensivvårdssjuksköterska känner det här ansvaret och inte tar för lätt på det. Det är ju faktiskt ett liv 

där” (Respondent 3). 

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev också hur ansvaret handlade om att kunna lita på 

andra. De upplevde svårigheter att lita på andra för att de ville ha fullständig kontroll. Dessa 

upplevelser grundades på deras tidigare erfarenheter om hur kritiska situationer uppstått 

när de tillfälligt släppt på kontrollen.  

 

Och att man kan faktiskt inte lita på någon annan. Utan kolla själv. Bara för att någon 

rapporterar till dig att det lät så på lungorna när de lyssnade, så behöver det inte låta likadant 

när du tar över patienten (Respondent 3). 

 

Intensivvårdssjuksköterskor uppgav att en viktig egenskap inom arbetet var att våga be om 

hjälp när svåra situationer uppkom. De upplevde att kollegorna fanns där om det behövdes, 

men en beskrev också hur kollegornas kompetens påverkade graden av stöd till 

intensivvårdssjuksköterskan. En beskrev detta som att alla behöver hjälp och alla måste få 

den rätten till stöd när svåra situationer uppstår. De beskrev att allvarliga situationer som 

uppstått sätter sig på minnet. En del av dessa intensivvårdssjuksköterskor beskrev vidare 

hur minnena kan bidra till att liknande situationer inte uppstår igen, då händelsen bidrog till 

kunskap. Intensivvårdssjuksköterskor sammanfattade förmågan att lära av misstag, längden 

på ens karriär samt förmågan att be om hjälp bidrog till en ökad självkännedom. Den 
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självkännedomen bidrog till att de ständigt utvecklades i sin yrkesroll oberoende till tid, rum 

eller situation.  

 

Jag tycker ju som sagt att vi jobbar ju väldigt mycket under det egna ansvaret här och det är 

ju jätteviktigt i grund och botten en god självkännedom. Vad känner jag mig bekväm med? 

Och hur mycket ansvar, vad kan jag göra själv? När är det dags liksom att backa och ta till 

hjälp?… För det är ju som sagt människors liv som vi har i våra händer och vårdar 

(Respondent 2).  

 

Ansvaret beskrevs som stort och avancerat, då det handlade om människors liv. Arbetet var 

ständigt föränderligt, ramarna för vad intensivvårdssjuksköterskan fick göra var stora samt 

utmanade. Arbetet upplevdes som roligt, stimulerande och som en förmån. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det fanns stor potential till personlig och 

yrkesmässig utveckling inom området. “Ja men jag tycker liksom det är en förmån att vi har 

liksom det här förtroendet! Att få driva så avancerad vård det tycker jag man ska se som en förmån, att 

det gör arbetet intressant” (Respondent 7). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att 

vårda invasivt respiratorbehandlade patienter. I resultatet framkom det hur 

intensivvårdssjuksköterskan upplevde omvårdnaden som ett skydd och något som 

förhindrade lidande hos patienten. Vården de gav möjliggjorde en ökad hälsa för patienterna 

och dess anhöriga samt gav intensivvårdssjuksköterskorna en personlig och professionell 

glädje och tillfredsställelse. Intensivvården upplevdes som komplex och svår på många sätt 

och vis vilket ledde till känslor som stress, frustration och känslan av att vara otillräcklig. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att deras yrke innebar ett stort ansvar då det 

handlade om liv, vilket krävde ett helhetstänk kring patienten. Det beskrevs hur tidigare 

situationer bidrog till erfarenhet och att denna erfarenhet i kombination med god 

självkännedom medverkade till att de kunde ge god vård samt driva den framåt. 



17 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg sitt yrke som en förmån som var stimulerande, 

utmanande och genererade stor möjlighet till personlig och professionell utveckling.  

 

Omvårdnaden som beskrevs handlade bland annat om att skydda patienten och förhindra 

lidande. Målet som intensivvårdssjuksköterskorna beskrev var att utföra sitt arbete korrekt 

för att optimera patientens välmående, vilket är i överensstämmelse med Cypress (2011) där 

intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker hur det är deras jobb att ge komfortabel och 

smärtfri vård. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska 

sjuksköterskans primära ansvar vara hos de människor som är i behov av vård. Henderson 

(2006) beskriver i sin artikel hur sjuksköterskans förväntade förmåga är att kunna ge 

omvårdnad till en stor variation av patienter som barn, vuxna, män och kvinnor. I studierna 

av Vazquez et al. (2011) och Limbu, Kongsuwan och Yodchai (2018) beskriver 

intensivvårdssjuksköterskor hur de ständigt försöker identifiera patienternas behov utifrån 

ett helhetsperspektiv som innefattar det fysiska, psykiska och emotionella. Hendersson 

(2006) knyter an till detta då hon menar att sjuksköterskan måste ha ett helhetsperspektiv av 

patienten och dess sjukdom för att förhindra lidande. Intensivvårdssjuksköterskor i studien 

av Limbu et al. (2018), likt intensivvårdssjuksköterskorna i detta arbete, beskriver också hur 

de använder sig av olika hjälpmedel för att tolka och förstå patientens välmående.  

 

I denna studie beskrev intensivvårdssjuksköterskor hur anhörigvården var viktig. Det ingick 

att stödja den anhörige, så den i sin tur kunde stödja och finnas där för patienten. Detta 

styrks av McConnell och Moroney (2014) där en intensivvårdssjuksköterska beskriver hur 

det handlar om att skydda den anhörige genom att få den att lämna 

intensivvårdsavdelningen för att komma tillbaka lite senare. Vidare beskriver en 

intensivvårdssjuksköterska i en studie av Kongsuwan och Locsin (2011) hur det är förväntat 

att ta hand om och involvera anhöriga. Detta då de anhöriga i sin tur kan bidra positivt till 

patientens vårdförlopp. Likt resultatet i studien beskriver även Carlsson, Spain, Muhtadie, 

McDade-Montez och Macia (2015) hur anhöriga anser det är viktigt att de blir engagerade 

samt delaktiga i vården av deras anhörige på en intensivvårdsavdelning. Enligt Patientlagen 

(SFS, 2014:821) ska anhöriga även få möjlighet att involveras och påverka vården kring deras 

närstående. Hendersons (2006) teori är i överensstämmelse med 
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intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser kring de anhöriga i studien, då sjuksköterskan 

ska kunna stötta och hjälpa de anhöriga till patienten.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie upplevde hur målet med vården de gav var att 

utan smärta ta patienten tillbaka till hälsa. En beskrev hur intensivvårdssjuksköterskan inte 

gjorde sitt jobb om detta inte var målet och att det dessutom kunde innebära ett ökat lidande 

hos patienten. Detta styrks av Wilkin och Slevin (2003) där intensivvårdssjuksköterskorna 

beskriver hur de vårdar hela människan och genom sitt arbete och sin kunskap hjälper 

patienterna mot hälsa. Henderson (2006) berör detta då hon menar att det är sjuksköterskans 

ansvar att ge fysisk och emotionell vård med målet att rehabilitera det sjuka, för att återvinna 

hälsa. 

 

Vidare i denna studie beskrev intensivvårdssjuksköterskorna hur de upplevde en glädje och 

tillfredsställelse av att ge vård som många gånger resulterade i ett tillfrisknande hos 

patienten. Några upplevde också hur glädjen blev större desto sjukare patienten de vårdade 

var. I en studie av Crocker och Timmons (2008) tas just detta upp, där 

intensivvårdssjuksköterskorna menar att det är roligt att ta hand om de patienter som är 

väldigt sjuka. En intensivvårdssjuksköterska i studien beskrev hur personalen på en 

intensivvårdsavdelning har valt det yrket, just för att de vill hjälpa de allra sjukaste.  

 

Det beskrevs i resultatet hur intensivvårdssjuksköterskor upplevde kommunikationen med 

patienten som svår. På grund av sederande läkemedel så blev inte kommunikationen på 

patientens villkor och detta påverkade därmed dennes autonomi. Det upplevdes därför som 

positivt för relationen mellan parterna samt för patientens förmåga att delta i vården, om 

denne kunde vara mer vaken och verbalt uttrycka sin vilja och sina behov. Dessa upplevelser 

är i överensstämmelse med artikeln av Happ et al. (2011) där intensivvårdssjuksköterskor 

belyser svårigheterna med kommunikationen mellan dem och patienterna, då patienternas 

behov är svåra att tillgodose på grund av svår sjukdom eller respiratorvård. Enligt 

Henderson (2006) så ingår det i sjuksköterskans roll att bevara och stärka patientens 

integritet. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna i studien upplevde även svårigheter att förmedla sig till 

anhöriga, varför de bedrev vården och allvaret i att faktiskt vara en patient på en 

intensivvårdsavdelning. En studie av Schubart et al. (2015) beskriver hur anhöriga oftast är 

väldigt känslomässigt påverkade av situationen, vilket negativt påverkar deras förmåga att 

ta in och förstå information. Intensivvårdssjuksköterskor i den studien beskriver också hur 

de tycker att det finns en tidsbrist gentemot anhöriga, att det försvårar kommunikation.  

 

Schubart et al. (2015) skriver vidare hur kommunikationen mellan kollegor är viktig. Om inte 

läkarna samt intensivvårdssjuksköterskorna har samma förståelse så kommer vården som 

ges att påverkas. En intensivvårdssjuksköterska beskriver hur det är många som jobbar 

tillsammans, men om kommunikationen inte fungerar så arbetar alla inte som ett team med 

samma mål. Liknande fenomen beskrevs i denna studie där intensivvårdssjuksköterskor 

upplevde hur det handlade om att samtliga parter behövde ha en gemensam förståelse över 

situationen för att ge god vård och omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde 

därför att det krävdes tydlighet och ledarskap för att säkerhetsställa detta. Henderson (2006) 

beskriver i sin teori vikten av sjuksköterskans förmåga att kunna kommunicera med olika 

professioner för att hjälpa patienten mot hälsa. Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser 

styrks även av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) där de beskriver att vården ska 

bedrivas och ledas på så sätt att det optimerar förutsättningarna för patienten.   

 

När det gällde intensivvården så upplevde intensivvårdssjuksköterskorna den som komplex 

och svår. De ansåg att de behövde mer resurser för att optimera vårdandet av patienterna, 

för även om de gjorde allt det förmådde så räckte det inte alltid för ett tillfrisknande hos 

patienten. Det ledde till missnöje, stress, frustration och funderingar om fel hade begåtts. 

Upplevelsen av att intensivvården är komplex styrks i artikeln av McGrath (2008) där 

intensivvårdssjuksköterskor beskriver vården som utmanande och att en konstant 

koncentration krävs för att bemästra vården de ger.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie uttryckte en frustration gällande att de 

hamnade i kläm mellan patienten och läkaren. De upplevde hur besluten som läkarna tog 

gällande bland annat sederingsdjup ibland var negativa för patienten och deras 
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yrkesutförande då en mer vaken patienten krävde mer resurser. Elpern, Covert och Kleinpell 

(2005) beskriver i sin artikel hur intensivvårdssjuksköterskor upplever stress och en känsla 

av otillräcklighet när det blir för stor belastning på avdelningen eller när läkaren beslutar 

något orimligt för patienterna. Vidare i en studie av Laerkner, Egerod och Hansen (2015) 

beskriver intensivvårdssjuksköterskorna hur det är svårt att hålla en bra balans mellan en 

vaken och samtidigt komfortabel patient samt hur intensivvårdssjuksköterskorna behöver en 

god relation till läkaren för att påverka beslut gällande sederingsdjupet. Detta stämmer väl 

överens med denna studie där samtliga intensivvårdssjuksköterskor hade delade meningar 

av frågan samt där en ifrågasatte etiken kring sederingsdjup.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev vidare hur värsta tänkbara scenario var om patienten 

utsattes för tubstopp eller ofrivillig extubering. Dessa situationer upplevdes som svåra och 

ibland följda av negativa känslor samt svårigheter att glömma. Allt detta gjorde att 

intensivvårdssjuksköterskorna ständigt hade situationerna i bakhuvudet och på så vis 

försökte arbeta steget före, för att undvika allvarliga situationer som kunde leda till 

patientens död. I studien av Laerkner et al. (2015) styrks upplevelserna då en 

intensivvårdssjuksköterska uttryckligen beskriver hur en ofrivillig extubering är det värsta 

som kan hända och att det i sin tur kan få dödliga konsekvenser. 

Intensivvårdssjuksköterskan försöker därför alltid vara så nära patienten som möjligt, för 

möjligheten att förhindra en sådan situation. Yeh, Lee, Ho, Chiang och Lin (2004) studie 

utvecklar detta där intensivvårdssjuksköterskorna också upplever en rädsla för oplanerade 

extubationer av deras patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver hur de försöker 

vara närvarande och hela tiden observanta på patienternas sederingsdjup för att motverka 

att patienten drar ut tuben. Henderson (2006) beskriver också hur det ingår i sjuksköterskans 

arbete att planera vården för att kunna förebygga sjukdom och stärka hälsan för patienten.  

 

Även om många svårigheter beskrevs i detta arbete, så upplevde många 

intensivvårdssjuksköterskor hur det handlade om ett ansvar. Ett ansvar för arbetsuppgifter, 

kunskap samt att vårda och skydda patientens liv. Henderson (2006) beskriver hur det redan 

på 70-talet var sjuksköterskan som var den som befann sig närmast patienten samt hur 

sjuksköterskan måste förstå patientens grundläggande behov och ha kunskap om bland 
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annat patientens andning, vila och sjukdomsprocess för att kunna hjälpa patienten mot 

hälsa. Flera intensivvårdssjuksköterskor beskrev i studien hur de hade den bästa 

helhetssynen av patienten samt hur de hade behövt stoppa läkare gällande vissa beslut, just 

för att skydda patienten. Det handlade om att förstå sitt ansvar och agera utifrån det. 

Intensivvårdssjuksköterskor i Cronqvist, Theorell, Burns och Lutzens (2004) beskriver 

liknande upplevelser kring att kliva fram och påverka läkarens beslut då de kände ett ansvar 

för sin patient. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska 

sjuksköterskan ingripa för att skydda patienten om en medarbetares handlade kan hota 

dennes hälsa. Detta styrks vidare av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som i sjätte kapitlet 

beskriver hur varje yrkesutövare inom hälso- och sjukvård är skyldiga att upprätthålla en 

hög patientsäkerhet, detta med omtanke och respekt för individen.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även hur de behövde lita på sina kollegor, vilket inte 

var så lätt. Det hade ibland uppstått svåra situationer när intensivvårdssjuksköterskorna 

tillfälligt släppt på kontrollen, som de menade inte hade hänt om de varit närvarande. Dessa 

typer av upplevelser beskrivs även i Mullarkey, Duffy och Timmins (2011) artikel där 

intensivvårdssjuksköterskor beskriver hur de bland annat har svårigheter med att anförtro 

kollegor sina arbetsuppgifter när de har huvudansvaret för en svårt sjuk patient.  

 

Flertalet intensivvårdssjuksköterskor tog upp hur viktigt det var att be om hjälp av läkarna 

när kunskapen inte räckte till. I en studie av Limbu et al. (2018) beskriver två 

intensivvårdssjuksköterskor hur en enskild individ inte räcker till för att ge god 

intensivvård, utan hur samarbete mellan alla parter är det som ökar möjligheterna för ett 

tillfrisknande hos patienten. Henderson (2006) skriver vidare hur en del av professionen som 

sjuksköterska omfattar att ta hjälp av läkarna i vårdandet av patienten.  

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev hur all erfarenhet och kunskap bidrog till en 

större självkännedom, som gynnade dem positivt i deras arbete. Alla deltagare upplevde 

också hur deras arbete var roligt, utmanande, stimulerande och med en stor möjlighet till att 

utvecklas genom det stora, egna ansvaret. Detta stämmer väl överens med Hendersons 

(2006) omvårdnadsteori som beskriver hur sjuksköterskan ska vara mästaren över sin 
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profession och att denna förmåga ökar om hälso- och sjukvården ger sjuksköterskan 

förmågan att initiera, designa och ansvara över vården de ger. Upplevelserna som beskrevs 

ses även i Jarden, Sandham, Siegert och Koziol-McLains (2018) artikel där 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att deras arbete ger dem en känsla av välbefinnande, 

inre balans samt att deras verksamhet ger dem uppskattning och stöd för att växa i 

professionen. Henderson (2006) skriver vidare hur begränsningen på vad sjuksköterskan kan 

uppnå endast begränsas av dennes fantasi och kompetens.  

 

Metoddiskussion 

För att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse tillämpades en kvalitativ studie 

med enskilda semistrukturerade intervjuer som datainsamling. Kvalitativ metod anses enligt 

Polit och Beck (2017) vara fördelaktig vid intervjustudier, då man vill undersöka upplevelser 

och komma närmare sanningen av fenomenet. Då studiens frågeställning ansågs vara 

induktiv valdes en induktiv ansats, vilket kan styrkas av Kristensson (2014) som menar att 

denna slutledning bildar en helhet utifrån de delar som framkommit.  

 

Insamlingen av intervjuerna genomfördes i mellersta Sverige på ett medelstort sjukhus vilket 

enligt Polit och Beck (2017) kan påverka överförbarheten av datainsamlingens resultat, då 

datainsamlingen skedde på en väldigt begränsad lokalisation i Sverige. Dock beskriver 

Graneheim och Lundman (2004) att det är upp till läsaren att avgöra om resultatet går att 

överföra till en annan kontext. 

 

Författarna tillfrågade strategisk elva respondenter i olika åldrar och av olika kön utefter 

studiens inklusionskriterier. Enligt Polit och Beck (2017) samt Graneheim och Lundman 

(2004) anses dessa variationer bidra till en djupare sanning samt en ökad trovärdighet av 

datamaterialet. Observandum är att en respondent avböjde deltagande, vilket kunde 

påverka sanningshalten då denne individ möjligtvis bar på viktiga upplevelser.   

 

Författarna var medvetna om sin begränsade erfarenhet kring kvalitativ forskning. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundade sig därför på möjligheten till att delvis styra 

intervjun utefter specifika frågor kring det valda forskningsämnet samt för att tillåta 
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respondenten tala fritt om fenomenet. Frågorna var förbestämda i form av en intervjuguide 

med öppna följdfrågor som tillägg. Polit och Beck (2017) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer är en fördel vid kvalitativ forskning om forskaren vill belysa och täcka specifika 

ämnen under datainsamlingen. Författarna har genom hela arbetet försökt sitt yttersta att 

följa Polit och Becks (2017) beskrivning av hur intervjumetoder ska utföras och förberedas 

för bästa möjliga resultat i den aktuella studien. Forsberg och Wengström (2015) diskuterar 

dock vissa svagheter gällande semistrukturerade intervjuer. De beskriver att intervjuerna lätt 

kan bli styrande, varpå djupet i datainsamlingen kan försvinna om intervjuerna styrs och 

frågorna ställs på fel sätt av forskarna. Författarna till arbetet tog detta i beaktning under 

intervjuerna och är medvetna om att eventuella brister i studien kan förekomma. 

 

Författarna gjorde ett medvetet val att intervjua tio respondenter, detta på grund av 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av utformandet av en innehållsanalys där de 

beskriver att den ska vara i storlek till vad som är rimligt att kunna analysera. Där av valde 

författarna tio respondenter då det var nivån de behärskade utefter sin erfarenhet och 

förmåga. Författarna upplevde däremot en utveckling under datainsamling, de uppfattade 

att de första intervjuerna var utmanande och svåra men under datainsamlingens gång blev 

det en större följsamhet och djup mellan respondent och författarna. Denna upplevelse kan 

ses i Polit och Beck (2017) där de beskriver att personer som genomför intervjuer växer och 

utvecklas med tiden och datamaterialet får ett högre värde för studien.   

 

Dataanalysen följde Graneheim och Lundman (2004) samt Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017). Författarna till studien utförde alla moment tillsammans och diskuterade 

meningsenheterna, kod, subkategori samt kategori flertalet gånger för att inte förlora något 

av datainsamlingen. Målet var att besvara syftet och arbetet har därför diskuterats med 

handledare med erfarenhet inom forskning. Det eftersträvades under dataanalysen att vara 

så textnära som möjligt, därför anses resultatet vara trovärdigt i studien. Detta styrks av 

Graneheim och Lundman (2004) som skriver att trovärdigheten ökar om datainsamlingen 

och analysprocessen är väl förankrat med den valda studiens frågeställning.  
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I resultatet presenterades totalt 19 citat under de fyra kategorierna, varav sju av dessa 

kommer från en och samma deltagare. Alla citat som presenterats är likvärdiga med samtliga 

deltagares upplevelser, vilket Polit och Beck (2017) menar bekräftar datainsamlingens 

innehåll. En deltagares citat valdes vid flera tillfällen då dessa på ett kärnfullt sätt gav 

uttryck för den gemensamma upplevelsen. Dessa upplevelser speglas väl mot forskning 

sedan lång tid tillbaka vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver som en styrka när 

resultatets innehåll inte förändrats över tid. Polit och Beck (2017) beskriver vidare att 

pålitligheten i datainsamlingen styrks om resultatet kan upprepas över tid och rum samt 

inom liknande kontext.  

 

Författarna till studien har erfarenhet inom intensivvård vilket kan ha påverkat 

förförståelsen till studiens ämne. Enligt Polit och Beck (2017) kan denna förförståelse påverka 

tankesättet gällande bland annat författarnas bedömningar, varpå samtliga moment 

diskuterades flertalet gånger under analysprocessen med målet att minimera denna risk.  

 

Enligt World Medical Association Declaration of Helsinki (2018) måste studier som omfattar 

mänskliga ämnen noggrant begrundas gällande förutsägbara risker och bördor som 

deltagarna kan tänkas utsättas för. Sekretessen vidhölls därför genom hela processen och 

respekten till respondenternas rättigheter har ständigt varit i beaktning.  

 

 

Konklusion 

Att vårda invasivt respiratorbehandlade patienter visar upplevelser som i det stora hela är 

positiva, men till viss del komplexa och svåra. Det komplexa gällde upplevelsen av hur svår 

respiratorvården är samt hur intensivvårdssjuksköterskan upplevde missnöje och frustration 

gällande att inte alltid ta patienten tillbaka till hälsa. Positiva upplevelser rörde tillfrisknande 

hos patienten, arbetsglädje och en tillfredsställelse över att bidra till en annan människas 

tillfrisknande.  

 

Resultatet från detta examensarbete bekräftar tidigare forskning och bidrar till en ökad 

sanningshalt. Författarna anser att mer ingående forskning om de komplexa och negativa 
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upplevelserna skulle kunna möjliggöra teorier och idéer till en reducering av det svåra 

gällande intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda respiratorbehandlade 

patienter. Det i sin tur kanske kan bidra till en bättre arbetsmiljö.  

 

Kliniska implikationer  

Nedanstående visar potentiella förbättringsområden för att optimera 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda respiratorbehandlade patienter. 

● Ökad kommunikation för att uppnå en ökad förståelse mellan yrkeskategorierna. 

● Ökad teoretisk kunskap gällande respiratorvården för intensivvårdspersonal för att 

reducera svåra situationer och minimera skador hos patienten.  

● Debriefing efter alla situationer som ansetts svåra, för ökad möjlighet att lämna det 

bakom sig.  
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