
 

Uppsats på avancerad nivå 

Independent degree project   second cycle 

 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter i omvårdnaden till 

respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen 

sedering. 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Björkegren och Maria Edblad 

Ht 2015 

Examensarbete, 15 hp 

Specialistssjuksköterskeutbildningen intensivvård 

Handledare Britt Bäckström, Universitetslektor,  Institutionen för Omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Det senaste årtiondet har forskning kommit som stödjer att patienter som 

vårdas med respiratorbehandling ska ges lättare eller ingen sedering. Trenden inom 

intensivvård har senaste åren förändrats från tungt sederade patienter till lätt sederade. 

Att möta, vårda och förstå respiratorbehandlade patienter som har lätt eller ingen 

sedering ställer krav på de professionella vårdarna. Syfte: Syftet med denna studie var 

att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter i 

omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering. Metod: 

Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer som resulterade i fyra kategorier 

och tio subkategorier. Intervjuer genomfördes på två sjukhus i mellan Sverige. Data 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet beskrev 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevelse av ökade krav på närvaro för att minska oro, 

ångest och förebygga att risksituationer uppstod. Ökade krav på flexibilitet och brist på 

tid samt resurser gav upplevelse av stress och otillräcklighet. Detta ledde till att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde otillfredsställelse i omvårdnadsarbetet. Att 

vårda respiratorbehandlade patienter vakna underlättade mobilisering, samverkan och 

möjliggjorde kommunikation. Olika sätt att kommunicera på beskrevs. Slutsatser: Tid 

och resursbristen försvårade i omvårdnaden av vakna respiratorbehandlade patienter 

och ledde till att de sederades mer än nödvändigt. För att förbättra omvårdnaden av 

vakna respiratorbehandlade patienter behöver en anpassning av intensivvården göras 

för att intensivvårdssjuksköterskorna i omvårdnaden ska kunna vara mer närvarande, 

aktivt samverka och göra patienten delaktig samt förebygga risker.  

 

Nyckelord: intensivvårdssjuksköterskor, kvalitativ innehållsanalys, lätt sedering, 

omvårdnad, respiratorbehandling, upplevelser 
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Abstract 

Background: In the last decade research has been supporting that patients with 

mechanical ventilation care should be given less or no sedation. The trend in intensive 

care has in recent years changed from deep sedated patients to light sedated To meet, 

care for and understand mechanical ventilated patients who have light or no sedation 

set demands on the professional carers. Aim: The aim of this study was to describe the 

intensive care nurses' experiences in the care of mechanical ventilated patients with 

light or no sedation. Method: The study is based on ten semi-structured interviews 

resulted in four categories and ten subcategories. Interviews were conducted at two 

hospitals in the middle of Sweden. Data were analyzed using qualitative content 

analysis. Results: The results described the intensive care nurses experience greater 

demands on presence to reduce anxiety and prevent risk situations arose. Increased 

demands on flexibility and lack of time and resources gave the experience of stress and 

inadequacy. This led to intensive care nurses experienced dissatisfaction in nursing . 

To care for mechanical ventilated patients wake facilitated mobilization, collaboration 

and facilitated communication. Different ways of communicating were described 

Conclusions: Time and resource constraints hampered in the care of a wake 

mechanical ventilated patients and led to the sedation that was more than necessary. In 

order to improve the care of awake mechanically ventilated patients requires an 

adaptation of the intensive care to be done so critical care nurses in nursing should be 

able to be more present, actively collaborate and make the patient involved and 

prevent risks. 

 

Keywords: experiences, intensive care nurses, light sedation, mechanical ventilation, 

nursing, qualitative content analysis 
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Inledning  

Under det senaste årtiondet har forskning kommit som stödjer att patienter som vårdas 

med respiratorbehandling ska ges lättare eller ingen sedering. I en studie av Strøm, 

Martinussen och Toft (2010) där journaler och protokoll från kritiskt sjuka patienter 

som fått respiratorbehandling granskats, framkommer att ingen given sedering 

signifikant minskade tiden med respiratorbehandling och vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen. En högre dödlighet påvisades i den patientgruppen som 

erhållit sedering. Slutsatsen i denna studie var att en så ytlig sedering som möjligt ska 

eftersträvas.I en studie av Nortvedt, Kvarstein och Jønland (2005) framgår att det finns 

klara bevis för att om patienter hålls minimal sederade och respiratorvårdas en kortare 

tid, är det enklare att mobilisera patientens egna resurser. Risken för utveckling av 

psykologiska komplikationer minskar vid lättare sedering. Trenden inom intensivvård 

har under de senaste åren förändrats från tungt sederade patienter till lätt sederade så 

att patienterna mer medvetet kan vara delaktiga i medicinska behandlingar, patienter 

kan lättare mobiliseras och komma ur respiratorbehandling tidigare.  

 

Bakgrund  

International Council of Nurses (ICN), (2012) belyser i deras etiska kod för 

sjuksköterskor behovet av omvårdnad universellt och det anges fyra grundläggande 

ansvarsområden för sjuksköterskor: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa och lindra lidande. Riksföreningen för anestesi och intensivvård har i 

samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (2012) utformat dokumentet 

kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor och anger omvårdnadens teori 

och praktik som ett område där det ingår att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna; 

Utifrån patientens individuella omvårdnadsbehov identifiera, bedöma, övervaka 

utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Minimera risker, förebygga ohälsa samt 

bevara och stödja patientens egenförmåga till välbefinnande. Visa respekt för 

patientens integritet och värdighet samt verka för den enskilda individens rätt till 

självbestämmande. Utifrån patientens individuella behov identifiera, använda 
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mätinstrument, bedöma åtgärda och utvärdera smärtlindring och sedering. Använda 

olika kommunikationsmetoder, interagera  och arbeta stödjande för att kunna 

kommunicera med svårt sjuka och/eller sederade patienter.  

Walker och Gillen (2006) menade att intensivvårdssjuksköterskan hade en viktig roll i 

hantering av sedering till  kritiskt sjuka patienter. Det framgick att 

intensivvårdssjuksköterskor utifrån patientens behov styrde sedation och balanserade 

risker samt fördelarna med sedering. Respiratorbehandling, ångest och rastlöshet samt 

risken för oplanerad extubation var situationer som krävde sedering. Enligt Karlsson, 

Bergbom och Forsberg (2012) ställer behandlingsregimen med lätt eller ingen sedering 

till respiratorbehandlade patienter nya krav på intensivvårdssjuksköterskor som måste 

utveckla sin kommunikationsförmåga för att möta och tillhandahålla vård som är 

baserad på patienternas hjälpbehov. 

Kommunikation är en process som möjliggör för sjuksköterskan att etablera ett 

människa till människa förhållande. Sjuksköterskan når då syftet att hjälpa enskilda 

individer att förebygga och hantera erfarenheter av sjukdom samt lidande. Genom 

kommunikation förmedlar sjuksköterskan omsorg för den hon har ansvar för. 

Kommunikation är en kreativ process och sjuksköterskan måste utveckla nödvändiga 

kommunikations färdigheter och förmågor. Kommunikation är också en kontinuerlig 

process med överföring av meningar mellan individer. Dessa meningar överföres 

genom verbala eller non-verbala uttrycksmedel (Travelbee, 2012, s. 135-138).  

Respiratorbehandling kan ske med non-invasiv respiratorbehandling med mask och 

invasiv respiratorbehandling via endotrakealtub (Larsson, 2012, s. 312-313). 

Respiratorbehandling innebär att gas blåses in i lungorna med ett övertryck och 

respiratorbehandlingen kan avlasta andningsarbetet och förbättra gasutbytet. Den 

viktigaste funktionen som respiratorbehandlingen har är att ersätta patientens 

andningsmuskel funktion (Blomqvist, Larsson, Fredén, Lindén & Nellgård, 2012, s. 

365-366). 

Sedering och analgetika används till respiratorbehandlade patienter i intensivvården 

för att ge lindring av ångest och smärta. Otillräcklig liksom överdriven sedering kan 
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vara skadligt för patienten. Läkemedel, ventilationsbehandling och sederingsstrategier 

är kontinuerligt under utveckling och möjliggör att sedation kan doseras mer exakt. 

Vad som utgör en idealisk nivå av sedering är inte fastställt, men rekommendationen 

är en övergång från djup till lättare sedering (Egeröd, Christensen & Johansen, 2006). 

Midazolam, Propofol är vanliga läkemedel som idag används inom intensivvården. 

Propofol är ett sederande läkemedel med en mycket snabb effekt och ultrakort 

halveringstid. Vilket gör det snabbare att väcka upp en patient som varit sederad med 

Propofol jämfört med Midazolam. Propofol har endast sederande effekt och vid behov 

av smärtlindrande effekt så måste analgetika ges i tillägg (Gulbrandsen, 2009, s. 126-

129). Almgren, Lundmark och Samuelson (2010) anger Richmond Agitation-Sedation 

Scale (RASS) som en tio gradig skala för att bedöma sederings nivå hos patienten. Nivå 

+1 till +4 beskriver den oroliga patienten. Nivå 0 den lugna vakna patienten och nivå -1 

till -5 en sövd patient. Lätt sederad patient definieras som -1 till -2 och tungt sederad 

patient -4 till -5. Användandet av RASS kräver ingen ytterligare teknisk utrustning och 

användaren kan snabbt få en uppfattning om patienten är adekvat sederad.  

Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) betonar i en studie 

intensivvårdssjuksköterskors roll i att minska patientens stress och obehag. 

Intensivvårdssjuksköterskor ska regelbundet bedöma patientens komfort för att dosera 

och uppnå optimal sederingsnivå och sederings djup. Berggren (2012, s. 708-710) anger 

att smärta, ångest och oro hos intensivvårdspatienten skall behandlas. En så ytlig 

sedering som möjligt ska alltid eftersträvas för tidig och aktiv mobilisering av 

patienten under respiratorbehandling vilket leder till kortare vårdtid. I en studie av 

Weiner och Sprenkle (2008) framkom att de patienter som varit vaken under 

respiratorbehandling hade lägsta nivåerna av post traumatiska stress symtom efter 

intensivvårdstillfället. Medlidande utgör ett grundbegrepp i vårdande, det kan tolkas 

som en känslighet för andras smärta eller lidande som ger vårdaren en beredskap att 

kämpa för den andres lidande och att försöka lindra det (Eriksson, 2015, s. 54-55). 

Travelbee (2012, s. 30) menar att i mötet mellan sjuksköterskan och den sjuke påverkar 

de ömsesidigt varandra i en stadig process. Denna process är en fortlöpande aktivitet i 

samspelet mellan sjuksköterskan och individen. Sjuksköterskan inverkar på individen 
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som i sin tur inverkar på sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska handla så att högsta 

möjliga nivå av hälsa kan upprätthållas hos individen. 

Problemformulering  

Att möta, vårda och förstå respiratorbehandlade patienter som har lätt eller ingen 

sedering ställer krav på de professionella vårdarna. Patienters upplevelse av att vara 

lätt sederad vid respiratorbehandling har beskrivits i studier. Wang, Zang och Wang 

(2008) beskriver i sin studie att den respiratorbehandlade patientens upplevelse är 

unik. Det framkommer att det finns behov av att i fortsatta studier fokusera på 

upplevelser hos sjuksköterskor som vårdar patienter som är lätt sederade.  

Nya kortverkande sederande läkemedel inom intensivvården har lett till att fler 

respiratorbehandlade patienter vårdas med lätt eller ingen sedering (Vincent et al., 

2016). Tidigare forskning belyser patienternas upplevelser av den vården och 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda dessa patienter är ett mindre 

beforskat område. Det är för intensivvårdssjuksköterskor ett nytt och utmanande 

arbetssätt att vårda respiratorbehandlade patienter som är vakna. För att få en ökad 

kunskap och förståelse av den vården är det viktigt att studera 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i omvårdnaden av 

respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering som kan leda till 

förbättrad vård och omvårdnad.  

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser 

och erfarenheter i omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen 

sedering. 

Metod 

Urval och deltagare  

Studien baseras på intervjuer med tio intensivvårdssjuksköterskor. Ett strategiskt urval 

enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 144) har använts. Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor med specialistutbildning i intensivvård som arbetat minst fem år på 
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intensivvårdsavdelning. Intensivvårdssjuksköterskor som arbetat kortare tid än fem år 

exkluderades. Intensivvårdssjuksköterskor inkluderade i studien benämns deltagare. 

Enhetscheferna vid intensivvårdsavdelningar på två sjukhus i mellan Sverige var 

behjälpliga med tillfrågande av deltagare utifrån angivna inklusionskriterier. Vid ett av 

sjukhusen blev initialt fem intensivvårdssjuksköterskor tillfrågade och senare 

tillfrågades ytterligare en intensivvårdssjuksköterska. Vid det andra sjukhuset blev fem 

intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades att delta i studien av respektive enhetschef. 

Alla tillfrågade deltagare erhöll skriftlig information om studien. Deltagarna 

kontaktades på arbetsplatsen personligen eller via telefon. Tid och plats för intervjun 

blev avtalad. En intervju vid det ena sjukhuset bortföll på grund av sjukdom hos 

deltagaren och ersattes med en intervju vid det andra sjukhuset. Nio kvinnor och en 

man inkluderades i studien. Deltagarna hade arbetat som intensivvårdssjuksköterska i 

mellan sex och 27 år (md) är 16.5 år. 

Datainsamling 

I syftet att testa innehållet i intervjuns frågeguide inför den fullskaliga studien 

genomfördes den första intervjun som en pilotstudie. Denna intervju transkriberades 

samma dag den genomfördes av en av författarna. Frågeguiden omarbetades därefter 

så att frågorna som ställdes i högre grad fokuserade mot syftet och 

upplevelseperspektivet. Pilotstudien har inkluderats i studien. Intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplats i ett rum som deltagarna själva valde. Varje 

enskild intervju inleddes med ett kort allmänt samtal för att etablera en förtroendefull 

kontakt mellan intervjuare och deltagare. Pilotstudiens intervju varade i 15 minuter 

och de efterföljande intervjuerna mellan 20- 35 minuter. En semistrukturerad intervju 

genomfördes där frågor ställdes i ordningsföljd varav de första frågorna var generella 

och efterföljande frågor mer specifika (Jfr. Polit & Beck, 2012, s.537). Den inledande 

öppna intervjufrågan var: Kan du berätta hur du upplever omvårdnaden av en 

respiratorbehandlad patient som har lätt eller ingen sedering. Därefter ställdes enligt 

Polit och Beck uppmuntrande frågor för att framlocka mer detaljerad information om 

ämnet. Frågeguide användes som stöd för dessa frågor. Uppföljande frågor blev 

kontinuerligt ställda under intervjun i syfte att stimulera deltagaren till att berätta mer 
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detaljerat, en sådan fråga var: Kan du berätta mer?; På vilket sätt?; Kan du beskriva 

mer?; Hur upplevde du? Intervjuerna spelades in digitalt med smartphones och 

ljudfilerna transkriberades därefter ordagrant till text.  

Etiskt övervägande 

Deltagarna i studien blev tillfrågade av respektive enhetschef. De som tackade ja 

till att ingå i studien erhöll skriftlig information om studiens syfte och 

genomförande. I informationen framgick att deltagandet i studien var frivilligt 

samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att 

uppge någon orsak. Innan intervjutillfället lämnade deltagarna skriftligt 

informerat samtycke till att delta i studien. Deltagarna informerades skriftligt 

före studien om att all information behandlas så att inga uppgifter skulle kunna 

härledas till enskild person. Insamlat datamaterial har avidentifieras. För att 

uppfylla nyttjandekravet informerades deltagarna om att studien skulle 

presenteras muntligt och senare kan komma att ingå i framtida studier samt 

presenteras i vetenskaplig tidskrift. Deltagarna erhölls därför även informationen 

att digitalt inspelade ljudfiler kan komma att sparas i ett låst skåp på avdelning 

för omvårdnad i Mittuniversitetet. Intresset för att inhämta ny kunskap ska alltid 

vägas mot kravet att skydda de individer som deltar i undersökningarna 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 140). Därför gjordes en etisk avvägning för att 

visa omsorg och för att inte orsaka deltagarna skada.  

Design 

En kvalitativ beskrivande studie med innehållsanalys Polit och Beck (2012, s. 505) har 

genomförts för att besvara syftet med studien. Studien har gjorts med induktiv ansats 

Forsberg och Wengström (2008, s. 144) och fokus har varit att tolka, skapa mening och 

förståelse av intensivvårdssjuksköterskors subjektiva upplevelser och erfarenheter i 

omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering. Enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys fokuserar 

metoden på tolkning av texter den behandlar både manifest och latent innehåll. 

Manifesta innehållet som innebär vad texten säger och det latenta innehållet beskriver 
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vad texten handlar om. 
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Dataanalys   

Intervjutexterna analyserades med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys. De transkriberade 

intervjuerna skrevs ut och lästes upprepade gånger för att författarna skulle bli bekanta 

med innehållet och få en övergripande förståelse av texten som helhet. Intervjutexten 

lästes därefter mening för mening för att identifiera meningsenheter, ord meningar och 

stycken som svarade an mot syftet av studien. Meningsenheterna kondenserades 

därefter textnära för att texten skulle bli mindre och lättare att hantera. Textens 

innehåll och betydelse behölls. Kondenserade meningsenheter abstraherades därefter 

och kodades. Koder med liknande innehåll sammanfördes till subkategorier och 

kategorier enligt stegen som beskrivits av (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna 

jämförde och diskuterade kontinuerligt bearbetningen av data som gjordes stegvis i 

analysprocessen för att sträva efter samstämmighet. För att öka trovärdigheten i 

analysen av intervjutexterna används citat i beskrivning av resultatet. 

Tabell 1. Analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter  

Kod Subkategori Kategori 

Det är absolut inte alltid det 

funkar ibland måste man söva 

patienten mer än nödvändigt 

bara för att vi är för få av oss 

personal 

Det är inte alltid det 

funkar, måste söva mer 

vi är för få av oss 

personal 

Ökad sedering  

Otillräcklig 

personal 

Ökade krav på 

närvaro 

Känsla av stress 

och 

otillräcklighet 

Då ska man stå där känner jag 

-det är då man måste vara hos 

patienten och finnas där vid 

sängen en stund.. då kan det 

bli bra 

Då ska man stå där, 

måste vara hos 

patienten och finnas 

där vid sängen 

Stå hos 

patienten 

vara 

tillgänglig 

Att minska oro 

och ångest 

Behov av att vara 

nära 

Men ska dom vara delaktig 

och vaken då tar ju faktiskt 

saker längre tid liksom så 

känner jag nog det, min 

upplevelse är att det tar längre 

tid å tvätta en sådan patient  

Ska dom vara delaktig 

och vaken tar saker 

längre tid, min 

upplevelse är att det 

tar längre tid  

Göra 

patienten 

delaktig 

Längre tid 

Att vårda i 

samverkan 

Underlättande av 

mobilisering 

Jag har lätt att kommunicera 

med dom, jag har lätt att läsa 

på läppar och så 

Har lätt att 

kommunicera med 

dem, lätt att läsa på 

läppar 

Lätt att 

kommunicera 

Att 

kommunicera 

med patienten 

Möjliggör 

kommunikation 
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Resultat 

Analysen av intensivvårdssjuksköterskors upplevelser i omvårdnaden av 

respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering resulterade i fyra 

kategorier och av tio subkategorier (tabell 2). 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier  

Kategorier Subkategorier 

Känsla av stress och otillräcklighet Ökade krav på närvaro 

Rädsla för att tappa kontroll 

Att inte räcka till 

Ökad flexibilitet 

Behov av att vara nära Att minska oro och ångest  

Att tolka patientens behov 

 

Möjliggör kommunikation Att kommunicera med patienten 

Överbrygga hinder i kommunikationen 

Underlättande av mobilisering Att kommunicera med patienten 

Överbrygga hinder i kommunikationen 

Känsla av stress och otillräcklighet 

Ökade krav på närvaro 

Att vårda lätt sederade patienter upplevde intensivvårdssjuksköterskorna var mer 

personalkrävande och det fanns ett större tillsynsbehov för att förhindra att de skulle 

dra och riva i sladdar och slangar. Det hände att patienter extuberade sig själva och 

detta beskrev intensivvårdssjuksköterskorna hade inträffat fler gånger efter att 

patienterna började ges mindre sedering. Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att 

de i omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering 

upplevde behov av arbeta mer patientnära, vara mer uppmärksam och öka 

patienttillsynen för att kunna förebygga att risksituationer uppstår.  

”Är dom lite sederade så finns det ju en viss rusningseffekt som gör att de kanske inte 

kommer ihåg att den där får jag inte dra i.” 

”Det finns ingen som kan stå där då måste jag söva patienten, annars drar han ut 

slangen.”  
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En intensivvårdssjuksköterska berättade om en lätt sederad patient som ramlat ur 

sängen när det var mycket att göra med den andra patienten. Att patienter oväntat 

tagit tag om tuben eller dragit i någon slang beskrevs av 

intensivvårdssjuksköterskorna. Om patienten hade ångest och inte visste var den 

befann sig upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att det förelåg risk för att patienten 

oavsiktligt skulle extubera sig själv. 

”Om inte patienten klarar av att vara lätt sederad alltså det vill säga att han verkar 

orolig och skruvig och jag ser att han plockar och drar och så där då kanske vi ändå 

sederar honom lite mer.” 

Att inte räcka till 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att patienterna inte hölls mer sederade än 

nödvändigt och sövdes de mer var det för att personalen var för få och inte hann med 

eller för att patienten inte klarade av att vara vaken. När 

intensivvårdssjuksköterskorna inte hade tiden till att lugna patienten och såg att 

patienten hade det slitsamt upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att de kändes 

mycket jobbigt och de beskrev en känsla av otillräcklighet. 

“man har inte alltid tid att vara så patientnära som kanske borde, när man har fler 

patienter.” 

“om man ser att dom sliter ont så sliter man själv ont, man ser att dom är väldigt 

ångestfyllda ehh att dom nästan får hallucinationer, nästan slåss för sitt liv som en del 

faktiskt gör när dom är vaken.” 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de upplevde tidsbrist som det största 

hindret i omvårdnaden till lätt sederade eller vakna respiratorbehandlade patienter. 

Tidsbristen uppstod ofta när de vårdade flera patienter och arbetsbelastningen var hög. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känsla av stress och känsla av 

otillfredsställelse i omvårdnaden när tiden inte räckte till. När tiden fanns till att lugna 

en orolig patient upplevde intensivvårdssjuksköterskor känsla av tillfredsställelse med 

sitt arbete. 
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“ Har jag bara en patient och inte så mycket att göra så har jag tid att var mer hos 

patienten och då fungerar det oftast mycket bättre.” 

“ska man vara helt krass så krävs det ju mer tid från både sjuksköterskor och 

undersköterskor då man har en vaken patient”  

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det mycket positivt att patienten kunde 

hjälpa till i omvårdnadsmoment som att borsta tänder och tvätta sig eller hjälpa till vid 

vändningar. Flera av intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de var dåliga på att 

göra patienten delaktig och anledningen till detta var att de inte hade tid att vänta på 

att patient själv skulle utföra moment i omvårdnaden.  

“Om dom orkar själva så är det ju jättepositivt men man måste kanske ta det i patientens takt 

för dom är ju ändå vaken, man måste kanske tänka till så att det dom kan göra själv får dom 

göra.” 

Rädsla för att tappa kontrollen  

Om en lätt sederad patient var orolig och den andra patientens tillstånd krävde 

personalens närvaro upplevde intensivvårdssjuksköterskan känsla av otrygghet i att 

lämna den lätt sederade patienten ensam. Hög arbetsbelastning och mycket att göra 

med den andra patienten som vårdades i samma rum beskrevs av flera 

intensivvårdssjuksköterskor som orsak till att den vakna patienten sederades mer. 

”Ibland måste vi ju söva ned patienten för att vi har för mycket att göra med patienten 

på andra sidan skynket.” 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att det i omvårdnaden av 

respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering krävdes mer personal, 

upplevelsen var att omvårdnaden försvårades av otillräcklig bemanning och hög 

arbetsbelastning. 

”Jag tycker nog att vi behöver mer personal för att patienter som ligger i respirator ska 

kunna vårdas vakna.”   
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”Det är svårt med att vi är för få, för att man hade ju önskat att man hade hunnit gjort 

lite mer än man gör så känner jag.” 

Om patienterna var adekvata och lugna upplevde intensivvårdssjuksköterskorna inte 

att det var problematiskt att vårda vakna patienter men ju mer förvirrade patienterna 

var desto svårare var det att fortsätta vårda dom vaken. Hade patienten panikkänsla 

och svårt att tolerera tuben uppgav intensivvårdssjuksköterskorna det var anledning 

till att det inte gick att ha patienten lätt sederad.  

”Om dom är lugna och adekvata så är det ju oftast inga problem men ju mer snurriga dom är ju 

sämre går det, det slutar alltid med att vi måste sedera dom mer” 

Ökad flexibilitet 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det ställdes andra krav på dem i 

omvårdnaden till respiratorbehandlade patienter som var vakna eller lätt sederade. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de måste vara mer flexibla och 

anpassningsbara. Tidsplanen som var gjord för dagen blev ändrad när patienten var 

vaken och gav uttryck för sin egen vilja, omvårdnadsmoment som brukade gå fort 

kunde ta längre tid. Intensivvårdssjuksköterskorna kunde ha planerat en 

omvårdnadsåtgärd som patienten inte ville medverka i och då måste 

intensivvårdssjuksköterskorna ändra planen. 

“Har jag en patient som är sövd så kan man ju bestämma nästan i stort sett, så här 

lägger vi upp jobbet idag och så kan man köra det tidsschemat, men har du en patient 

som är vaken så som plötsligt har lite egna åsikter om hur dagen ska se ut så måste man 

ju anpassa sig, ja då kan det ju plötsligt bli lite justeringar i tidsschemat.” 

“lite större utmaning i att ha en vaken patient i och med att flera saker kan påverka 

patienten.” 
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Behov av att vara nära 

Att minska oro och ångest 

När en lätt sederad patient var motoriskt orolig upplevde intensivvårdssjuksköterskan 

oroskänsla över att patienten skulle fastna eller dra i tuben och ansåg att patienten då 

måste sövas djupare. Var patienten vaken och inte bekväm med att vara det beskrev 

intensivvårdssjuksköterskorna att det fanns ökad risk för att patienten skulle dra ut 

tuben eller en slang. Att vårda vakna patienter med vetskapen om att dom kan dra i 

slangar och extubera sig, upplevdes vara stressande för flera av 

intensivvårdssjuksköterskorna. Om inte intensivvårdssjuksköterskan kunde vara hos 

patienten och patienten uppvisade tecken på att den inte klarar att vara vaken så gavs 

patienten mer sedering.  

”Jag har varit med om att dom har varit nära att dra tuben och att man fått kasta sig på 

patienten och att man fått vara beredd vid vissa omvårdnadssituationer.. man får 

liksom vara beredd på å kunna ge en dos av Propofol till exempel.” 

”Det är ju mycket enklare att vårda en djupt sederad patient än en vaken som kanske 

drar ut någon slang eller så.” 

Att någon kunde vara nära och kommunicera med den vakna respiratorbehandlade 

patienten menade intensivvårdssjuksköterskan kunde göra patientens situation mindre 

traumatisk. Erfarenheten hos intensivvårdssjuksköterskorna var att patienten bättre 

klarade av att vara vaken när de kunde finnas tillgänglig och vara nära patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att de kunde informera 

patienten om vad som sker och att den inte blev lämnad ensam på rummet för att inge 

känsla av trygghet. 

“Att man förklarar stillsamt och väldigt tydligt situationen dom befinner sig i för att 

dom har konstiga tankar eller tror att det händer något annat i deras inre som många 

får, hallucinerar så kan att dom kan bli lugnare om man säger att det är ingen fara” 

“Det bästa är ju om man kan sitta alldeles nära och hålla dom lugna, förklara om och 

om igen om det behövs.” 
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Var det något moment i omvårdnaden som intensivvårdssjuksköterskorna av 

erfarenhet visste skulle bli jobbigt för patienten ville intensivvårdssjuksköterskorna ge 

mer sedering. En intensivvårdssjuksköterska upplevde att det var lättare att vårda en 

djupt sederad patient och en annan intensivvårdssjuksköterska uttryckte behov av mer 

kunskap om hur de kan förbättra för patienterna utan sedering. 

”Hur kan vi göra det bättre utan att ge sedering för att det ska kännas bättre för 

patienten.” 

Att tolka patientens behov 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att omvårdnaden underlättades om patienterna 

var mer vaken. De kunde få information om patientens tillstånd, om patienten var 

bekväm i situationen. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de kunde tolka vad 

som skedde med patienten och  hur den mådde. Det kändes svårt när de tolkade det 

som att patienten hade det jobbigt i sin situation 

”Får en känsla för hur dom mår, titta på ansiktet, kommer någon tår.” 

”Men är dom inte lugna och ser ut att må bra då tycker jag att det är jobbigt och då 

sliter man ju ont som personal.” 

Möjliggör kommunikation  

Att kommunicera med patienten 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att kommunikationen underlättades av 

att patienten var vaken. Om patienten var adekvat och förstod information var det en 

stor fördel. De försökte hitta lösningar och använde olika sätt för att kommunicera med 

patienter som inte kunde tala. Kommunikationen med patienterna kunde ske genom 

nickningar, skakningar på huvudet, blinkningar, att läsa på läppar och skriva med 

penna eller med elektronisk utrustning. Att se på patientens ansiktsuttryck och ställa ja 

eller nej frågor var också sätt att kunna kommunicera på. Intensivvårdssjuksköterskan 

kunde också ta hjälp av annan personal eller anhörig när det var svårt att förstå 

patienten och upplevde att de tillsammans då kunde få fram vad patienten ville 

förmedla. Intensivvårdssjuksköterskan upplevde att det fanns ett större behov av att 

förklara och vara tydlig i informationen till en vaken respiratorbehandlad patient.  
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”Ibland är det lite svårt att förstå om de mimar men jag tycker att tillsammans med den 

andra personen på rummet så brukar man ändå förstå vad det är dom vill få fram, med 

en anhörig också.” 

”Det basala är att jag pratar och försöker förklara vart patienten är och att det är en 

andningstub i munnen, ser om patienten nickar eller hör vad jag säger och förstår.” 

Överbrygga hinder i kommunikationen 

En intensivvårdssjuksköterska upplevde att när patienten var lätt sederad blev minnet 

sämre, information glömdes efter någon minut och fick återupprepas. Sederingen 

kunde påverka kommunikationen så att svaren intensivvårdssjuksköterskan fick av 

patienten var svåra att tyda. Oro hos patienten påverkade och försvårade förståelsen 

mellan patienten och intensivvårdssjuksköterskan. Att inte 

intensivvårdssjuksköterskorna förstod vad patienten försökte uttrycka upplevdes som 

svårt och frustrerande . 

”Det kan vara jättesvårt om patienten vill säga mycket eller att den vill  förmedla 

mycket. Då kan det bli frustrerande för patienten och för mig som sjuksköterska om jag 

inte kan förstå vad dom menar och dom vill säga någonting som jag inte kan förstå.” 

Erfarenheten var att en del lätt sederade patienter var svårare att tolka än andra. En 

intensivvårdssjuksköterska upplevde att när det inte gick att förstå patienten uppstod 

ett motstånd till att närma sig patienten. Upplevelserna var även obehagskänsla i 

omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter som var vakna men inte kunde göra 

sig förstådda. Det beskrevs som en utmaning att kunna kommunicera och förstå 

patienten.  

”Man drar sig lite grann för att närma sig sängen för att man vet att nu kommer han 

sätta igång och jag fattar ingenting”  
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Underlättande av Mobilisering 

Att vårda i samverkan 

Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse var att patienterna kunde mobiliseras 

tidigare och det var lättare när de kunde få kontakt med patienterna som kunde 

medverka. Vakna patienter hjälpte till vid vändningar, de blev lättare och stabilare i 

kroppen. Att respiratorbehandlade patienter vårdades vakna och kunde visa 

intensivvårdssjuksköterskorna om dom låg bra i sängen, hade ont eller att de hade det 

jobbigt i sin situation upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att det underlättade i 

omvårdnaden.  

Patienten kunde förmedla till intensivvårdssjuksköterskorna när det var något som 

inte kändes bra eller om mobiliseringen på något sätt behövde anpassas till patientens 

förmåga.  

”Du kan få svar på frågor som kan förbättra vården i och med att du får patientens vilja 

med i det hela.” 

Det framkom att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var svårt när 

patienten inte ville mobilisera och de måste försöka övertala patienten eller komma 

överens om någon kompromiss för att inte motstrida patientens egen vilja. Det 

upplevdes negativt och krävande när intensivvårdssjuksköterskorna fick övertala 

patienten till att medverka i mobilisering och patienten inte ville eller uttryckte att den 

inte orkade utföra vissa moment.   

“Jag tycker det är ganska vanligt just att man inte vill vända sig i sängen eller inte vill 

sätta sig på sängkanten för att det är så jobbigt, det kräver mycket övertalning men en 

patient som är sederad kan vi ju vända som vi har planerat att göra.” 

“De finns ju dom som vägrar, som inte vill mobiliseras som absolut inte vill sitta på 

sängkanten och då är det ju inte lika roligt heller, då känns det som man tvingar de till 

något.”  
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Ökad grad av vakenhet hos patienten 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att många patienter klarade av att vara lätt 

sederade och mådde bra av det. Erfarenheten hos intensivvårdssjuksköterskorna var 

att när patienternas tillstånd var stabilare kunde patienternas grad av vakenhet ökas 

genom minskad sedering. Att patienterna gavs mindre sedering upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna ledde till tidigare extubering av patienterna.  

”Som jag upplever eller som jag har sett så tycker jag nog ändå att man fortare kan 

extubera patienter som varit lite mindre sedering, nu använder vi ju sedering som går 

snabbt ur kroppen och patienterna är mer lättväckta.” 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att respiratorbehandlade patienter med 

lätt eller ingen sedering mobiliserades mycket tidigare jämfört med tyngre sederade 

patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att vårdtiden blev kortare vid lätt 

eller ingen sedering. Några intensivvårdssjuksköterskor beskrev även att ingen 

skillnad i vårdtiden upplevdes. 

”Jag upplever att vårdtiderna är kortare när vi stänger av medicinerna så har vi en 

vaken patient efter ett par timmar, det känns som respirator tiderna har blivit kortare.” 

“Jag kan inte säga att jag tycker att det känns som någon jättestor skillnad på så här 

allmänt att, oj vad korta respiratortider vi har nu med vaknare patienter det kan jag 

inte säga faktiskt” 

  



18 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter i omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen 

sedering. Fler respiratorbehandlade patienter som intensivvårdas idag ges lätt eller 

ingen sedering och vårdas därmed vakna. Detta medför ett annat arbetssätt och andra 

krav på den professionella vårdaren ställs (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012). I 

resultatet framkom det att intensivvårdssjuksköterskor uttrycker behov av mer 

personal och resurser för att kunna tillgodose och förbättra omvårdnaden till vakna 

patienter. De upplevde ökat behov och ökade krav på av att vara nära i omvårdnaden 

av vakna respiratorbehandlade patienter. Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet 

var att deras närvaro och att de kunde informera patienten gjorde att patienten blev 

lugnare samt kände trygghet. Nortvedt, Kvarstein och Jønland (2005) menar att god 

patientnära omvårdnad som att sjuksköterskan är nära patienten, talar lugnt och 

tydligt minskar patientens obehag och leder till mindre behov av sedering. 

Baumgarten och Poulsen (2015) beskriver att patienterna upplevde en brist på 

information om deras situation men när de fick information så ledde det till en känsla 

av säkerhet och acceptans. Enligt Travelbee (2012, s.173-178) innebär människa till 

människa förhållandet i vårdande att den sjukes behov tillvaratas konsekvent och 

villkorslöst. Sjuksköterskan och den sjuke bygger upp förhållandet mellan sig. 

Ansvaret för att etablera och upprätthålla förhållandet ligger hos sjuksköterskan.  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev känsla av att inte räcka till i omvårdnaden av 

vakna patienter när arbetsbelastningen var hög. Tidsbrist beskrevs vara det största 

hindret som försvårade i omvårdnaden av vakna patienter. Deras erfarenhet var att 

risken för oplanerad extubering ökade när arbetsbelastningen var hög. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känsla av otrygghet och stress när patienten 

var orolig eller hade ångest, på grund av vetskapen om att risken ökade för att 

patienten ska dra i någon slang eller extubera sig. De upplevde att det kändes svårt och 

beskrev känsla av otillräcklighet när de tolkade att patienterna inte mådde bra och inte 
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hade tiden för att stå hos patienterna. I en studie av Jensen och Lidell (2009) framkom 

att sjuksköterskornas samvete spelade en viktig roll i omvårdnaden till patienterna. 

Samvetet var en drivande kraft hos sjuksköterskorna i deras strävan att tillhandahålla 

en god vård genom att vägleda dem att agera i enlighet med goda värderingar. När 

sjuksköterskorna kände sig tvungna att prioritera medicinska åtgärder framför 

omvårdnaden och det inte fanns tid till att vara nära eller för att samtala med patienten 

upplevde sjuksköterskan samvetsstress. Brist på tid beskrevs av sjuksköterskorna vara 

ett hinder för att kunna utföra tillfredsställande omvårdnad. Enligt Karlsson, Bergbom 

och Forsberg (2012) är det uppenbart att den vårdande handlingen av "stående med" är 

nödvändig för att stimulera patienter att använda sin inre styrka att kämpa för 

överlevnad och återfå självständighet "Stå med" innebär att sjuksköterskor måste ha 

mod, vilja, kunskap och visa personlig och professionell uppmärksamhet i vården av 

dessa patienter. Stå med kan förstås som att vara närvarade, varvid hopp och tro på 

återhämtning och hälsa förmedlas, patienternas vilja att kämpa för återhämtning och 

överlevnad stärks. Baumgarten och Poulsen (2015) beskrev att lätt sederade 

respiratorbehandlade patienter kände stor ångest, rädsla och ensamhet framförallt när 

dom blev lämnade ensamma. Patienterna beskrev rädsla för att dö och att respiratorn 

skulle sluta fungera. Att ha personalen synligt närvarande ledde till en känsla av 

säkerhet och att man kände sig sedd som en människa. Eriksson (2015, s 50-90 ) menar 

att bekräfta en annan människas lidande innebär att förmedla till den andra att ”jag 

ser”. Bekräftelsen kan ske på olika sätt med en blick, en beröring eller ett litet ord. Att 

bekräfta en människas lidande innebär att inte överge, att förmedla att man finns i 

närheten, att ge en ”inbjudan” till den lidande och att ge tid och rum. Att finna vägar 

för att eliminera eller påtagligt minska lidandet i vården är en utmaning. 

Förutsättningar för att kunna lindra lidande är att vårdaren i vården kan få patienten 

att känna sig välkommen, respekterad och vårdad.  

I vården av vakna respiratorbehandlade patienter upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna ökade krav på flexibilitet när patienterna kunde 

uttrycka sin egen vilja. Deras inställning var att de upplevde det som positivt att 

patienterna kunde vara delaktiga och svara på frågor som kunde förbättra vården. 



20 
 

Viljan till att stödja patienterna i att vara vakna fanns men ett hinder var tiden som inte 

räckte till och som ledde till känsla av stress och otillfredsställelse i arbetet. Det 

framkom i resultatet att omvårdnaden försvårades av otillräcklig bemanning och hög 

arbetsbelastning. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de ibland måste ge mer 

sedering till patienterna för att de var för få antal personal.  

Tidigare forskning har också visat att vårdande av medvetna patienter kräver 

sjuksköterskornas fullständiga närvaro och vilja att samarbeta samt samverka med 

patienterna. För att kunna bedriva en vård som är helhetsinriktad, omfattande 

patienters fysiska, känslomässiga, sociala och andliga behov är det viktigt att 

betydelsen av intensivvårdssjuksköterskor roll förtydligas. För att garantera att säker 

och kompetent vård ska kunna tillhandahållas av intensivvårdssjuksköterskor bör 

antal intensivvårdssjuksköterskor och patient vara minst tre 

intensivvårdssjuksköterskor per patient (Wang, Zhang & Wang, 2008). 

Kommunikation kan på flera sätt vara en utmaning med en respiratorbehandlad 

patient som har lätt eller ingen sedering. I resultatet framgår att 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevde det som positivt när man kunde 

kommunicera med patienten och det beskrevs olika sätt för att kommunicera med 

patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att när det var svårt att 

kommunicera med patienten uppstod frustration hos båda. I en studie av Patak, 

Gawlinski, Fung, Doering och Berg (2004) framkom att intensivvårdssjuksköterskorna 

har en betydande roll för att överbrygga hinder i kommunikationen och 

respiratorbehandlade patienter upplever en hög nivå av frustration när de försökte 

kommunicera deras behov. Baumgarten och Poulsen (2015) beskriver i sin studie att 

patientens upplevelse av att inte kunna kommunicera var den värsta upplevelsen som 

ledde till ilska, frustration och en känsla av att vara mindre värd. Radke, Tate och 

Happ (2012) rapporterade i en studie att sjuksköterskor upplevde minskad känsla av 

frustration när de kommunicerade med intensivvårdspatienter som inte kunde tala 

efter kommunikationsutbildning. Korta frågor som är och kan besvaras med ja eller nej 

rekommenderades.  
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Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter var att mobilisering av vakna patienter 

underlättades av att patienten kunde göras delaktig och medverka i mobiliseringen. 

Det som intensivvårdssjuksköterskorna upplevde som negativt var när patienten 

uttryckte att den inte ville mobilisera och de behövde övertala eller gå emot patientens 

vilja. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var fördelaktigt med vakna patienter 

för att mobiliseringen kunde ske tidigare och därmed ledde till kortare vårdtider, dock 

fanns beskrivningar av att vårtiden inte ansågs bli kortare. Det framkom i en studie av 

Baumgarten och Poulsen (2015) att patienterna upplevde att när de gavs möjlighet att 

vara delaktiga och engagerade i sin egen vård kände de sig mer mänskliga samt fick en 

större vilja och tro på att kunna tillfriskna.  

Metoddiskussion  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för data insamling och är enligt Polit och 

Beck, (2012, s. 537) bra att göra när forskaren vill ha mer information inom ett specifikt 

ämne men inte kan förutsäga svaren.  

Studiens syfte var att studera upplevelser i omvårdnad av respiratorbehandlade 

patienter med lätt eller ingen sedering och för att få information om detta intervjuades 

intensivvårdssjuksköterskor. Urvalet av deltagare var strategiskt och deltagarna i 

intervjuerna valdes för att de var sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

intensivvård. Deltagarna skulle ha arbetat minst fem år på en intensivvårdsavdelning 

för att ha vårdat ett flertal respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering. 

Författarnas avsikt var att inkludera deltagare som kunde ge rika och varierade 

beskrivningar om deras upplevelser och erfarenheter. Det var planerat att genomföra 

intervjuer med fem stycken intensivvårdssjuksköterskor vid två olika sjukhus men 

utfallet blev fyra vid det ena sjukhuset då en intervju bortföll på grund av sjukdom hos 

deltagaren. Efter att fyra intervjuer genomförts vid det ena sjukhuset upplevde 

författarna att deltagarnas beskrivning av upplevelser och erfarenheter i omvårdnaden 

inte var så rika som deltagarnas beskrivningar vid det andra sjukhuset. Att deltagarnas 

beskrivningar av upplevelser och erfarenheter skilde sig kan kanske ha påverkats av 

att de beskrev ett arbetssätt med mindre antal intensivvårdssjuksköterskor och fler 

undersköterskor som huvudsakligen utförde omvårdnaden till patienterna. Utifrån 
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detta beslutade författarna att ersätta den intervju som bortföll med att genomföra 

ytterligare en intervju med en intensivvårdssjuksköterska vid sjukhuset där 

deltagarnas beskrivningar varit rikare. Att intervjuer genomförts på endast två sjukhus 

och  intensivvårdssjuksköterskor beskrivit två olika arbetssätt på sjukhusen kan vara 

begränsningar i studien. Efter att författarna genomfört åtta intervjuer genomfördes 

ytterligare två men erfarenheten var att det ej tillkom ny information i deltagarnas 

beskrivningar. Polit och Beck (2012, s. 62) beskriver att datasaturation uppstår när 

kategorier blir repetitiva och ingen ny information framträder i fortsatt datainsamling. 

Första intervjun användes till en pilotstudie. Pilotstudien var bra för att testa metoden 

och den gav styrka genom att författarna fick insikt om att den skriftliga informationen 

som deltagarna erhållit om studiens syfte behövdes kompletteras med upprepad 

muntlig information om studiens syfte. Syftet med en pilotstudie enligt Polit och Beck 

(2012, s.195) är att på ett tidigt stadie förhindra att fel begås och återupprepas genom 

hela studien.  

Pilotstudien gjorde också författarna uppmärksammade på att det under 

intervjutillfällena var viktigt att mer noggrant lyssna på vad deltagarna beskrev för att 

aktivt uppmuntra deltagarna att beskriva mer detaljerat. Frågorna som ställdes i 

efterföljande intervjuer fokuserade mer mot studiens syfte. Författarna anser att 

frågorna de ställde om ämnet på ett bra sätt stimulerade deltagarna till att ge rikare 

beskrivningar. Pilotstudien inkluderades även i studiens resultat då den innehöll 

relevanta beskrivningar dock ej så rikliga som i de efterföljande intervjuerna. Polit och 

Beck (2012, s. 537) beskriver att i en semistrukturerad intervju kan frågorna ställas i 

ordningsföljd och de första frågorna vara generella och efterföljande frågor mer 

specifika.  

Intervjuerna varade mellan 20-35 minuter, författarna ansåg att tidslängden var 

tillräcklig för att samla in upplevelser som deltagarna beskrev och få fram innehållet i 

dessa. Frågorna som ställdes om ämnet utgick från en frågeguide som författarna 

skapat och besvarades av deltagarna i alla intervjuerna oavsett tidslängd. I en del 

intervjuer lämnade deltagarna rikliga beskrivningar om sina upplevelser i ämnet och i 



23 
 

andra intervjuer behövde författarna ställa fler uppmuntrande frågor för att framlocka 

mer detaljerad information om ämnet. Författarna hade innan intervjuerna på ett av 

sjukhusen genomfört en tio veckor lång praktikperiod och mött ett flertal av deltagarna 

i intervjuerna. Detta kan ha inverkat på ett positiv sätt med ökad tillit och ökad 

trygghet i mötet med deltagarna och det finns en risk att det kan ha påverkat 

deltagarnas svar i intervjuerna. Intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats och 

deltagarna gavs möjlighet att välja specifik plats. Därmed kan deltagarna ha känt en 

ökad trygghet som resulterat i rikare beskrivningar av deltagarnas upplevelser vilket 

har betydelse för studiens pålitlighet. Författarna har flera års erfarenhet som 

allmänssjukssköterskor men har inte arbetat inom intensivvården detta kan ha 

påverkat valet av de frågor som ställdes i intervjuerna. Det fanns ingen tidigare 

erfarenhet av att göra intervjuer hos författarna och detta kan ha varit en svaghet. Den 

tidigare arbetserfarenheten och förförståelsen som fanns hos författarna kan ha 

inverkat så att deltagarna till viss del inte ombads preciserade det som beskrevs, 

antalet uppföljande frågor blev färre. Författarna ställde under intervjuerna 

uppmuntrande frågor som stimulerade deltagarna att beskriva deras upplevelser mer 

detaljerat. Författarna anser att frågorna som blev ställda var relevanta till syftet och 

rikare beskrivningar framlockades. Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) är forskarnas roll 

till en viss del strukturerad i semistrukturerade intervjuer men inte deltagarnas roll. En 

ämnesguide skapas av forskaren inför intervjun och består av frågor till deltagarna. 

Forskarna ska i intervjun uppmuntra deltagarna till att tala fritt om ämnet. Forskarna 

vill vara säkra på att få all information om ett ämne och inge deltagarna frihet i deras 

berättande. 

Utmaningar som kvalitativa forskare konfronteras med i fältarbetet är att få 

deltagarnas tillit och att stimulera datainsamlingen. Forskaren kan möta problem som 

att bli emotionellt engagerad med deltagarna, forskaren bör vara medveten om sin roll 

i studien och möjlig effekt den kan få på studiens data (Polit och Beck, 2012, s. 553). 

Det digitalt ljudinspelade intervjumaterialet återgavs ordagrant i skriftlig text. 

Deltagarnas känslouttryck som skratt eller suck antecknades. Störningsavbrott under 
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ljud inspelningarna som förekom såsom när ljuset i rummet slocknade under en 

intervju eller att deltagaren pekade på något föremål noterades också vid 

transkriberingen. Enligt Polit och Beck (2012 s. 557) är transkribering ett kritiskt steg, 

forskaren måste tillse att transkriberingen utförs noggrant och att det görs en 

värderande reflektion av intervjuupplevelsen. Intervjutexterna lästes flera gånger för 

att få förståelse av helheten. Analysarbetet av data startade innan de sista intervjuerna 

genomförts och enligt Polit och Beck (2012, s. 556) sker datainsamling och dataanalys 

samtidigt vid kvalitativa studier snarare än efter all datainsamling är genomförd. 

Syftet med dataanalys är att organisera, strukturera och få fram innebörden från 

insamlad data.  

Analysen genomfördes stegvis och tolkningsprocessen resulterade i fyra kategorier och 

tio subkategorier. Kvalitativ innehållsanalys som metod för studien var en relevant 

metod att använda då innebörden i deltagarnas beskrivna upplevelser studerades. 

Bearbetningen av intervjutexterna gjordes genom att författarna skiljde ut 

meningsenheter ur texten som kondenserades och sedan kodades. Vidare diskuterade 

författarna hur de förstått texten och sorterades först texten i subkategorier utifrån 

tolkning av textens innebörd och därefter skapades kategorier för att återspegla det 

viktigaste som framträdde i intervjutexten. Författarna diskuterade på vilket sätt deras 

tidigare erfarenheter inom vården kan ha påverkat tolkningen av texten. Medvetenhet 

fanns i att texten kunde tolkas och värderas olika och det var därför viktigt att vara 

samstämmiga i analysprocessen. Enligt Graneheim & Lundman (2004) omfattar en text 

alltid flera betydelser och det finns alltid en viss grad av tolkning när man närmar sig 

en text. 

I studiens resultat presenteras citat för att styrka, visa deltagarnas beskrivna 

upplevelser och erfarenheter. Citaten visar även hur intervjutexten bearbetades och 

förtydligar kategorierna samt deras innebörd. Syftet med beskrivande studier Polit och 

Beck (2012, s. 50-85, 487-489) är att beskriva och förklara fenomen som framträder i en 

situation. Mönster och associationer från människors beskrivningar av deras subjektiva 
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upplevelser studeras. Förståelse av helheten eftersträvas och ett mål i kvalitativ 

forskning är att beskriva fenomen som de existerar.  

Deltagarna i intervjuerna var nio kvinnor och en man. Författarnas åsikt är att det är 

oklart om könsfördelningen hade någon betydelse för resultatet kanske hade resultatet 

förändrats om könsfördelningen varit jämnare. Deltagarnas beskrivningar av 

upplevelser och erfarenheter var till innebörd återkommande och därför anser 

författarna att studiens resultat kan överföras och gälla för andra 

intensivvårdssjuksköterskor på andra sjukhus.  

Slutsats  
Erfarenheten var att omvårdnaden underlättades när patienterna vårdades vakna och 

kunde göras delaktiga samt medverka i omvårdnaden. Ökade krav på närvaro ledde 

dock till att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känsla av otillräcklighet i 

omvårdnaden. Brist på tid och resurser beskrevs ge känsla av otillfredsställelse och 

beskrevs även vara hinder som försvårade i omvårdnaden vilket kunde leda till att 

patienterna sederas mer än nödvändigt. Vi anser att för att förbättra omvårdnaden av 

vakna patienter behöver en anpassning av intensivvården göras för att 

intensivvårdssjuksköterskorna i omvårdnaden ska kunna vara mer närvarande, aktivt 

samverka och göra patienten delaktig samt förebygga risker. Ytterligare studier av 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden till respiratorbehandlade 

patienter med lätt eller ingen sedering med andra metoder exempelvis 

fokusgruppsintervju eller enkät studie hade varit av intresse. 

Förslag på framtida forskning 
I framtida forskning föreslås att i större skala med fler deltagare från fler 

intensivvårdsavdelningar i Sverige undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda respiratorbehandlade patienter med lätt sedering för att få ett 

bredare perspektiv. Ett annat förslag är att studera hur intensivvården organisatoriskt 

kan anpassas för att förbättra i vården av vakna respiratorbehandlade patienter utifrån 

bemanning, miljö, omvårdnad och etiskt perspektiv. 
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Bilaga 1 
Frågeguide 

Datum, ssk ..nummerordning  

Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

Vilket kön har du?  

Öppen, inledande intervjufråga 

Kan du berätta hur du upplever det att vårda en respiratorbehandlad patient som är vaken/lätt 

eller ingen sedering? 

Uppmuntrandefrågor 

Hur upplever du att en respiratorbehandlad patient som är vaken med lätt eller ingen sedering 

klarar av att vara vaken/mår/hanterar sin situation. 

Beskriv fördelar du upplever i omvården av respiratorbehandlade patienter med lätt/ingen 

sedering. 

Beskriv nackdelar du upplever i  omvårdnaden av respiratorbehandlade patienter med lätt eller 

ingen sedering 

Hur upplever du det är att göra respiratorbehandlade patienter som inte kan tala delaktiga i 

vården? 

Beskriv hur du upplever att kommunikationen med en respiratorbehandlad patient som är 

vaken fungerar? 

Hur upplever du att det fungerar att tolka det en respiratorbehandlad patient som är vaken 

kommunicerar?  

Finns hjälpmedel som underlättar kommunikationen med den vakna respiratorbehandlade 

patienten? 

Hur upplever du då att dessa hjälpmedel fungerar? 

Finns det risker med att vårda respiratorbehandlade patienter med lätt/ ingen sedering  

Kan du berätta om någon situation? 

Berätta om hur du upplever att mobiliseringen till respiratorbehandlade vakna patienter 

fungerar? 

Hur upplever du tids fördelning av vårdarbetet till respiratorbehandlade patienter har lätt eller 

ingen sedering.   

Upplever du att intensivvården idag är organiserad för att ha lätt sederade vakna 

respiratorbehandlade patienter? 

Hur upplever du att vårdtiden påverkas av att respiratorbehandlade patienter har lätt eller 

ingen sedering? 

Uppföljande frågor 

Hur upplever du, På vilket sätt, Kan du utveckla, Berätta mer… 
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Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande i en intervjustudie: 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av hur  

omvårdnaden påverkas till respiratorbehandlade patienter med 

lätt eller ingen sedering.  

 

Den senaste tiden har forskning kommit som stödjer att patienter som vårdas med 

respiratorbehandling skall ges lättare eller ingen sedering. 

Det  är av intresse att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 

omvårdnaden till patienter som vårdas med respiratorbehandling och har ökad 

vakenhetsgrad. 

 

Vi tillfrågar Dig om att medverka i studien eftersom du arbetar som 

intensivvårdssjuksköterska och har minst 5 års erfarenhet av detta arbete. 

Intervjutiden beräknas till ca 30-60 minuter. 

Intervjuerna spelas in digitalt och skrivs sedan ned ordagrant inför analys.  

Insamlat material kommer avidentifieras och all information behandlas 

konfidentiellt så att inga uppgifter kan härledas till enskild person. 

Inspelade ljudfiler kan komma att sparas i ett låst skåp på mittuniversitetets 

avdelning för omvårdnad i Sundsvall och ansvarig är då Marie Häggström. 

Studiens resultat kommer att bli presenterat muntligt och kan komma att ingå i 

framtida studier samt presenteras i vetenskaplig tidskrift.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

i studien utan att uppge någon orsak.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till att 

delta i intervjustudien.  

 

……………………………………………………………………………………… 

Ort, datum, underskrift av intervjuperson 

 

Magnus Björkegren                                            

Leg. Sjuksköterska         

Student specialistutbildningen 

intensivvård 

Mittuniversitetet, Institutionen för 

Omvårdnad 

mabj1001@student.miun.se        

 

Maria Edblad 

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

intensivvård 

Mittuniversitetet, Institutionen för 

Omvårdnad 

maed0302@student.miun.se 

 

Handledare: 

Britt Bäckström  

Leg. Sjuksköterska , Doktor i Hälsovetenskap 

Universitetslektor 

Mittuniversitetet, Institutionen för Omvårdnad 

britt.backstrom@miun.se 
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Bilaga 3 
Till Enhetschef för intensivvårdsavdelningen  

Förfrågan angående tillstånd att genomföra en intervjustudie och behjälplighet 

med att rekrytera lämpliga informanter. 

Under de senaste åren har alltmer forskning kommit som stödjer att patienter som 

vårdas med respiratorbehandling ska ges lättare eller ingen sedering. För 

intensivvårdssjuksköterskan innebär detta ett arbetssätt med speciella krav och 

kunskaper vid omvårdnaden av dessa patienter. Intervjustudiens syfte är att 

genom intervjuer undersöka, intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 

omvårdnaden till respiratorbehandlade patienter med lätt eller ingen sedering. 

 

Intervjuer planerar att genomföras av två sjuksköterskor som studerar 

intensivvårdsutbildningen vid Mittuniversitetet under mars-april månad 2016. 

Varje enskild intervju beräknas i tid till 30-60 minuter. Plats för genomförande av 

intervjuerna är X . Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och skrivs sedan ned 

ordagrant inför analys. Insamlat material kommer avidentifieras och all 

information behandlas konfidentiellt så att inga uppgifter kan härledas till enskild 

person. Inspelade ljudfiler kan komma att sparas i ett låst skåp på 

mittuniversitetets avdelning för omvårdnad i Sundsvall och ansvarig är då Marie 

Häggström. Studien ligger till grund för examensarbete på avancerad nivå i 

specialistutbildningen med inriktning mot intensivvård. Studiens resultat kommer 

att bli presenterat muntligt vid seminarium och kan även komma att ingå i 

framtida studier samt presenteras i vetenskaplig tidskrift.  

 

Förfrågan avser erhållande av tillstånd att genomföra fem intervjuer med 

intensivvårdssjuksköterskor anställda vid X sjukhus. 

Förfrågan avser även behjälplighet av enhetschef att tillfråga 

intensivvårdssjuksköterskor om deltagande. Inklusionskriterier är att 

intervjupersonen är sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård och som 

arbetat på intensivvårdsavdelning under de senaste fem åren. Om funderingar 

finns så vänligen kontakta någon av oss nedanstående ansvarig för studien. 

 

Magnus Björkegren                                            
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II 
 

Bilaga 4 
Intervjustudie som utgår från Mittuniversitetet, institutionen för 
omvårdnad; 
 
”Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden till respirator 
behandlade patienter med lätt eller ingen sedering” 
 
Härmed ges tillstånd till genomförande av intervjuer med 
intensivvårdssjuksköterskor anställda vid X sjukhus 
 
Härmed medges behjälplighet av enhetschef att tillfråga 
intensivvårdssjuksköterskor om deltagande. Inklusionskriterier är att 
intervjupersonen är sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård och som 
arbetat på intensivvårdsavdelning de senaste fem åren. 
 
 
 
 
………………………………………………………                              
………………………………………… 
Namnteckning                                                                         Ort, datum 
Enhetschef, Intensivvårdsavdelningen 
 
……………………………………………………… 
Namnförtydligande 
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