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Abstrakt 

Bakgrund: Att vara sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning innebär att omvårdnad av allvarligt 
sjuka patienter är en del av vardagen. Ett utav de verktyg sjukvården har för att stödja patienten vid 

sviktande organfunktion är vasoaktiva droger. I Sverige är det intensivvårdssjuksköterskan som 
handhar och administrerar dessa potenta läkemedel efter läkarordination och därför ställs det höga 

krav på kompetensen hos intensivvårdssjuksköterskan. Syfte: Att beskriva sjuksköterskor på 
intensivvårdsavdelningars upplevelser av att arbeta med vasoaktiva droger. Metod: Tio 
intensivvårdssjuksköterskor från två sjukhus i Sverige har intervjuats genom semistrukturerade 

intervjuer med kvalitativ ansats. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; Ett behov av trygghet, Att ta och 

känna ansvar och Att hantera tekniska hjälpmedel. Deltagarna upplevde att de var teoretiskt 
förberedda och trygga i att arbeta med vasoaktiva droger efter vidareutbildning. De kände också ett 
stöd från kollegor. De ansåg det viktigt att varje enskild intensivvårdssjuksköterska tar sitt ansvar att 

drogen administreras rätt. De upplevde att de kan kommunicera med kollegor när fel begås och att 
arbetet med vasoaktiva droger kan vara svårt men är en del i det vardagliga arbetet. De upplevde att 

de har en hög kompetens att arbeta med teknisk apparatur och att dessa ses som ett hjälpmedel. De 
är också förutseende genom att planera sitt arbete för att inte sätta patientsäkerheten på spel. 
Slutsats: För att lära sig använda vasoaktiva droger behövs en teoretisk bakgrund, praktisk träning 

samt regelbunden individuell repetition av teoretisk kunskap. Inlärningsperioden är individuell och 
med mera erfarenhet upplevs arbetet med vasoaktiva droger tryggare. 

Nyckelord: Intensivvård, Omvårdnad, Patientsäkerhet, Vasoaktiva droger 

 

  



Abstract 

Background: Being a nurse in an intensive care unit involves the care of seriously ill patients and is 
a part of everyday life. One of the tools healthcare have to support the patient to a failing organ 

function is vasoactive drugs. In Sweden, there are a critical care nurse who manages and administers 
these potent drugs after medical advice from doctors and therefore there are high demands on the 

skills of critical care nurses. Objective: To describe nurses in intensive care unit’s experiences of 
working with vasoactive drugs. Method: Ten intensive care nurses from two hospitals in Sweden 
were interviewed through semi-structured interviews with a qualitative approach. The interviews 

were analyzed with qualitative manifest content analysis. Results: The result revealed three 
categories which were A need for security, To take and feel responsibility and To use technology. 

Responders felt theoretically prepared and safe in their work with vasoactive drugs after specialized 
training. They also felt support from colleagues. They believed that it is the intensive care nurses 
responsibility that the administration of the drug is correctly given. They believed that they can 

communicate with their colleagues when something gets wrong and the work with vasoactive drugs 
can be difficult but is included in the daily work. They believed that they have high competence in 

their work with technical instruments and they see them as a resource. They were also forward-
looking in their work so that the patient safety is not at risk. Conclusion: To learn how to work with 
vasoactive drugs there is a need of theoretical background, practical training and regularly individual 

theoretical review. The learning period is individual and with more work experience with vasoactive 
drugs makes the intensive care nurses more confident. 

Keywords: Intensive care, Nursing, Patient safety, Vasoactive drugs 
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Introduktion 

Att vara sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning innebär att omvårdnad av allvarligt sjuka 

patienter är en del av vardagen. Utvecklingen inom intensivvården har gått fort och numera kan 

multisjuka och allt äldre patienter få en avancerad vård och behandling. Detta innebär att det ställs 

höga krav på intensivvårdssjuksköterskor vad gäller kunskap inom medicin, behandling, teknik och 

omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskan ska idag skickligt kunna ge en patientsäker- och 

personcentrerad vård vilket innebär att bedöma en patients fysiska, psykiska och sociala behov 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009, ss. 20-35) (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). När en patient har drabbats av en allvarlig sjukdom betyder 

det ofta att han eller hon kan behöva hjälp av livsunderstödjande metoder. Ett utav de verktyg 

sjukvården har för att stödja patienten vid sviktande organfunktion är vasoaktiva droger. Svenska 

intensivvårdsregistrets definition av vasoaktiva droger är kontinuerlig intravenös infusion av 

inotropa eller vasokontraherande/dillaterande läkemedel i syfte att stabilisera en sviktande 

cirkulation (Svenska intensivvårdsregistret, 2012). Exempel på vanliga läkemedel med inotrop och 

vasoaktiv effekt som används på en intensivvårdsavdelning är; adrenalin, noradrenalin, dopamin, 

dobutamin och fenylefrin (Larsson & Rubertsson, 2012, ss. 442-447). I denna studie används termen 

vasoaktiva droger. Dessa läkemedel är väldigt potenta och konsekvenserna av feladministrering kan 

vara förödande för patienten. Organisationen kring vilka som hanterar vasoaktiva droger ser väldigt 

olika ut i världen. I Sverige är det intensivvårdssjuksköterskan som handhar och administrerar dessa 

potenta läkemedel efter läkarordination och därför ställs det höga krav på kompetensen hos 

intensivvårdssjuksköterskan.  

Bakgrund 

Intensivvård 

Den första intensivvårdsavdelningen i Sverige etablerades i Borås 1952. I samband med 

polioepidemin som drabbade Sverige etablerades ytterligare intensivvårdsavdelningar. På en IVA 

vårdas de svårast sjuka och allvarligast skadade patienterna, som sjukhusets övriga avdelningar inte 

har utbildning i eller resurser att vårda. Behandlingarna är ofta svåra och kräver stora resurser 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009, ss. 20-35) (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Intensivvårdssjuksköterskan ska också ha en förmåga att se 

hela människan och präglas av ett etiskt förhållningssätt (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Denne ska också i dagens intensivvård inte 
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bara behandla redan uppkommen svikt i ett eller flera organ utan också förebygga ohälsa och hela 

tiden ligga ett steg före. Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan har en förståelse och en 

handlingsberedskap för akuta situationer (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Virginia Hendersons omvårdnadsteori har patienter fjorton 

grundläggande omvårdnadsbehov vilka alla har en central del i en intensivvårdssjuksköterskas 

arbetsroll. Bl.a. menar Henderson att sjuksköterskan ska vårda patienten tills denna kan vårda sig 

själv igen samt främja prevention och bota sjukdom. Omvårdnaden ska vara individanpassad med en 

omvårdnadsplan som strävar efter att patienten ska bli självständig i de grundläggande behoven 

vilket bör vara målet för intensivvårdssjuksköterskan (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2006, ss. 

33-37, 80-85). 

 

Vasoaktiva droger 

Forskningen kring artärernas funktion började redan år 1893 i England och året därpå fortskred 

forskningen med djurförsök där man använde sig utav adrenerga extrakt från får (Zarychanski, 

Ariano, Paunovic, & Bell, 2009). Kring år 1900 framtogs substansen Adrenalin som var 2000 

gånger potentare än de tidigare vasokontraherande läkemedlen man funnit och strax därefter kom 

första rapporten om adrenalinets verkningsmekanismer. År 1927 syntetiserade man adrenalin och 

fick då fram fenylefrin. Under andra världskriget framkom det kronotropa läkemedlet isuprel och 

användes för att behandla kardiogena chocker. Efter att ha modifierat isuprel fick man på 70-talet 

fram dobutamin som hade kvar den inotropa effekten men var mindre arytmogen och hade mindre 

vaskulära effekter. Noradrenalin var syntetiserat redan år 1904 men användes inte som vasopressor 

för ens i slutet av 40-talet. Dopaminet framtogs redan år 1910 och var mindre potent än noradrenalin 

men kom inte att användas kliniskt för chockbehandling för ens sent 60-tal och tidigt 70-tal 

(Zarychanski, Ariano, Paunovic, & Bell, 2009). 

 

Behandling med vasoaktiva droger 

Vid tillstånd där vätsketerapi inte är tillräckligt för att upprätthålla adekvat blodtryck och 

vävnadsperfusion bör behandling med vasoaktiva droger påbörjas (Vincent & Weil, 2006). De 

patienter som behöver infusion av vasoaktiva droger bör vårdas på intensivvårdsavdelningar (Miller, 

2001). Vasoaktiva droger ökar medelartärtryck (MAP) vilket också ökar perkussionen i organen och 

gör att cardiac outputdistributionen1 till organen kan bibehållas. Att hålla ett systematiskt tryck är 

väsentligt för en adekvat perfusion i vävnaderna (Holmes, 2005). Överväganden i valet av 

vasoaktiva droger bör göras för att besluta om det är att höja blodtrycket eller öka cardiac output 

                                                                 
1 Mängden blod hjärtat pumpar genom cirkulationssystemet på en minut (Medicine Net, 2012) 
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man vill göra. Många vasopressorer har också en inotrop effekt (Hollenberg, o.a., 2004). 

Vasopressorers huvudsakliga mål är att höja blodtrycket. Man vill sträva efter ett MAP > 60 mmHg 

annars riskerar vävnaderna i njurarna, centrala nervsystemet och blodflödet att reduceras (Beale, 

Hollenberg, Vincent, & Parillo, 2004). Vissa patienter, som t.ex. de med en tidigare hypertoni, 

kräver ett högre blodtryck för att uppnå adekvat vävnadsperfusion (Bersten & Holt, 1995). 

 

Det är av största vikt att en sjuksköterska vet vad det är för slags läkemedel som han/hon ska 

administrera och inneha fakta om verkningsmekanism, biverkningar och eventuella 

kontraindikationer (Miller, 2001). Vid administration av vasoaktiva droger kan det hos 

intensivvårdspatienter uppstå en reflexmässig bradykardi som kan leda till en fysiologisk minskning 

av hjärtfrekvens och ev. minskning av minutvolymen som en kompensationsmekanism. Andra 

nackdelar med vasoaktiva droger är att de kan orsaka takykardi, takyarytmier så som 

supraventrikulära och ventrikulära arytmier samt ischemi i hjärtmuskulaturen om det föreligger 

ateroskleros menar Hollenberg (2011). Negativa läkemedelsbiverkningar inträffar ofta på 

intensivvårdsavdelningar där det ofta kan uppstå kritiska vårdsituationer och de negativa 

läkemedelsbiverkningarna är också vanligare hos kritiskt svårt sjuka patienter än hos de patienter 

som inte är kritiskt sjuk (Seynaeve, o.a., 2011). Forskning har visat att de patienter som får höga 

doser av vasopressorer någon gång under sin vistelse på intensivvårdsavdelning eller allmän 

vårdavdelning löper en högre risk för att avlida (Sviri, Hashoul, Stav, & vanHeerden, 2014).  

 

Patientsäkerhet och vasoaktiva droger 

Feladministrationer av läkemedel utsätter dagligen patienter för en risk att skada sig eller till och 

med avlida (Frith, 2013) och på intensivvårdsavdelningar har detta visat sig vara ett allvarligt 

säkerhetsproblem (Valentin, 2012) (Valentin, o.a., 2006). Faktorer som kan medverka till att ett 

läkemedel ges på fel sätt kan vara stress, hög arbetsbelastning, att sjuksköterskan blir avbruten eller 

distraherad av något (Frith, 2013). I en studie som undersökte vilka fel som uppkommer vid 

administrering av läkemedel till vuxna patienter på en intensivvårdsavdelning fann de att de 

vanligaste felen uppstod då vasoaktiva droger gavs. Högst andel fel skedde vid administrering av 

adrenalin (Calabrese, o.a., 2001). I en annan studies resultat där feladministrering av läkemedel 

förekom och det vanligaste felet var att fel dos av ett läkemedel hade getts. Av dessa läkemedel var 

kardiovaskulära läkemedel vanligast förekommande (Rothschild, o.a., 2005). Ofta förekommande på 

en intensivvårdsavdelning är att patienter har flera läkemedelsinfusioner som pågår samtidigt och 

det är då viktigt att märka upp infusionsslangar, sprutor, påsar samt kopplingar på flera ställen för att 

minska risken för feladministrering (Miller, 2001). Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap. 4§ är 
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sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att god patientsäkerhet säkerställs och också rapportera in 

risker för eller redan uppkomna vårdskador. För att på bästa sätt säkerställa patientsäkerheten vid 

beredning och administrering av vasoaktiva droger bör en annan sjuksköterska dubbelkolla innan 

administrering för att minska risken att fel begås. Vad gäller läkemedel som doseras enligt vikt är 

det av ännu större vikt att dubbelkolla med en kollega så till exempel en liten patient inte får en allt 

för stor dos (Miller, 2001) (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

Erfarna intensivvårdssjuksköterskor använder ofta sin erfarenhet och intuition till att fatta beslut som 

rör patienten (King & Macleod, 2002). Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att identifiera, 

övervaka, bedöma, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder utifrån patientens individuella 

omvårdnadsbehov. Denne har också ett ansvar att genomföra och utvärdera de medicinska åtgärder 

som är ordinerade (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 

Problemformulering 

Övervakning och utvärdering av medicinskteknisk utrustning medför att 

intensivvårdssjuksköterskan hela tiden kan utvärdera patientens tillstånd och ha handlingsberedskap 

inför förändringar. Detta leder till att risken för ohälsa minimeras samtidigt som arbetet fortskrider 

mot att få patienten att uppleva välbefinnande (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Att ha förmåga att upptäcka och granska förändringar och 

behandlingsfaktorer för att bedöma risken för en motsatt effekt av ett läkemedel har en central roll i 

en intensivvårdssjuksköterskas arbete (George, Henneman, & Tasota, 2010). Arbetet inom 

intensivvård ska hela tiden integrera evidens från bl.a. vetenskapligt resultat och beprövad erfarenhet 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Med 

kännedom av detta syftar studien till att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta med vasoaktiva droger. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

vasoaktiva droger. 
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Metod 

Design 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång inom det aktuella forskningsområde och ingen tidigare 

forskning om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att handskas med vasoaktiva droger 

hittades (Polit & Beck, 2012, ss. 60-62). När det finns lite forskning inom ett forskningsområde 

rekommenderar Polit och Beck (2012) att genomföra studien med kvalitativ ansats vilket också är 

vanligast inom omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman, 2004). För att bäst få en djupare 

förståelse om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser valdes det att göra semistrukturerade 

intervjuer med kvalitativ manifest innehållsanalys och induktiv ansats. Detta innebar att frågorna var 

sammanställda i en intervjuguide och fokuserade på studiens syfte vilket också medförde att 

intervjuerna intog samma typ av data från alla som intervjuades (Polit & Beck, 2012, ss. 535-537). 

För denna studie innebar en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats att analysen var textnära 

och utfördes förutsättningslöst utifrån intensivvårdssjuksköterskornas berättelser och upplevelser. 

När resultatet är textnära är det relativt fritt från tolkningar och blir då manifest (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Deltagare 

Studien genomfördes på två olika sjukhus i Norrland. Dessa sjukhus har upptagningsområden på 

vardera ca 270 000 samt 80 000-140 000 personer beroende på tillhörighet inom 

verksamhetsområden. Ett utav sjukhusen har sex intensivvårdsplatser medan det andra har fem 

intensivvårdsplatser och två postoperativa platser inne på IVA. Via telefonsamtal kontaktades 

verksamhetscheferna på de bägge sjukhusen för att få ett muntligt godkännande. Informationsbrev 

lämnades sedan ut till verksamhetscheferna på de bägge sjukhusen med information om studien, 

dess syfte samt ett skriftligt godkännande av genomförandet. Detta informationsbrev 

vidarebefordrades sedan till vårdenhetscheferna på de bägge intensivvårdsavdelningarna. Därefter 

togs det kontakt med intensivvårdssjuksköterskorna för förfrågan om att delta i studien. De 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningarna som var intresserade av att delta i studien erhöll 

ytterligare information om bland annat studiens syfte, upplägg och frivillighet. Ett 

bekvämlighetsurval av informanter från de båda intensivvårdsavdelningarna till studien har 

tillämpats. Deltagarna skrev på ett godkännande och intervjuerna utfördes sedan i anslutning till ett 

arbetspass för deltagarna. I studien deltog fem intensivvårdssjuksköterskor från vardera sjukhus. 

Intervjuarna genomförde fem intervjuer var, alltså tio intensivvårdssjuksköterskor totalt. Ofta 

inkluderar kvalitativa studier få informanter (Polit & Beck, 2012, ss. 53, 533-554). Informanterna 
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var kvinnor i åldern 27-61 år med en median på 50 år och deras yrkeserfarenhet varierade mellan 1-

23 år med en median på 14,5 år. Meningen med att välja att intervjua intensivvårdssjuksköterskor 

från två olika sjukhus på två olika håll i landet var att få en så stor förståelse av fenomenet som 

möjligt och inte att jämföra de olika sjukhusen (Polit & Beck, 2012, ss. 487-510). 

Intervjuer 

Efter ett godkännande av verksamhetschefen på intensivvårdsavdelningarna och Mittuniversitetets 

etiska råd startades datainsamlingen med en provintervju och därefter genomfördes de andra 

intervjuerna. Innan intervjun startade fick deltagarna information om studien, att deltagande var 

frivilligt, att informationen de gav kom att sparas på Mittuniversitetet. De svarade både muntligt och 

skriftligt att de ville delta samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Intervjuerna 

genomfördes under en tvåveckorsperiod under mars och april 2014. Dessa spelades in elektroniskt 

för att allt fokus skulle kunna läggas på intervjuerna och sparades sedan på ett USB-minne för 

förvaring i Mittuniversitetets arkiv. Allt material har behandlats konfidentiellt. Den som intervjuats 

godkände även att inspelning skedde och att den kom att raderas från inspelningskällan då intervjun 

skrivits ner. Intervjuerna genomfördes i anslutning till arbetspasset och var 30 - 45 minuter långa. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor som hjälpmedel till att 

fokusera på studiens syfte. En semistrukturerad frågeguide lämnar utrymme för öppna 

svarsmöjligheter och för att belysa frågeområden kan intervjuaren ställa frågor och samtala fritt 

(Polit & Beck, 2012, ss. 535-537). De bakgrundsfrågor som inledde intervjuerna berörde 

intensivvårdssjuksköterskornas ålder, antal yrkesverksamma år som sjuksköterska och antal 

yrkesverksamma år som intensivvårdssjuksköterska. Exempel på frågor som ställdes var ”Hur 

upplever du att det är att arbeta med vasoaktiva droger?”, ” Kan du berätta hur det var att hantera 

dessa läkemedel när du var nyutbildad?” och ”Hur ser du på patientsäkerhet och vasoaktiva 

droger?”. Följdfrågor som ställdes var exempelvis ”Hur?”, ”Kan du vidareutveckla?” och ”Hur 

kändes det då?”.   

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys har tillämpats för analys av data till denna studie för att kunna urskilja 

skillnader och likheter i textens innehåll. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och 

texten lästes sedan flera gånger för att få en fördjupad förståelse för innehållet. Den transkriberade 

texten delades sedan in i meningsbärande enheter utifrån studiens syfte och dessa kondenserades 

sedan så de meningsbärande enheterna förkortades utan att de centrala delarna gick förlorad 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det kondenserade materialet granskades och tilldelades koder som 
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kort beskrev innehållet i de kondenserade meningsenheterna vilka också blev subkategorier i 

resultatet. Slutligen delades koderna in i kategorier utefter likheter och skillnader. 

Tabell 1. Exempel på bearbetning av data. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har granskats av Etiska rådet vid Mittuniversitetet vilka inte hade något att invända. 

Informanterna fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och metod, ansvariga 

för studien, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

att de skulle påverka de negativt. Information gavs också om att materialet skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och med etiskt förhållningssätt samt att resultatet i studien kommer att 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift (Henricson, 2012, s. 169). Materialet har förvarats säkert och 

inga obehöriga har ägt tillträde till informationen. Informanterna har gett ett muntligt samt att 

skriftligt samtycke till att delta i studien. Resultatet har sammanställts på så vis att ingen informant 

kan identifieras. 

Resultat 
Resultatet i föreliggande studie baserar sig på de tio intervjuerna angående 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att arbeta med vasoaktiva droger. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys framkom det tre kategorier. Dessa var Ett behov av trygghet, Att ta och känna 

ansvar och Att hantera tekniska hjälpmedel. Nedan redovisas resultatet i form av tabell 2, löpande 

text och citat. 

 

  

Meningsenhet Kondensering Kod/Subkategori Kategori 

Nej men jag känner mig ganska eller jag 
känner mig trygg med det teknik har 

aldrig varit något problem för mig det är 
ett instrument du använder och lär du 

dig hur det fungerar så är det ju inte ett 
problem det är ett hjälpmedel. 

Känner sig 
trygg med den 

medicinska 
tekniken, är ett 

hjälpmedel. 

Teknik som 
behövs för att 

administrera 

Att hantera 
tekniska 

hjälpmedel 
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Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier. 

Ett behov av trygghet 

Utbildning 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de kände sig teoretiskt förberedda och trygga att arbeta 

med vasoaktiva droger efter vidareutbildning och har sedan lärt sig eftersom. Många av deltagarna 

var nöjda med sin utbildning medan några riktar kritik till att nivån varit för låg och för ytlig och att 

utbildningen innehåller för lite fokus på drogerna. Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att de lärde 

sig mer om hur det var att arbeta med vasoaktiva droger under den verksamhetsförlagda 

utbildningen och senare genom klinisk erfarenhet. Deltagarna lärde sig också genom att ha en 

mentor och att ha kollegor att bolla med. Att de har haft en bra handledare har också haft betydelse 

för upplevelse av att ha kunskap om hur drogerna fungerar. Deltagarna tyckte att det var deras eget 

ansvar att läsa på hur läkemedlet fungerar, hur det skulle ges och att ha kunskap om eventuella 

konsekvenser som kan uppkomma. 

Stöd från kollegor 

Ett stöd i arbetet med vasoaktiva droger har intensivvårdssjuksköterskorna funnit i mentorer, 

handledare och övriga kollegor som intensivvårdssjuksköterskor och läkare. Deltagarna i studien 

känner att de kan fråga om hjälp och känner sig inte dumma att fråga utan känner stöttning av 

varandra. Deltagarna känner att de kan be om hjälp om de inte hinner eller för att kontrollera att de 

räknat rätt. Mer erfarna intensivvårdssjuksköterskor frågar mera för att ta upp till diskussion eller 

dialog än av osäkerhet. En del känner att stödet finns även om de sällan eller inte har något behov av 

det. 

“Man kanske inte alltid behöver ställa en fråga men att man vet att här går det att fråga, det gör ju 

att man blir säkrare faktiskt.” 

Det framkom också att det kunde vara bra att ha en mentor samtidigt som det är bra att utmana sig 

och prova själv för att kunna lära sig att arbeta med vasoaktiva droger. En del 

Kategori Ett behov av trygghet Att ta och känna ansvar Att hantera tekniska hjälpmedel 

Subkategori  Utbildning 

 Stöd från 

kollegor 

 Patientsäkerhet på 
allvar 

 Kommunicera när 
fel begås 

 Utveckla sin 
kompetens 

 Teknik som behövs för 
att administrera 

 Vara förutseende 
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intensivvårdssjuksköterskor har ett behov av stöd genom att läkaren ordinerar eller att en kollega 

talar om vad som ska göras. Några deltagare har haft ett stöd av att ha en bok att skriva i för att 

kunna använda vid behov. 

Att ta och känna ansvar 

Patientsäkerhet på allvar 

Intensivvårdssjuksköterskorna var väl medvetna om att vasoaktiva droger är potenta och att det 

innebär en risk och kan ha en skadlig effekt för patienten att erhålla dessa. Därför kunde de ibland 

känna sig rädda och tyckte att det var otäckt att administrera drogerna. En 

intensivvårdssjuksköterska menar att det är viktigt att även undersköterskor förstår vilka potenta 

läkemedel dessa är för att inse allvaret i om till exempel en sprutpump larmar om att läkemedlet är 

slut. För att arbeta så patientsäkert som möjligt används färdiga PM för hur varje drog ska spädas 

och färdiga etiketter sätts på sprutorna. Detta upplevs som tryggt eftersom alla bereder lika vilket 

gör att man kan lita på varandra. 

Deltagarna berättar att det är viktigt att ha det lugnt kring sig vid beredning för att kunna ha 

möjlighet att kontrollera att det blivit rätt. De betonar även att det är varje enskild 

intensivvårdssjuksköterskas yrkesansvar att det blir rätt och att patientsäkerheten tillgodoses genom 

att ha farmakologisk kunskap om drogerna och hur de interagerar med andra läkemedel. I 

intensivvårdssjuksköterskornas arbete med vasoaktiva droger upplever de att de är noggranna och 

kontrollerar att läkemedlet är rätt kopplat, att rätt styrka ges och att den som administrerar vet hur 

det ska ges för att tillgodose patientsäkerhet. Och andra sidan berättar en deltagare att de som har 

arbetat länge inte alltid dubbelkontrollerar vilken medför en risk för patientsäkerheten. När någon ny 

rutin införs upplever en del att det tar ett tag innan det känns tryggt och att alla i arbetslaget har 

förstått och gör likadant. 

“Och det är väl, det har att göra med patientsäkerheten att jag känner till rutiner att jag vet hur jag 

ska använda dem”. 

Samtidigt berättar en deltagare att det vid akuta situationer kan uppstå fel på grund av stress då det 

inte går att kontrollera situationen och att det måste gå snabbt. Vid dessa tillfällen finns en osäkerhet 

kring om läkemedlet har administrerats rätt och en reflektion angående detta görs först efteråt. En 

annan deltagare upplever att patientsäkerheten kan sättas ur spel vid stressiga situationer och att 

övning i teamarbete behövs genom att det är olika för alla hur de klarar av stress. 
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Kommunicera när fel begås 

Deltagarna i studien upplever att man kan prata med sina kollegor om ett fel skulle inträffa och 

försöker också reda ut varför det blev fel för att förhindra att det sker igen. Deltagarna menade att 

det kan hända vem som helst. Intensivvårdssjuksköterskorna tror att fel kan ske vid trötthet, stress, 

okunskap, organisationsbrister med för lite personal, hög arbetsbelastning och den mänskliga 

faktorn. Om ett fel begås måste det vara högt i tak för att förebygga att det upprepas. Om något går 

fel skrivs avvikelser även om det upplevs ske sällan att fel inträffar. En av deltagarna upplever att 

det sällan sker incidenter och är därför osäker på om det kommer fram att något har skett. En annan 

deltagare tror att man inte pratar om små fel som begås på grund av stress eller att man inte hinner 

med. Det framkom även att intensivvårdssjuksköterskorna inte gärna skulle anmäla någon om något 

skulle bli fel och det är viktigt att våga säga till varandra om det sker. En deltagare tycker det är 

svårt som oerfaren hamna i en akut situation våga säga ifrån till en person med stor pondus om man 

får en ordination som kanske inte är rätt. 

Utveckla sin egen kompetens 

Till en början upplevde många intensivvårdssjuksköterskor att det var svårt, skrämmande och var 

försiktiga och extra noggranna i handhavandet av vasoaktiva droger. Detta på grund av att de är 

potenta läkemedel och de var inte vana att arbeta med dem. De upplevde en stor respekt i början och 

hade lite kunskap om doseringen var för hög eller för låg eller vilken effekt det skulle ge om dosen 

ändrades. De kunde också känna sig stressade som ny i yrket och var oroliga för att råka ge fel. 

Eftersom många varit oroliga i början av arbetet med vasoaktiva droger tyckte deltagarna att det var 

viktigt att ha någon att fråga för att känna sig trygg och att klimatet var öppet för att kunna lära sig 

på ett bra sätt.  Om det var något de inte kunde frågade de och kunde lära sig av en mera erfaren 

intensivvårdssjuksköterska eller läkare. En del deltagare har känt sig trygga att arbeta med 

vasoaktiva droger från början genom att svaret av läkemedlet syns direkt på övervakningsskärmen 

och att det därmed är lätt att styra dosen.  

Några deltagare menar att de har utvecklats i sin kompetens att arbeta med vasoaktiva droger genom 

att tillämpa “learning by doing” och stå bed-side för att bli en bättre kliniker och finna känsla och 

vana för hur läkemedlen fungerar. Deltagarna tycker att det är svårt då det är individuellt hur 

patienten reagerar och patienten kan vara mer eller mindre känslig och att en bra dos får titreras 

fram. 
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“Ja, den här variationen hos individen när det är en patient som är riktigt sjuk och du använder 

vasoaktiva, och då gav det så mycket större stress, du visste inte riktigt hur snabbt du kunde 

korrigera det”. 

Deltagarna tyckte också att det är deras eget ansvar och att motivation att fortlöpande gå på kurser, 

internutbildningar och själv läsa för att uppdatera sina kunskaper och utveckla sin kompetens. De 

säger också att de fortlöpande läser på för att känna sig trygg i sin yrkesroll. 

“Att ha en sköterska som är uppdaterad som är trygg i sin yrkesroll som är trygg med det läkemedel 

som hon hanterar det är väl det bästa för patienten. Det är ju så att säga på dig som sköterska som 

handskas med det, det är du som måste ta det ansvaret”. 

Deltagarna frågade mera och hade mycket att hålla reda på när de var nya i yrket men kände senare 

att de kunde arbeta mera självständigt och kunde justera doserna själv. 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättar att de tycker att vasoaktiva droger kan vara svårt samtidigt 

som de kände sig trygga och bekväma i arbetet med vasoaktiva droger efter en tids erfarenhet och att 

de hela tiden lärde sig känslan i det ju fler patienter de fick ge omvårdnad till. Deltagarna upplever 

även att vasoaktiva droger är en del av vardagen och det känns naturligt att arbeta med dem då dessa 

läkemedel är vanligt förekommande. Noradrenalin upplevs som ett tryggt läkemedel att handha då 

det handhas ofta. Däremot så upplever de mera osäkerhet och måste tänka till lite mera då de ska 

administrera andra läkemedel som de inte har gett någon gång eller inte handhar så ofta. Ju mera 

droger som används desto mera komplicerat blir det att arbeta men upplevs ändå som en spänning 

och en utmaning. 

Att hantera tekniska hjälpmedel 

Teknik som behövs för att administrera 

Deltagarna i denna studie känner sig trygga och upplever att det finns en hög kompetensnivå när det 

gäller vanligt förekommande tekniska hjälpmedel som infusionspumpar, sprutpumpar, mätmetod 

som artärtryck och monitorering av vitalparametrar. De upplever även att dessa är användarvänliga 

och roliga att arbeta med. Vissa upplever osäkerhet med mätmetod med PICCO och andra upplever 

det som ett hjälpmedel för att göra en adekvat bedömning och som därmed inte baseras på en känsla. 

En deltagare känner sig osäker vid mätmetoder som sällan används eftersom det hinner glömmas 

bort hur det görs och frågar då en kollega vid sådana tillfällen. 

Sprutpumpar upplevs som ett bra hjälpmedel i det dagliga arbetet. Detta då det går att läsa av när 

nya sprutor ska blandas och de ser om administreringen blir rätt. Det finns även larmfunktioner som 



12 
 

larmar när läkemedlet är slut. Då en patient är instabil använder intensivvårdssjuksköterskorna en 

övertagningsfunktion vilket innebär att det inte är lika bråttom och kritiskt vid sprutbyten eftersom 

ingen fördröjning i läkemedeltillförseln sker. 

När ny teknisk apparatur införs upplever intensivvårdssjuksköterskorna en period av omställning 

och det finns en osäkerhet i handhavandet. De får då lära sig att tänka på ett annat sätt när det gäller 

till exempel dosering. De som arbetat länge upplever att det är besvärligt att lära om men tycker 

ändå att det är en självklarhet att lära sig ny apparatur samtidigt som det kan vara otäckt om 

apparaturer inte fungerar som den ska. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att de som är nya i 

yrket är försiktiga med att handha sprutpumpar och vasoaktiva droger. 

Vara förutseende 

En del i en intensivvårdssjuksköterskas arbete är att vara förutseende och ligga steget före för att 

kunna planera sitt arbete. Vid arbetspassets början kontrolleras sprutpumpar och infusionspumpar 

för att kontrollera styrkor, hur lång tid det är kvar för att vara steget före för att undvika ett 

blodtrycksfall. Patientsäkerheten sätts på spel om sprutor inte hinner blandas eller om 

intensivvårdssjuksköterskan inte är förberedd. Intensivvårdssjuksköterskorna berättar att det gäller 

att vara snabb vid sprutbyten för att undvika blodtrycksfall och ibland ges en bolusdos för att 

undvika att detta sker. När behandling av vasoaktiva droger avslutas behöver 

intensivvårdssjuksköterskan vara förutseende genom att aspirera ut läkemedlet för att undvika att 

patienten får en bolusdos vid nästa tillfälle som CVK ska användas igen. En deltagare tycker att det 

är gruvsamt att byta slangar till CVK då blodtrycket kan sjunka om det inte sker tillräckligt fort. Det 

gäller då att arbeta effektivt vid slangbytet eller om det bedöms att detta inte kommer att gå finna en 

annan lösning till problemet. 

Vid transporter som till exempel till en röntgenundersökning krävs förberedelse och planering för 

vad som kan hända. Till exempel att inget läkemedel tar slut och att teknisk apparatur fungerar 

adekvat. Transporten upplevs som mera stressig ju sjukare patienten är och 

intensivvårdssjuksköterskan får klara sig själv utan att kunna fråga eller få hjälp av någon kollega. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En inledande litteraturgenomsökning inom det aktuella området utfördes och fann då att ämnet 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att hantera vasoaktiva droger inte var beforskat. Detta 
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kan enligt erfarenhet bero på att det ser väldigt olika ut runt om i världen beträffande vem som 

hanterar dessa läkemedel. Vanligt är att det är läkare som handskas med dessa läkemedel och det har 

troligtvis inte forskats kring detta ämne vad gäller sjuksköterskans roll och upplevelser på grund 

utav just detta. Mot denna bakgrund valdes att genomföra studien med en kvalitativ ansats då denna 

metod lämpar sig bäst till att studera områden där det tidigare inte finns så mycket forskning (Polit 

& Beck, 2012, ss. 487-510). Fördelen med att genomföra studien med kvalitativ innehållsanalys är 

att denna metod kan anpassas efter olika syften, data av varierad kvalitet och forskarnas erfarenhet 

och kunskap (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 97-109). Den kvalitativa ansatsen ansågs vara 

den mest lämpliga och svarade även bäst mot studiens syfte. En viss förförståelse för området fanns 

innan studiens början kopplat till specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska samt klinisk 

erfarenhet av sjuksköterskearbetet inom intensivvård. Av denna anledning finns det möjlighet att 

studien möjliggjort upptäckten av ny kunskap och en djupare förståelse (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012, ss. 97-109). Data inhämtades genom intervjuer gjorda med utgångspunkt från en 

semistrukturerad intervjuguide. Detta för att så stort fokus som möjligt skulle läggas på syftet till 

studien (Polit & Beck, 2012, ss. 535-537). 

För att säkerställa trovärdigheten inom kvalitativ forskning används ofta fyra begrepp; ”credibility” 

(giltighet), ”transferability” (överförbarhet), ”confirmability” (objektivitet) och ”dependability” 

(stabilitet) (Polit & Beck, 2012, ss. 174-180) (Graneheim & Lundman, 2004). Antalet informanter 

till studien har bedömts som tillräcklig utifrån de data som informanternas uppgifter frambringat. En 

styrka med studien som också ökar studiens giltighet är att informanterna har haft en varierad 

yrkeserfarenhet som intensivvårdssjuksköterska och även en variation i ålder. Detta ökar 

möjligheten till att studien har belyst forskningsfrågan utifrån en mängd olika aspekter och då också 

fått en rikare variation av det studerade fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet med 

studien är att det endast var kvinnor som deltog i studien. Detta kan ha inneburit att vissa aspekter 

relaterat till könsskillnader och därmed möjligheten till viss skillnad i upplevelser kan ha gått 

förlorad (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 97-109). Till denna studie intervjuades fem 

intensivvårdssjuksköterskor var av oss vilket betyder att informanterna kan ha fått olika 

uppföljningsfrågor. Detta kan leda till att möjligheten att fånga upp variationer av upplevelser har 

varit större (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 97-109). Detta kan även vara till studiens 

nackdel då detta kan medföra att data kan gå förlorad och då också minska stabiliteten av studien 

(Polit & Beck, 2012, ss. 174-180). Intervjuerna upptog ca 30-45 min och denna tid bedöms som 

tillräcklig för att uppnå datamättnad angående studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 
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I analysprocessen har vi båda och även en erfaren handledare haft insyn, vilket stärker studiens 

giltighet (Polit & Beck, 2012, ss. 174-180) (Graneheim & Lundman, 2004). En annan aspekt som 

stärker studiens giltighet är att citat från den transkriberade texten redovisas fortlöpande i resultatet 

samt att delar av analysprocessen har redovisats i metoden (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kännedom om att det alltid finns en viss grad av tolkning och olika betydelser av all text även om 

den kvalitativa analysprocessen är manifest för denna studie finns (Graneheim & Lundman, 2004). 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) och Polit och Beck (2012) betyder ”confirmability” 

objektivitet eller neutralitet. Detta innebär förmågan hos intervjuarna att vara objektiv och neutral i 

deras sätt att intervjua. Med tanke på detta har intervjuerna genomförts på ett så neutralt sätt som 

möjligt för att färga resultatet så lite som möjligt utifrån egna erfarenheter och förutfattade meningar 

med hjälp utav bl.a. den semistrukturerade intervjuguiden. Intervjuaren är alltid medskapare av 

texten genom samspelen i intervjuerna och resultatet kan då aldrig ses som oberoende av forskaren i 

kvalitativa intervjustudier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 97-109) (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Något som bidrar till studiens stabilitet är att datainsamlingen pågick under en väldigt begränsad tid 

(Graneheim & Lundman, 2004). En provintervju genomfördes som avlyssnades av oss båda och 

handledare innan datainsamlingen påbörjades för att höja kvaliteten på studien (Graneheim & 

Lundman, 2004). En svaghet med studien är att inte intervjuerna gjordes gemensamt av oss båda 

(Graneheim & Lundman, 2004). Polit och Beck (2008) menar att ”transferability” innefattar i hur 

stor utsträckning som studien är överförbar till andra grupper eller situatio ner. Denna studies resultat 

skulle kunna representera intensivvårdsjuksköterskors upplevelser av att hantera vasoaktiva droger 

runt om i Sverige. Detta då urvalet av informanter till studien representerar två sjukhus med 

varierande storlek och upptagningsområden. Resultatet från studien är också tydligt redovisat och 

innehåller citat från den transkriberade texten vilket också ökar studiens överförbarhet (Graneheim 

& Lundman, 2004) (Polit & Beck, 2012, ss. 174-180). 

Resultatdiskussion 

 Till en början tyckte deltagarna att det var svårt och ibland otäckt att använda vasoaktiva droger. 

Efter en tids erfarenhet så upplevde de sig mera trygg i handhavandet. Deltagarna i studien upplevde 

att de fick mycket stöd av både handledare, mentorer och kollegor. De ansåg också att det var 

intensivvårdssjuksköterskornas eget ansvar att läsa på om de kände sig osäkra i handhavandet av 

vasoaktiva droger. Då bra dokument och lätthanterlig teknisk apparatur har framtagits ökar detta 

tryggheten hos intensivvårdssjuksköterskan. I denna studie framkom det att det behövs en teoretisk, 
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praktiskt träning samt regelbunden individuell repetition av teoretisk kunskap för att lära sig 

använda vasoaktiva droger. Mer erfarenhet skapar en trygghet i arbetet med vasoaktiva droger och 

inlärningsperioden är individuell.  

 

Deltagarna i studien upplevde att de kände sig teoretiskt förberedda att arbeta med vasoaktiva droger 

och att de lärde sig genom att ha en mentor eller kollega att bolla med. Alla som intervjuades höll 

inte med om detta utan tyckte att utbildningen i farmakologi var undermålig. Forskning har visat det 

finns en begränsad förståelse i farmakologi och hur ett läkemedel ska administreras vilket kan skapa 

oro för intensivvårdssjuksköterskan. Även om kunskapen är begränsad så insåg de i studien att de 

behövde farmakologisk kunskap i praktiken. En förbättrad utbildning kan öka självförtroendet och 

därmed minska oron i samband med handhavandet av drogerna (King R. , 2004). 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie berättar att de har ett stöd av varandra i sitt arbete med 

vasoaktiva droger om det är något som de inte förstår eller om de behöver hjälp. O'Kane (2011) 

menar att det krävs ett tillräckligt stöd för att ha en trevlig arbetsmiljö och att lite stöd kan leda till 

en oförmåga att prioritera. Ett stöd av sina kollegor är därför viktigt för patienters säkerhet samt att 

intensivvårdssjuksköterskors har en gynnsam arbetsmiljö. 

 

Sjuksköterskor måste tillhandahålla en säker miljö för patienten och ständigt se till patientens 

säkerhet (Redden & Evans, 2014). Enligt Virginia Henderson är sjuksköterskans uppgift att 

tillgodose patientens grundläggande behov tills denna är kapabel att klara detta själv. Omvårdnaden 

ska vara individanpassad och bedömning av omvårdnadsåtgärder sker utifrån patientens resurser att 

upprätthålla normala funktioner (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2006).  Detta har också visat sig 

vara en central del i uppfattningen från denna studies deltagande intensivvårdssjuksköterskor. 

Deltagarna i denna studie är medvetna om att vasoaktiva droger är ett potent läkemedel och att de är 

noggranna i sitt arbete med dessa. För att förbättra och främja patientsäkerheten kan utnyttjande av 

verktyg göra det enklare att upptäcka felmedicinering. Kostnaderna som kommer med mer aktivt 

patientsäkerhetsarbete uppvägs av vinsterna som kommer med att upprätthålla god patientsäkerhet 

(Bohomol, Ramos, & D'innocenzo, 2009). Ett verktyg som kan användas för att förbättra säkerheten 

kan vara olika rutinsammanställningar och blandningsscheman. I denna studie framkom att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de kunde prata med varandra om något skulle bli fel i 

arbetet med vasoaktiva droger. De menade att det kunde hända vem som helst och att fel kan ske vid 

trötthet, stress eller hög arbetsbelastning. En studie att oerfarna sjuksköterskor kan orsaka fel som i 

felmedicinering eller fördröjning av behandling då de i början kan sakna kritiskt tänkande både i 

verklig och upplevd tidsbrist (Saintsing, Gibson, & Pennington, 2011). I en annan studie (Pronovost, 



16 
 

Wu, Dorman, & Morlock, 2002) som genomförts i USA om patientsäkerhet inom intensivvård fann 

man att brister i patientsäkerhet är ett stort problem. Bristerna kunde vara felmedicinering som 

patienten antingen inte vet om eller ge skador. I värsta fall kan skadan orsaka dödsfall. En slutsats i 

studien var att om något fel sker fokuseras det ofta på den enskilde individen som orsakat det. Detta 

kan då leda till att individen håller det för sig själv och skäms och känner skuld. I studien fann man 

även att den största punkten att kunna tillgodose patientsäkerhet och inte orsaka skada kan fokus 

sättas på det som är utmärkande i organisationen istället för på den enskilde individen. Med denna 

kunskap är det då viktigt att tänka på om någon gör fel att inte skuldbelägga utan istället påtala 

eventuella brister i organisationen som orsakat detta. Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie 

tyckte att det är viktigt att fortlöpande gå på kurser och vara aktiv i att uppdatera sina kunskaper för 

att vara trygg i sin yrkesroll. Kowitlawakul (2013) menar också att sjuksköterskor själva är 

ansvariga för att se sitt behov av att lära sig och se till sin professionella utveckling och anser också 

att det behövs organisatoriska investeringar i professionell utvecklingsverksamhet för att 

kompetensen ska utvecklas. 

I den föreliggande studien visade resultatet att intensivvårdssjuksköterskorna kände sig trygga och 

upplevde att det fanns en hög kompetensnivå gällande vanligt förekommande tekniska hjälpmedel. 

Intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i studien upplevde också att de tekniska hjälpmedlen var 

användarvänlig och rolig att arbeta med. I en annan studie fann man att sjuksköterskorna upplevde 

att de kunde komma närmare patienten med hjälp av de tekniska hjälpmedlen. Dock upplevde de 

nya sjuksköterskorna att det kunde vara svårt med teknisk apparatur (McGrath, 2008). Den aktuella 

studiens resultat visar att det kan finnas en osäkerhet hos intensivvårdssjuksköterskorna vid 

införande av ny teknisk apparatur och handhavande och de erfarna kan tycka att det är svårt att lära 

om. En del intensivvårdssjuksköterskor upplevde också en osäkerhet med PICCO-mätning medan 

andra upplevde det som ett hjälpmedel till att få en känsla och göra en adekvat bedömning. En annan 

studie kom fram till att nya sjuksköterskor var mer fokuserad på arbetsuppgiften kring de tekniska 

hjälpmedlen och tyckte det var läkarnas ansvar medan erfarna sjuksköterskor mer såg potentialen till 

att omvandla teknisk apparatur till något mer användbart inom omvårdnad (Crocker & Timmons, 

2009). I den föreliggande studien framkom det att sprutpumpar sågs som ett vardagligt hjälpmedel 

och hjälpte till att säkerställa patientsäkerheten i och med att de har larm och sjuksköterskorna kan 

också planera sina sprutbyten. En ytterligare studie visade att det är viktigt att komma ihåg att det är 

en patient man vårdar så inte den tekniska apparaturen tar över hela patienten. Samma studie visade 

att sjuksköterskorna tyckte det hade tillkommit för mycket teknisk apparatur runt patienterna 

(Bunch, 2002). Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att sprutpumparna är ett bra hjälpmedel i deras 



17 
 

vardag och är ett bra sätt att tillgodose patientsäkerheten. En studie visar dock att även om 

infusionspumparna är till för att minska risk för att fel sker så minskar inte risken utan gör snarare 

att pumpen gör det möjligt för användaren att strunta i larm och överskrida doser (Harder, 2013). 

Slutsats  

Resultatet i denna studie visar på att intensivvårdssjuksköterskor överlag kände sig teoretiskt 

förberedda att använda vasoaktiva droger. De tyckte också att de lärde sig mycket av sin handledare, 

kollegor och mentorer. De tyckte även att det var deras eget ansvar att läsa på om något de inte har 

förstått. Denna kunskap ger en förståelse för att lära sig att använda vasoaktiva droger behövs en 

teoretisk grund, praktisk träning samt regelbunden individuell repetition av teoretisk kunskap. 

Deltagarna i studien upplever att de har ett bra stöd och kan be om hjälp av kollegor. Detta är 

positivt eftersom att stöd och ett öppet klimat i arbetsgruppen kan leda till gagn för patientens 

säkerhet. Resultatet i denna studie visar även att sjuksköterskorna tar sin yrkesprofession på allvar 

genom att vara noggranna och kontrollerar så att drogerna administreras på rätt sätt. I studien 

framkom även att dokument för hur drogerna ska blandas och en lätthanterlig tekniskapparatur har 

framtagits för att förbättra patientsäkerhet och för att intensivvårdssjuksköterskorna skulle känna sig 

trygga. Dock finns ändå en risk att det blir fel vid stressiga situationer, hög arbetsbelastning och den 

mänskliga faktorn. För att förbättra patientsäkerheten skulle kunna vara internutbildningar, praktiska 

övningar i akuta situationer, lättillgängliga rutindokument. En annan del i att förbättra 

patientsäkerheten kan vara att ha en anslagstavla där förslag på förbättringar sätts upp och som 

därefter tas upp en gång per vecka i arbetsgruppen. Till en början tyckte deltagarna att det var svårt 

och ibland otäckt att använda vasoaktiva droger. Efter en tids erfarenhet så upplevde de sig mera 

trygg i handhavandet. Med denna kunskap är det viktigt att inse att alla är olika i arbetsgruppen och 

att inlärningsperioden är olika lång och att en förståelse för detta måste finnas.  
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