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Sammanfattning    
 
Akut sjukdom innebär ofta ett hot mot tillvaron. Utöver det rent fysiska utgör störd 
dygnsrytm stora problem för intensivvårdspatienter. De vårdas i en högteknologisk 
miljö som stör sömn och vila. Detta har sammantaget negativ inverkan på både den 
mentala och fysiska återhämtningen. För att kompensera störd nattsömn har många 
intensivvårdsavdelningar infört strukturerade vilostunder under vilka patienterna inte 
ska få störas. Tidigare forskning har visat att patienterna ändå blir störda under denna 
viloperiod. Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter 
och tillämpning av strukturerade vilostunder på en intensivvårdsavdelning.  
 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer med nio intensivvårdssjuksköterskor från två 
olika intensivvårdsavdelningar. Studien har genomförts i form av en kvalitativ 
intervjustudie där data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys efter Granskär och 
Höglund-Nielsens modell. Studien visar att intensivvårdssjuksköterskorna hade 
erfarenhet av rutinmässigt strukturerade vilostunder. De upplevde emellertid att deras 
genomförande av vilostunder prioriterades olika, speciellt i perioder med hög 
arbetsbelastning. De ansåg att genomförandet var ett sjuksköterskeansvar men att så 
många saker kunde inträffa som de inte kunde påverka. Framför allt gällde det den 
fysiska miljön. Författarna anser att kontinuerlig gemensam utbildning om effekter av 
vila, sömn och sömnbrist är ett sätt att öka prioriteringen av rutinmässigt strukturerade 
vilostunder. De bör planeras dagligen under ronder.  Studien visar att genomförandet av 
vilostunder försvåras av den fysiska miljön då de flesta patienter vårdas i flerbäddsalar. 
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INLEDNING 
Situationen som en patient på en intensivvårdsavdelning befinner sig i är alltid allvarlig 
och stressande för både kropp och själ. För sin överlevnad och sitt tillfrisknande är 
patienten beroende av ett helt batteri av medicintekniska hjälpmedel och medicinska 
vårdåtgärder i olika former. Det handlar om intravenösa vätskor och läkemedel som 
styrs av pumpar. Ofta förekommer det olika typer av katetrar, dränage och tömning av 
dessa. Respiratorer och dialysapparater samt kontinuerlig monitorering avger både ljud 
och ljus som stör patienterna. Utöver detta tillkommer en rad omvårdnadsåtgärder som 
exempelvis munhygien, vändning eller kontrakturprofylax. Vi får inte heller glömma 
bort provtagningar, undersökningar eller läkarronder som sker frekvent under dygnet.  
 
Någon mer utsatt än en patient som är i behov av intensivvård är svårt att tänka sig. Mer 
exponerad än så här, ibland också under lång tid, blir nog patienter aldrig. Det är lätt att 
förstå att omständigheterna på en intensivvårdsavdelning inte är optimala ur flera 
aspekter men trots allt nödvändiga. Möjligheten till sömn och vila är starkt begränsad 
vilket påverkar läkningsförloppen negativt. I ett försök att öka möjligheten till vila har 
många kliniker infört strukturerade vilostunder.  
 
Författarna avser undersöka hur erfarna intensivvårdssköterskor tänker och agerar kring 
patienternas vilotid. Vad finns för hinder och möjligheter för detta? Är det exempelvis 
möjligt att minska störningsfrekvensen genom bättre planering eller striktare 
tillämpning av redan existerande rutiner?  
 
 
BAKGRUND 

Sömn 
 
Sömn är en viktig del för människors psykologiska och fysiologiska välbefinnande. 
Sömnbehovet för en vuxen är mellan sex till åtta timmar per natt. Under dessa timmar 
bör det finnas flera cykler av ”Rapid Eye Movement” (REM) och ”Non-Rapid Eye 
Movement” (NREM) perioder (Lower, Bonsack & Guion 2003, s. 40D; Parthasarathy 
& Tobin 2004, s. 198). Under REM sömn som är djup, ökar blodflödet till hjärnan för 
att restaurera och reparera. Då sker snabba ögonrörelser och fysiologiska förändringar 
med ökat blodtryck, puls och ökad, oregelbunden andning (Lower et al. 2003, s.40D; 
Parthasarathy & Tobin 2004, s. 199).  NREM främjar fysisk utveckling genom att 
hormoner utsöndras och stimulerar proteiner för cellreparation samt för kroppens 
metabolism.  NREM innefattar fyra olika stadier. Stadie I är när personen slappnar av 
och är mittemellan sömn och vakenhet. Stadie II består av sömn. Stadie III-IV är 
djupare sömn och där går kroppen på lågvarv med lägre puls, andning, hjärnaktivitet 
och temperatur (Morton & Fontaine 2013, s.19; Redeker & Phillips McEnany 2011, s. 
2.; Parthasarathy & Tobin 2004, s. 198). REM och NREM växlar med varandra ungefär 
var nittionde minut. Sömnen styrs av dygnsrytmen (24-timmar) även kallad circadisk 
rytm. Den biologiska klockan styr inte bara sömnen utan deltar i hormonutsöndring, 
reglering av kroppstemperatur, immunologiska funktionen samt muskeltonus för att 
nämna några (Parthasarathy & Tobin 2004, s. 198). Den cirkadiska rytmen styr 
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dessutom melatoninutsöndringen genom att öka när det blir mörkt och då underlätta för 
sömn och minskar när det ljusnar. Dessa viktiga funktioner av den cirkadiska rytmen 
kan dock störas, exempelvis av läkemedel, sepsis och respiratorvård (Drouot, Cabello, 
dÓrtho & Brochard 2008, s. 394; Redeker & Phillips McEnany 2011, s. 5). 
 
 
Sömnstörningars effekt på kroppen 
 
Sömn anses vara fysiskt och psykiskt viktig för läkningsprocessen. De negativa 
hälsoeffekterna av dålig sömn är lättbegripliga och sömnstörningar kan orsaka både 
kortsiktiga och långsiktiga effekter, som dåligt allmäntillstånd och betydande utsatthet 
för infektioner. Dålig sömn kan till och med bidra till cancer och hjärtsjukdomar. 
Kritiskt sjuka patienter är beroende av ostörd sömn i högre grad än friska människor 
men riskerar i stället att lida av sömnförlust och undermålig sömnkvalitet (Elliott, 
McKingley & Cistulli 2010, s. 385). 
 
Sömnstörningar kan också leda till en mängd fysiologiska förändringar (Drouot et al. 
2008, s. 393-397; Olson, Borel, Laskowitz, Moore & McConnell 2001, s. 74-78). Redan 
efter en natt utan sömn höjs en människas nivåer av kortisol (Drouot et al. 2008, s. 399; 
Dennis et al. 2010, s. 217). Den stress som svår sjukdom innebär samt det otaliga antalet 
stimuli omkring patienten ökar även utsöndringen av katekolaminer. Denna mentala 
påverkan leder till minnesstörningar, sämre koncentrationsförmåga och sämre omdöme. 
Dessa störningar går snabbt över efter sömn (Tembo & Parker 2009, s. 320-321). 
 
Sömnstörningar yttrar sig i minskade antal perioder med snabba ögonrörelser under 
sömnen och det kan leda till psykologiska symptom såsom depression, förvirring, 
hallucinationer och minnesluckor. Dessutom kan bildningen av mängden sekret med 
tillväxthormoner reduceras och detta kan i sin tur också leda till minskade 
immunologiska reaktioner, långsammare läkning och trötthet. Ökad stress på grund av 
sömnstörningar medför (utöver minskade immunologiska reaktioner) också störningar i 
den metaboliska aktiviteten, vilket också ger förändringar i hjärtrytmen och systoliska 
variationer i blodtrycket (Scotto, McClusky, Spillan & Kimmel 2009, s. 180). 
 
För att mäta och analysera sömn används fler olika alternativ. Enligt Drout et al. (2008, 
s. 392) är det mest säkra sättet att mäta med polysomnografi, speciellt för patienter med 
redan uttalad sömnstörning. Detta bör ske under minst en 24 -timmarsperiod. Där mäts 
sömnkvalitet, som innefattar de perioder då patienterna befinner sig i varje 
sömnstadium, men även kvantitet, det vill säga hur ofta och hur länge patienterna sover. 
En studie visade att patienter med delirium hade en förändrad REM sömn jämfört med 
patienter utan delirium.  
 
I en studie av Bihari, McEvoy, Matheson, Kim, Woodman och Bersten (2012, s. 301-
307) bedömdes sömnkvaliteten hos 50 kvinnliga och 50 manliga patienter som varit 
vårdade på en intensivvårdsavdelning under minst två dygn och var funktionellt 
orienterade till tid och plats. De fick betygsätta hur de hade upplevt sin sömn inom 
intensivvården jämfört med sin hemmiljö, graderat mellan ett för bästa och tio för 
sämsta sömnkvalitet. I medeltal skattades sömnkvaliteten hemma som fyra och till sju 
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för tiden inom intensivvården. Undersökningens slutsats var att en reducerad 
sömnkvalitet är ett vanligt problem för patienter inom intensivvården.  

 
Tembo och Parker (2009, s. 319-321) visar i sin studie att störningar i sömnen hos 
patienter på intensivvården förlängde återhämtningsprocessen och därmed också 
behandlingstiden. Sömnstörningar medverkade till att patienterna fick sämre förmåga 
till att motstå infektioner och högre risk för att utveckla neurologiska problem. 
Respiratorbehandling kan på sikt utveckla andningsproblem hos patienter eftersom 
muskulaturen försvagas, vilket kan medföra sömnstörningar. Även oljud, smärta, 
obehagliga andningsförhållanden samt medicinering bidrar till sömnstörningar hos 
intensivvårdspatienter.  
 
 
Vila och vilostund 
 
Eftersom det länge varit känt att patienter som vårdas på IVA ofta lider av 
sömnstörningar, på grund av den höga aktivitetsnivån och negativ miljöpåverkan, så har 
det uppmärksammats att en strukturerad vilostund på dagen kan kompensera störd 
nattsömn. Lower et al. (2003, s. 40A-40C) genomförde på två IVA vilostund på 
eftermiddagen mellan kl 14:00-16:00 då kroppen är i en biologisk fas där behovet av 
vila är större. Forskarna reducerade ljudnivåer på alarm, stängde dörrar och dämpade 
ljuset. De såg till att patienterna låg bra i sängarna, fick smärtstillande vid behov samt 
gav massage och spelade lugn musik. Det var även av vikt för studien att forskarna 
förklarade projektet för patienterna samt att de följde ett protokoll. Generellt fungerade 
vilotiden bra. Patienterna och deras anhöriga uppskattade speciellt att ljudnivån sänktes 
och patienterna var nöjdare när de utvärderade den sammantagna sömnkvaliteten. Även 
personalen upplevde vinster genom att hinna ikapp och varva ned efter dagen.  
 
I en motsvarande studie på en neuro-IVA genomförde Monsén och Edéll-Gustafsson 
(2005, s. 215-218) strukturerad vilostund på eftermiddagen samt under natten. Före och 
efter de strukturerade vilostunderna gjordes ljudmätningar och personalen 
dokumenterade sina omvårdnadsåtgärder. Resultatet visade att patienterna stördes mest 
av olika omvårdnadsaktiviteter men i och med att studien pågick blev personalen mer 
medveten om detta och minskade därmed dessa störningar under vilotid, vilket dock ej 
resulterade i uppmätta sömnförbättringar med statistisk signifikans. Ljudnivån 
uppmättes som lägre efter implementeringen och patienterna kunde sova bättre. Även 
Olson et al. (2001, s. 75-77) införde strukturerad vilotid på eftermiddagen på en neuro-
IVA. De mätte ljus och ljud samt bedömde sömnen med hjälp av 
intensivvårdssjuksköterskor som använde ett protokoll. Även dessa forskare 
konstaterade att patienterna kunde sova bättre när det blir lugnare och tystare under den 
strukturerade vilotiden. Den största utmaningen var att få med personalen. 
Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt med vila och sömn men det innebar stora 
svårigheter för dem att passa in läkarkonsultationer och personalbyten.  
 
När Boehm och Morast (2009, s. 30) ville införa vilotid på en intensivvårdsavdelning så 
tillfrågades samtliga personalgrupper om när vilotiden passade bäst. Dessa forskare 
ansåg att all personal måste få vara med och utveckla vilotiden för att få den att fungera, 
och att man därmed får både den bästa följsamheten och det bästa resultatet.  
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Dennis, Lee, Woodard, Szalaj och Walker (2010, s. 222-223) anser att införandet av tyst 
tid bör bli föremål för ytterligare utredning och dessutom att diskret musik som 
alternativ terapi bör prövas för att skapa en miljö som främjar patienters sömn, och 
därmed deras rehabilitering. Dennis et al. (2010, s. 221-223) har gjort observationer 
under strukturerade vilostunder som visar på bullerminskning med 10 dB. Deras studie 
bekräftar vad som konstaterats i studierna ovan; att införande av en tyst tidsperiod inom 
intensivvården verkligen kunde minska bullernivån och därmed förbättra patienternas 
möjligheter att få vila. Dennis et al. (2010, s. 217) menar att patienter som utsätts för 
oljud, ljus och andra störningar ofta får sömnstörningar, vilket kan innebära avgörande 
negativa effekter för intensivvårdspatienten.  
 
Med målsättning att reducera ljud- och ljusnivåer för att underlätta sömn och vila 
skapades ett ”quiet-time”-projekt på en intensivvårdsavdening. En tyst tidsperiod 
infördes två gånger dagligen. Ljud- och ljusnivåerna mättes på flera platser, innan, 
under och efter dessa tysta perioder. Studiens resultat visade på väsentligt lägre ljud- 
och ljusnivåer. Dessutom visade det sig vara signifikant troligt att patienterna verkligen 
sov under de bestämda tysta perioderna (Tembo & Parker 2009, s. 320-321). 
 
Sammanfattningsvis så finner samtliga studier av strukturerade vilostunder inom 
intensivvården att förhållanden mellan ljudnivå och patienternas sömn och vila har ett 
starkt samband. Införandet av en tyst period får överallt ett mycket positivt bemötande 
av patienter, besökande och personal (Gardner, Collins, Osbourne, Henderson, & 
Eastwood (2009, s. 785). 
 
  
Intensivvårdsavdelningens miljö 
 
Intensivvårdsavdelningen är, med sin högteknologiska miljö, en plats där det aldrig är 
tyst, mörkt eller helt stilla. Ljud är den faktor som påverkar patienternas sömnkvalitet 
mest. Enligt tidigare studier kan ljudnivån på intensivvårdsavdelningar, mätt i decibel, 
vara långt över rekommenderade ljudnivåer (Monsen & Edell-Gustafsson 2005, s. 213-
218; Johansson et al. 2012, s. 276-277; Lover 2003, s. 40 A-C). Ljud kommer från alla 
olika apparater, larm, undersökningar och omvårdnadsåtgärder men främst ifrån 
personalen som utför dessa åtgärder och hanterar dessa hjälpmedel (Johansson et al. 
2012, s. 270; Monsen & Edell-Gustafsson 2005, s. 215; Tembo & Parker 2009, s. 315-
320; Boehm & Morast 2009, s. 31). Intensivvården behandlar kritiskt sjuka patienter. 
Sjukdomssymptom tillsammans med ständig övervakning och ljudlig miljö gör att 
patienten kan uppfatta sin situation som obehaglig, vilket sammantaget motverkar god 
sömn (Elliott et al. 2010, s. 395-396). Trots att sömnkvalitet är avgörande för 
rehabilitering och hälsa så tycks det som att landets intensivvårdsavdelningar inte 
prioriterat skapandet av en miljö som främjar patienters sömn. 

 
Patienterna utsätts på grund av sina tillstånd för många olika omvårdnadsåtgärder. När 
Meriläinen et al. (2013, s. 82) videoinspelade ett vårddygn på IVA och räknade antalet 
åtgärder under ett dygn så varierade antalet mellan 41-184 direkta åtgärder per patient, 
men patienterna reagerade även på indirekta händelser omkring dem. I intervjuer efter 
vistelsen så har de många minnen kvar av obehagliga störningar från sin tid på 
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intensivvårdsavdelningen. Detta bekräftas även i studie av Johansson et al. (2012, s. 
274-276) som också intervjuade patienter efter IVA vistelse samt mätte ljudnivåer under 
dygn. Flera patienter upplevde ljud som så störande att de inte kunde sova eller koppla 
av, ljudnivåerna mellan dag och natt skiljde sig också lite åt.  
 
Little, Ethier, Ayas, Thanachayanont, Jiang och Metha (2012, s. 408-409) mätte också 
sömnkvaliteten vid två olika intensivvårdsenheter. Patienter fick fylla i frågeformulär 
som undersökte sömnkvalitet, mängden sömn och omständigheter som bidrog till dålig 
sömn. Förslag som patienterna inom intensivvården själva tog upp för att förbättra 
sömnen var i nämnd ordning att hålla dörrar och persienner stängda, att avstå från 
onödiga störningar, att ge sömnmedel och att ha mer dämpad belysning. Dock angav de 
patienter som fått intravenösa sedativa läkemedel bättre sömnkvalitet än andra. 
Sammanfattningsvis konstateras i studien att patienter vanligtvis anger att dålig sömn 
inom intensivvården beror på miljömässiga faktorer som är möjliga att förbättra.  
 
 
Intensivvårdssjuksköterskans medverkan för att befrämja vila 
 
Enligt SOSFS (2005:105) ska sjuksköterskan bland annat arbeta för att ”motverka 
komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling” samt ”utveckla god 
vårdmiljö”. Patienten kan uppleva miljön skrämmande och de kan även uppleva att de 
är avpersonifierade objekt för vård. Det är viktigt att se patienten och att denne känner 
att den är viktigare än teknologin som används för att vårda dem (Meriläinen et al. 
2013, s. 81). När Eliassen och Hopstock (2011, s. 140-141) tillfrågade 
intensivvårdsjuksköterskor via frågeformulär hur de förebyggde sömnbrist hos 
patienterna så var respondenterna alla mycket medvetna om vikten av en 
sömnbefrämjande vårdmiljö, men sömnen och vilan blev ändå nedprioriterade till 
förmån för livsuppehållande åtgärder och rutinkontroller. 
 
Det är angeläget att ge sjuksköterskor bättre möjligheter att hjälpa patienterna att få en 
bättre sömn, trots att detta visat sig vanskligt att genomföra kliniskt. Fler studier behövs 
för att hitta fler åtgärder för att förbättra patienters sömn inom intensivvården. 
Sjuksköterskorna behöver minimera och samordna insatserna för att förbättra 
patienternas sömn (Tembo & Parker 2009, s. 321). I en studie av Nicolás, Aizpitarte, 
Iruarrizaga, Vázquez, Margall och Asiain (2008, s. 26-30) fick både patienter och 
sjuksköterskor bedöma patienternas sömn. De fann att bedömningarna överensstämde 
mellan båda parter men vissa avvikelser förekom då sjuksköterskorna övervärderade 
patienternas sömn. Nicolàs et al. (2008, s. 31) visar därmed på behov av att utbilda 
sjuksköterskorna för att optimera deras kunskaper om sömnkvaliteten hos 
intensivvårdspatienter. 
 
Genom att använda öronproppar försökte Scotto et al. (2009, s. 183) bestämma hur detta 
påverkade patienternas upplevelser av sömnen. Tidigare studier har visat att användning 
av öronproppar kan förbättra REM-sömnen och djupet i sömnen. Resultatet visade att 
sömnupplevelsen bedömdes vara signifikant bättre i den undersökta gruppen. De 
obetydliga kostnaderna för öronproppar gör att de är att föredra framför sedering, när 
detta är möjligt. 
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Vårdteoretisk ram 
 
Asp (2012, s. 462-470) har analyserat vila som både begrepp och fenomen ur en 
livsvärldsfenomenologisk grund. Vila och det engelska ordet `rest` har gemensam 
betydelse med ”frihet från slit och påfrestning eller ansträngning” och då har begreppet 
vila även innebörd av de processer som gör att människan kommer över trötthet, 
återvinner kraft och upplever ro både mentalt och fysiskt. Upplevelsen av vila påverkar 
hela människan både kropp, själ och ande. Genom att vara medveten om vilans olika 
innebörder kan vårdaren uppmärksamma och planera sina vårdhandlingar för att 
patienten kan uppnå optimal vila. 
 
Vårdlidande är ett fenomen som bland annat beskrivs som ett lidande utöver sjukdom 
och behandling (Kasen, Nordman, Lindholm & Eriksson 2008, s. 4). Gränsen mellan att 
minska lidande eller bidra till ökat lidande är svävande och tunn. Vårdorganisation, 
vårdkultur och vårdrelation är tre nivåer som påverkar oberoende av varandra. Vårdare 
ska förhindra uppkomst av vårdlidande och kan minska det om man reflekterar över den 
rådande vårdkulturen och människobilden. Genom att se och lyssna på patienten och om 
vårdaren strävar efter utveckling och ökad självkännedom minskar risken (Kasen, 
Nordman, Lindholm & Eriksson 2008, s. 4-8). 
 
Ylikangas (2012, s.267) beskriver miljö som ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. 
Den skildras i flera olika dimensioner där det innefattar allt runt omkring oss. Det är ett 
samspel mellan atmosfär, omvärld, omgivning, förhållanden och medelpunkt som 
påverkar patienternas hälsa och välbefinnande. Florence Nightingale (1969, s. 133) 
ansåg redan på sin tid att miljön var av största vikt och att utformningen av den 
påverkade patienternas tillfriskande. Människorna är den viktigaste delen, patienten som 
medelpunkt med sina behov, vårdarna som finns nära utifrån sin arbetsmiljö och 
närstående som kan påverka atmosfären. Tekniken runt patienten dominerar och ses ofta 
som trygghet men kan också vara skrämmande (Ylikangas 2012, s. 266-277). 
Sjuksköterskan har enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 310) ett särskilt ansvar för 
vårdmiljön på sjukhus och bör göra den så optimal som möjligt för att främjar hälsa och 
bidra till meningsfull tillvaro. De menar även att hälsa kan beskrivas som en livsrytm 
där stillhet och rörelse är i god balans i kroppen. Finns harmoni i uppbyggande och 
nedbrytande processer ökar känslan av välbefinnande (Dahlberg och Segesten 2010, s. 
73). 
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PROBLEMFORMULERING 
En intensivvårdsavdelning kännetecknas av en hög aktivitetsnivå dygnet runt. Där 
vårdas svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö fylld av stimuli som stör sömn 
och vila. Det är känt att detta sammantaget kan ha negativ inverkan på patienters 
mentala och fysiska återhämtning. För att ge patienterna en möjlighet att kompensera 
störd nattsömn kan en vilostund på dagen vara ett bra vårdande alternativ för 
återhämtningen. Många intensivvårdsavdelningar har därför infört en vilostund som 
daglig rutin, siesta eller vad som i talspråk ibland kallas ”pet-fri-timma”, under vilken 
patienten inte ska få störas. Trots dessa ambitioner har forskning visat att patienterna 
blir störda under denna viloperiod.  
 
Värdefullt är därför att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor tänker och resonerar 
omkring möjligheter kring detta eftersom de bäst känner till vårdmiljön och kan antas 
ha synpunkter om hur den kan förbättras. Tycker de att det är viktigt med störningsfri 
tid och på vilka sätt anser de i så fall att man kan förbättra genomförandet av detta? 
Eller är intensivvårdens så inriktad på vårdande åtgärder att vilostunder inte hinns med 
eller trängs bort? 
 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och tillämpning av 
strukturerade vilostunder på en intensivvårdsavdelning. 
 
 
METOD 

Ansats 

För genomförandet av studien användes kvalitativ forskningsintervju för att förstå 
intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter från sin levda vardagsvärld (Kvale & 
Brinkmann 2012, s. 39). Utmaningen för författarna blir då att få intervjupersonerna att 
komma i kontakt med sina erfarenheter och sätta ord på dem. Detta innebär stora krav 
på forskaren/intervjuaren som måste försöka uppfatta och sätta sig in i den andres 
livsvärld och utifrån detta ställa relevanta frågor som intervjupersonen hinner reflektera 
över utifrån sin erfarenhetsvärld (Höglund & Granskär 2012, s. 112). Intervjuerna i det 
aktuella examensarbetet genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide. För att få 
jämförbara svar ställdes samma frågor till samtliga intervjupersoner utifrån studiens 
syfte för att kunna följa upp intervjupersoners svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2012, 
s. 19) så ska intervjun vara ett samtal med en specifik struktur och syfte.  Höglund och 
Granskär (2012, s. 188) menar att vid kvalitativ intervju ska forskaren växla mellan 
närhet och distans och blir då till viss grad medskapare i forskningsprocessen.  
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Urval och deltagare 
 
I denna studie genomfördes och analyserades intervjuer med nio specialiserade 
sjuksköterskor som arbetar inom intensivvården på två sjukhus i södra Sverige. En 
avdelning återfinns på ett universitetssjukhus med åtta vårdplatser och en annan 
avdelning på ett länssjukhus med fem vårdplatser. Två sjukhus valdes för att få större 
variation i utfallet och fyra intervjuer gjordes på vardera sjukhus. En provintervju 
gjordes på länssjukhuset.  
 
Tillstånd att genomföra intervjuerna erhölls hos respektive verksamhetschef (Bilaga 1). 
De två avdelningscheferna fick ett informationsbrev med en presentation av författarna 
och en redogörelse för studiens syfte (Bilaga 2). De ombads göra ett urval av lämpliga 
intensivvårdssjuksköterskor, vardera med minst två års erfarenhet och med god 
spridning med avseende på erfarenhet, kön och ålder. Det var också viktigt att de 
utvalda intervjupersonerna var intresserade av att delta i studien. Deltagarna fick 
muntlig och skriftlig information om den planerade studien samt besked om hur deras 
anonymitet skulle skyddas samt att de när som helst utan vidare förklaring kunde dra sig 
ur (Bilaga 3). Sjuksköterskorna som deltog i denna studie var mellan 33-59 år och var 
specialistutbildade inom intensivvård. Deltagarna bestod av två män och sju kvinnor 
som arbetat inom intensivvård 4-26 år. 
 
 
Datainsamling och genomförande 
 
Innan intervjuerna gjordes hade författarna gjort omfattande förberedelser och urvalet 
av intervjufrågor hade utvärderats och samlats i en intervjuguide. Innan datainsamlingen 
påbörjades hade en provintervju gjorts. Den utföll så väl att även den kom att 
inkluderades i datainsamlingen. Totalt genomfördes alltså nio intervjuer under april 
2014. 
 
Kontakt togs med samtliga deltagare för att boka in lämpliga tider för intervjuer och de 
genomfördes sedan under arbetstid i ett ostört, enskilt samtalsrum på IVA. Varje 
intervju inleddes med en presentation av författarna innefattande studiens syfte samt att 
deltagandet var frivilligt. Den intervjuade fick också ge en kort presentation av sig själv. 
Deltagarna hade inte i förväg informerats om frågorna i intervjuguiden eftersom det 
bedömdes vara viktigt att svaren skulle kunna avges så fritt som möjligt. Varje intervju 
inleddes med en öppen frågeställning och författarna ställde vid behov följdfrågor och 
fördjupade frågor. Under intervjuerna fanns hela tiden en strävan att skapa en god 
kontakt genom att lämna tydlig information, lyssna uppmärksamt och visa intresse, 
förståelse och respekt för det som intervjupersonen sade (Kvale & Brinkmann 2010, s. 
144). Efter genomförd intervju gavs möjlighet till förtydliganden och kompletteringar. 
Tiden för intervjuerna varierade mellan 18-42 minuter.  
Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan ordagrant av den 
intervjuande författaren. Transkriptionerna återgav, utöver vad som sades ordagrant, 
även skratt, pauser, suckar och andra uttryck för att kunna återge samtalen så detaljerat 
som möjligt (Polit & Beck 2012, s. 557). 
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Dataanalys 
 
För analys av intervjumaterialet valdes en induktiv ansats för en så öppen och 
förutsättningslös analys som möjligt. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) 
menar att texter som är baserade på människors upplevelser bör ses i sitt sammanhang 
och tolkningen bör göras med medvetenhet om intervjupersonernas livsvärld. Fokus i 
analysen ska vara att identifiera skillnader och likheter i intervjusvaren samt att beskriva 
variationerna. Enligt Kvale (2012, s. 215) är den vanligaste dataanalysen att koda och 
kategorisera när det transkriberade intervjumaterialet läses. Analysprocessen påbörjades 
genom att de båda författarna upprepade gånger läste igenom intervjutexterna för att 
skapa förståelse och en helhetsbild av innehållet. Intervjuerna analyserades sedan 
systematiskt efter Granskär och Höglund-Nielsens modell. Meningsbärande enheter 
identifierades som sedan kondenserades, abstraherades och benämndes med en kod. 
Efter jämförelser av innehåll sammanfördes koder som sedan bildade subkategorier med 
liknande innehåll. Därefter skapades huvudkategorier för att sammanbinda de olika 
subkategorierna och för att skapa ett tema.  
 
 
Tabell 1 Beskrivning av analysprocessen. 
 
Meningsbärande enhet Kod Subkategori Huvudkategori 

”… sedan tidigare så har 
vi haft vilostunder för 
våra patienter men de har 
fallit bort allt mer.” 

Fallit bort. Att prioritera det som är 
viktigast. 

Hinder för att 
genomföra vilostunder 

”… för mig personligen 
innebär det ett större krav 
på min samordning, alltså 
min roll som sköterska 
måste jag planera mitt 
arbete på ett annat sätt så 
patienten verkligen får 
sin vilotid:” 

Roller som 
sjuksköterska. 

Att målmedvetet arbeta med 
planering och samordning. 

Möjligheter att främja 
vilostunder för 
patienten. 

”… Vi måste påminna 
varandra. Det är precis 
samma sak som 
handhygien eller det här 
med förkläde. Det är inte 
så farligt att säga till sin 
kollega. Jag tror man 
måste ha den takhöjden.” 

Påminna 
varandra. 

Att övervaka ordningen. Möjligheter att främja 
vilostunder för 
patienten. 
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Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden skall genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann 
2010, s. 77). Enligt Codex (www.vr.se, 2014) skall intervjupersonen bland annat 
informeras om den övergripande planen med forskningen, syftet, metoder som kommer 
att användas, hur resultaten skall användas, att deltagande i forskningen är frivilligt 
samt att forskningspersonen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Alla nio 
sjuksköterskor som valde att delta fick både muntlig och skriftlig information om 
studien. Information lämnades om att samtalet skulle spelas in för att ge ett så detaljerat 
underlag som möjligt och för att fokus helt skulle kunna ligga på ämnet. 
Sjuksköterskorna informerades om hur deras anonymitet skulle skyddas samt att de 
hade rätt att avbryta studien när som helst utan att behöva uppge orsak. Deltagarna fick 
skriva under ett skriftligt informerat samtycke till att medverka i studien (Bilaga 4). 
Innan intervjun påbörjades hade det upprepats att all information de lämnat vid 
intervjun kommer att skyddas och avidentifieras. Det inspelade materialet 
transkriberades till text och behandlades i alla led konfidentiellt av de båda författarna. 
Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar deltagarna i 
undersökningen inte kommer att avslöjas. Vid kvalitativ forskningsintervju där 
deltagarnas uttalande kan komma i offentliga rapporter är det av stor vikt att tillgodose 
anonymitet (Kvale & Brinkmann 2010, s. 88-89). Deltagarnas namn samt aktuellt 
sjukhus anges därför inte i texten. Transkriberingen har gjorts av författarna själva och 
endast handledaren har delgivits. Bandinspelningarna har förvarats inlåst och ingen 
obehörig har haft tillgång till personuppgifter. 
 
 
RESULTAT 
 
I resultatet presenteras intensivvårdsjuksköterskors tankar och erfarenheter om 
rutinmässigt strukturerade vilostunder på en intensivvårdsavdelning, hur de uppfattar 
dess betydelse för patienterna och vilka svårigheterna är att upprätthålla en kontinuitet i 
dess genomförande. Resultatet är uppdelat i två huvudkategorier och subkategorier.  
 
Tabell 2. Översikt över huvudkategorier och subkategorier. 
 
 
 
SUBKATEGORI 
 

 
HUVUDKATEGORI 

 
Att målmedvetet arbeta med planering och samordning 
Att minska stimuli för patienten 
Att ta hjälp av anhöriga 
Att övervaka ordningen 
 

 
Möjligheter att främja vilostunder för patienten 

 
Att vårda i en intensivvårdsmiljö 
Att prioritera det som är viktigast 
Att kunna tolka sömn 
Att skapa sina egna rutiner 
 

 
Hinder för att genomföra vilostunder 



 11 

Möjligheter att främja vilostunder för patienten 
 
Samtliga i studien ingående intensivvårdsjuksköterskor har erfarenhet av strukturerade 
vilostunder. I huvudsak är deras reflektioner positiva men med en del avvikande tankar 
finns om hur långt det får styra verksamheten. Alla deltagare ansåg dock att 
strukturerade vilostunder är viktigt för patienten, ett av många verktyg för att bevara 
dygnsrytmen hos svårt sjuka patienter.  Flertalet informanter efterlyste mer diskussion i 
personalgrupperna om sömn och vila. Detta för att betona betydelsen av vilostunder 
som en viktig, naturlig och självklar del av vården.  
 
 
Att målmedvetet arbeta med planering och samordning 
 
För att konsekvent genomföra strukturerade vilostunder krävs aktiv planering och 
samordning mellan olika personalkategorier var alla överens om. Ibland saknas 
uthållighet och personalen får hjälpa varandra med påminnelser. Så många andra saker 
kunde komma emellan:  
 

”… Man måste jobba väldigt medvetet med det för att åstadkommen en 
förändring för gör man lite halvdant så når vi inte ända fram.”  
(Informant 1) 

 
Vilostunderna behöver planeras dagligen vid arbetspassets början. En rutin som inte är 
helt inarbetad utan måste påminnas om kolleger emellan.  Planeringen ingår inte 
formellt i ronderna vilket gör att den lätt kan glömmas bort.  Det fanns en önskan hos 
sjuksköterskorna att formalisera planeringen så att den obligatoriskt ingår i ronderna 
och att den sträcker sig ett helt dygn framåt. Tankesättet bör vara att sluta tänka på sin 
egen prioritering och istället tänka på patientens bästa.  Ambitionen bör vara att 
samordna vårdinsatser så långt det är möjligt: 
 

”… Man har ju sin egen att-göra-lista och vill vara färdig med den. Man 
kanske inte behöver lägga om den där artärnålen just då men kanske känner 
man att det är ju enda tiden jag har och då har man förstört allt. Man vill ju 
inte lämna över grejor som man skulle ha hunnit med egentligen, så det 
prioriteras lågt. Ja, man tänker mer på kollegorna än patienten.” 
(Informant 7) 

 
 
Att minska stimuli för patienten 
 
Intensivvårdsmiljön beskriver alla informanter som en intensiv och stundtals kaotisk 
miljö fyllt av ljud, starkt ljus och aktiviteter. Ljud kan bestå av konversationer, 
apparatljud och larm i olika ljudnivåer. Dessa och ljud från andra patienter stör. 
Blinkande maskiner och stark belysning stör också.  Sjuksköterskorna återkommer flera 
gånger till att arbetsbelastningen ofta är väldigt hög och i sig är störande för patienten.  
Genom att sänka larmgränser och minska ljudnivån på larm kan man nå en behagligare 
men fortfarande säker nivå. Skärmar kan skärma av synintryck. 
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Även om sjuksköterskorna gör allt för att minska ljus och ljud är det i slutändan 
patientens vårdbehov som styr. I vissa situationer går det inte att stänga av larm eller 
avstå från personlig kontakt. Allvarligt sjuka patienter kan kräva åtgärder kontinuerligt 
under längre eller kortare tid och då gäller förstås andra förutsättningar. En sådan 
situation drabbar alla som befinner sig i samma sal då ljus och ljudnivån ibland måste 
ökas beroende på vårdåtgärder. 
 
Vid länssjukhuset markeras strukturerad vilostund genom att hänga en skylt på dörren: 
 

”… Man försöker att göra det så lugnt omkring som man vet att patienten 
tycker om att ha det. Släcker ner lite, man stänger dörren, man sätter upp en 
skylt att nu är det faktiskt ”pet-fri-tid”. Då blir alla runt omkring även 
uppmärksamma på att patienten inne på den salen vilar nu och nu ska vi 
inte störa.” (Informant 1) 

 
På universitetssjukhuset finns öronproppar som ett enkelt hjälpmedel att minska 
ljudnivån. Informanterna där upplevde att det var positivt för patienterna. Alla 
informanter tycker att genom att själva tänka på att vara tysta och att arbeta så tyst som 
möjligt betyder en hel del. 
 
 
Att ta hjälp av anhöriga 
 
Vilostunder med närvaro av anhöriga upplevdes ibland som ett problem och hinder för 
vila. Det kunde röra sig om anhöriga som vakade hela dygn vilket oroade patienten. 
Patienterna kunde bli överstimulerade och inte få någon vila alls. Stora kulturella 
skillnader noterades. Det var också stora individuella skillnader men nästan alla 
anhöriga accepterade vilostunderna när de fått en ordentlig förklaring att patienten 
absolut behövde en vilostund för återhämtning. Ofta gick anhöriga därifrån och de flesta 
var glada över omtanken och omsorgen om deras nära och kära. 
 
Närvaro av en anhörig kan också vara ett positivt stimuli vid vila genom att bara finnas 
där eller genom beröring. Här handlar det om olika personligheter: 
 

”… jag vet vi hade någon patient där anhörig bara satt och klappa, klappa, 
klappa, klappa hela tiden, hela hela tiden. Man försöker säga ”inte hela 
tiden” han behöver vila. I det här fallet hade dom en väldigt nära relation 
där de var väldigt fysiska och han stördes inte så mycket av det.” 
(Informant 4)  

 
På länssjukhuset medverkar anhöriga genom att fylla i ett så kallat ”grönt kort.” Där 
uppges bland annat vilken sida patienten helst sover på och typ av musik han lyssnar till 
så kallat ”nycklar för att göra vården bättre.”  
 
Att övervaka ordningen 
 
Många av sjuksköterskorna vittnar om att när de väl initierat en vilostund får de agera 
som någon form av polis. Oftast handlar det om läkare och konsulter som dyker upp på 
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tider som passar dem. Många gånger är de omedvetna och anpassar sina undersökningar 
till andra tider: 
 

”… Påminna undersköterskorna och doktorerna. För doktorerna ”kör ju 
också sitt” va. Dyker de in här – jag ska bara kolla. Stopp! Det är vilotid. 
Kan du göra det senare? Komma tillbaka om trettio minuter? (Informant 6) 

 
Röntgenundersökningar och sjukgymnastikbehandling är exempel på svårstyrda 
moment på en IVA-avdelning. Bristande kommunikation tros vara största anledningen 
till detta. 
 
Flera informanter betonar dock att när de uppmärksammar en patient som inte fått sin 
återhämtning och därför drabbats av så kallat IVA- syndrom så skärper de upp 
bevakningen till en helt annan nivå: 
 

”… När vi ser att en patient blir så där när de blandar ihop dag och natt 
och bara håller på att gå in i sina ”dillen” då tar vi oss i kragen och 
försöker att verkligen skärpa till oss så de får sina pet-fria stunder.” 
(Informant 6) 

 
 
Anhöriga kan också infinna sig på olämpliga tider och det gäller då för sjuksköterskorna 
att på ett trevligt och korrekt sätt förklara att det inte är möjligt att just nu besöka 
patienten. 
 
Sjuksköterskorna är överens om att i de verkligt kritiska lägena när störningsfrihet 
verkligen är ett måste fungerar det utan att det behöver planeras eller tänkas efter.  Bara 
i det mer dagliga verksamheten tenderar det att vara ett problem. 
 
 
Hinder för att genomföra vilostunder 
 
Informanterna beskriver flera omständigheter som försvårar deras arbete med patienter 
och deras vilostunder.  Deras ambitioner är höga men verkligheten finns där och sätter 
käppar i hjulen.  I den här verksamheten kan det inte planeras för allt. 
 
 
Att vårda i en intensivvårdsmiljö 
 
Genomgående bland sjuksköterskorna anser dom att det största problemet inom 
intensivvården är lokalerna. Båda sjukhusen har enkelsalar till några få där vårdas ofta 
patienter som väntas ha långa vårdtider. Flertalet patienter hamnar dock i en 
flerbäddssal där enda avgränsningen mellan bäddarna är en flyttbar skärm. Det säger sig 
självt att det är svårt att inte bli störd och det är orimligt att tro att alla i salen skulle 
kunna ha en gemensam strukturerad vilostund.  
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När flerbäddssalar infördes gjordes det med avsikten att flera patienter skulle kunna 
övervakas samtidigt. Det är inte möjligt när skärmar används. Då måste personal finnas 
vid patienten: 
 

”… Varför kan vi inte ge patienterna vila på denna avdelning? Nej, för vi 
har inte de lokalerna.” (Informant 2) 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att många gånger vårdas patienter i 
flerbäddsalar vilket kräver mindre personal än vård i en enkelsal vilket hade många 
gånger varit att föredra: 
 

”… Sedan har vi ju enkelsalar som vi skulle kunna belägga om vi hade haft 
mer personal helt enkelt. Nu jobbar vi inte så idag och vi satsar på en 
nybyggnation där vi har möjlighet till mer enskilda vårdutrymmen för att 
skapa en bättre miljö för patienten.” (Informant 2) 

 
På länssjukhuset prospekteras nu för nybyggnation av bland annat IVA. Där kommer en 
sjuksköterska och två undersköterskor ansvara för två patienter som har varsitt rum. 
Informanterna från länssjukhuset ser mycket fram emot detta vilket kommer att mycket 
underlätta genomförandet av vilostunder.  
 
Att prioritera det som är viktigast 
 
Sjuksköterskorna anser att prioritering naturligtvis måste göras. Vilostunder är många 
gånger inte möjligt att få till för svårt akut sjuka patienter. Patientens säkerhet, 
livsuppehållande funktioner prioriteras: 
 

”… Nej, men det är väl naturligtvis så här att när patienten är som mest 
akut sjuk, det är ju då det är svårt att få till vilostunder. Sedan när man 
kommit mer på rehabiliteringen eller när man inte skall göra så mycket 
akuta undersökningar, då är det ju lättare att planera detta.”  (Informant 2) 

 
Informanterna från universitetssjukhuset anser samtliga att tillämpningen vilostunder 
fungerar dåligt. Det har tillämpats men faller ibland i glömska: 
 

”… Det var längesedan man hade sådan där lapp du vet, som man hänger 
upp på dörren som det stod sömn, eller vila eller något eller vilopaus eller 
något men den har jag inte sett på år den där lappen.” (Informant 7) 

 
Alla informanter anser trots allt att bibehålla patienternas dygnsrytm och genomföra 
planerade vilostunder bör prioriteras mer.  
 
Att kunna tolka sömn 
 
Flera av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det är svårt att avgöra om en patient 
sover eller bara blundar. I inget av fallen är det självklart att patienten vilar. Detta gäller 
även när patienten är uppkopplad och övervakas på avstånd eller när sjuksköterskan 
befinner sig ”bedside”. De anser vidare att behoven av vila är i mycket stor del 
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individuellt betingat. Behov av vilostunder och sömn varierar kraftigt både när det 
gäller tidpunkt på dygnet och antal timmar. Oftast upptäcker man inte problem förrän 
vid uttalad sömnbrist: 
 

”… Om jag tror han sover så väcker jag inte patienten för att fråga om han 
sover eller inte. Kanske ligger han bara still och blundar och hoppas att 
ingen rör mig.” (Informant 5) 

 
 
Att skapa sina egna rutiner 
 
När sjuksköterskorna reflekterade om svårigheterna att genomföra strukturerade 
vilostunder framkom flera variabler på det mer personliga planet. Alla 
intensivvårdssjuksköterskor har sitt egna arbetssätt. De har också personliga sätt att 
kommunicera och bemöta andra människor. Stresståligheten varierar också liksom 
samarbetsförmågan. Med andra ord är inte alla ”stöpta i samma form” vilket får 
konsekvenser i allt vad de gör. Ambitionen är densamma men genomförandet kan se 
helt olika ut och uppfattas på olika sätt för en utomstående.  
 
För att lättare kunna genomföra strukturerade vilostunder hjälper det att ha erfarenhet. 
Med en större erfarenhet minskar ofta kontrollbehovet: 
 

”… Man kan väl säga litegrann att det beror på vilka personligheter vi är. 
Kontrollbehov och sådana här saker. En klassiker är ju till exempel när 
man skall tömma sin tim-diures. Man behöver ju inte skaka och rycka i 
slangen så att katetern killar upp i urinblåsan utan det går att tömma utan 
att tömma slangen varje gång. Man måste faktiskt tänka ett steg längre att 
det är någon som behöver vila som ligger i sängen.” (Informant 1) 

 
Med erfarenhet följer förhoppningsvis en förmåga att arbeta organiserat. Inte bara 
självständigt utan också tillsammans med övrig personal. Det innefattar lågmäld 
kommunikation när det är nödvändigt. Det är möjligt att öppna prasslande 
förpackningar utanför salen. All belysningen måste inte alltid vara tänd. 
Sjuksköterskorna är medvetna om de här problemen och anser att det dels är en 
personlighetsfråga samt att det är saker som är lätt att glömma bort: 
 

”… Om man försöker strukturera upp det blir allt arbete kring patienten 
mer logiskt. Om man försöker ta en paus och tänker igenom lite mer vad 
man gör kanske man inte yr och far hela tiden.” (Informant 4) 

 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
För att uppnå studiens syfte så valdes kvalitativ intervju som datainsamling då vi ville få 
sjuksköterskorna att reflektera omkring fenomenet som studerades. Från början fanns 
tankar om att använda fokusgrupper men då det kan vara svårt att få alla informanter att 
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uttrycka sin egen åsikt så valdes enskild intervju. Vi sände förfrågan om deltagande till 
två olika sjukhus för att underlätta intervjusituationen samt att ha möjlighet till ett 
bredare urval. Urvalet kan ses som varierande då det var både män och kvinnor samt det 
var en lång spännvidd över arbetserfarenhet och ålder samt en jämn fördelning från två 
olika avdelningar. Informanterna fick bestämma om tid och plats via mail eller telefon 
för att de skulle känna sig bekväma och positiva till situationen. Den första intervjun 
gjordes av båda författarna med en sjuksköterska som tillfrågats av om deltagande. 
Intensivvårdsjuksköterskan som deltog i provintervjun hade ett stort intresse av 
vilostunder samt innefattade urvalskriterierna. Då provintervjun upplevdes relevant och 
innehållsrik inkluderades den till studien. Övriga intervjuer gjordes enskilt och efter 
varje intervju gjordes en reflektion som helhet av situationen.  Författarna hade en viss 
förförståelse om fenomenet som studerades då de tidigare haft sina kliniska studier på 
respektive avdelning men försökte att under intervjuerna att vara i sin forskarroll. Vi 
upplevde dock ibland att det var svårt att intervjua och ställa adekvata följdfrågor, något 
som kan ha påverkat resultatet då intervjuaren är delaktig genom sitt samspel under 
intervjun (Höglund & Granskär 2012, s 199). Enligt Kvale och Brinkmann (2012, s. 33) 
är det en konst att intervjua och något som lärs med erfarenhet. Reflektioner efter 
intervjuerna var att vid några tillfällen så kände författaren av en viss tidspress trots att 
informanten rapporterat över till annan personal. Detta berodde troligtvis på hög 
arbetsbörda och genererade till kortare intervjuer. Det kan ha inneburit sämre resultat då 
informanten inte tagit sig tid att reflektera över konkreta situationer. Vid något tillfälle 
blev intervjun avbruten då annan personal kom in i rummet då upplevdes det svårt att 
komma igång igen.  
 
För trovärdigheten i en studie skall vara stark bör forskaren enligt Elo, Kääriäinen, Outi, 
Pölkki, Utriainen och Kyngäs (2014, s. 8) vara självkritisk och kontinuerligt reflektera 
och ifrågasätta urval och metod under de olika faserna förberedelse, genomförande och 
rapportering. Datainsamlingen, analysen och rapporteringen går hand i hand och ska 
rapporteras så detaljerat som möjligt med fördelar och begränsningar för att läsarna ska 
kunna förstå och själva kunna bedöma trovärdigheten. Författarna upplevde 
inledningsvis en svårighet i tillvägagångssätt i analysen det vill säga att ”gå in i” 
analysfas. Men efter provintervjun så gjordes en första analys som diskuterades med 
handledaren och därefter kunde analysarbetet vidareutvecklas. Granskär och Höglund-
Nilsen modell användes för författarna ansåg den vara lätt att förstå och lämplig för 
studien. Författarna har strävat efter att utförligt beskriva analysen och stärka resultatet 
med citat. Genom att utföra en provintervju tillsammans och efteråt utvärdera 
svårigheter och frågeguiden så blev övriga intervjuer mer överensstämmande då de 
gjordes en och en.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
I resultatet redovisas ett antal fynd och omständigheter som är mest framträdande i 
studien av sjuksköterskornas reflektioner och erfarenheter av strukturerade vilostunder.  
 
Intensivvårdens målsättning måste vara att skapa förutsättningar för läkning genom inte 
bara avancerad teknisk och farmakologisk behandling utan också genom att erbjuda en 
läkande miljö (Johansson et al. 2012, s. 277). Eftersom det i många studier visats att en 
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normalt fungerande dygnsrytm är viktigt för välbefinnandet och tillfrisknandet och att 
strukturerade vilostunder underlättar bibehållandet av densamma. Författarna har 
observerat att det fungerar mindre bra och ville undersöka hur 
intensivvårdssjuksköterskor tänkte om detta. I resultatet framkom att samtliga 
informanter hade erfarenhet av vilostunder. De hade också kunskap och förståelse om 
dess positiva effekter. Implementeringen av dessa vilostunder uppfattade de inte 
prioriteras på samma sätt alla gånger. De kunde lågprioriteras under vissa perioder för 
att åter igen aktualiseras som något nödvändigt vid kritiskt tillstånd med mycket stort 
positivt värde för patienten.  
 
Diskussion och utbildning inom personalgruppen var det som medförde högre 
prioritering av genomförandet av viloperioder för patienterna. Om där fanns en ”eldsjäl” 
blev perioderna med lågprioritering avsevärt färre och kortare.  Sjuksköterskorna säger 
att de försöker planera vila för patienterna men studien visar att störningsmomenten är 
många vilket ofta medför att vilostunden går om intet. Vidare nämner de ofta vad som 
fungerar bra men skulle fungera bättre om de yttre omständigheterna vore annorlunda. 
Maktlöshet är vad de känner i många situationer där de inte kan påverka. Flera förslag 
om förbättringar och möjlighet till förändring lyfts fram såsom ”klustervård” vilket 
innebär samordnade rutinmässiga insatser för att minska antalet störningar. Detta skulle 
då kunna leda till ett minskat vårdlidande för patienterna (Kasen et al 2008, s. 4-8). 
Vilostunderna skulle då ingå i vårdplanen och diskuteras vid morgonronden med så 
många personalkategorier, konsulter, närvarande som möjligt anser sjuksköterskorna. 
Planering av vilostunder har i tidigare studier kunnat genomföras när personalen blev 
involverad och tillfrågad i tidigt skede, med ett lyckat utfall (Monse´n &Edell-
Gustafsson 2005, s. 215-218; Lower et al. 2003, s. 40A-40C; Olson et al. 2001, s. 75-
77; Gardner et al. 2009, s.778-786). 
 
Det krävs ett bra samarbete för att det skall fungera. Alla vilostunder är inte lika och 
inte enbart sömn är vila. Individuellt anpassad musik eller taktil beröring kan också 
innebära en återhämtning (Henricson, Berglund, Määttä, Ekman & Segesten 2008, s. 
2624-2633). Ingen av dessa metoder användes rutinmässigt på de aktuella 
avdelningarna. Intensivvårdssköterskorna uttrycker att det är viktigt att kunna bedöma 
sömn men de känner en stor osäkerhet hur träffsäkerheten är. Vid bedömningen tar de 
hänsyn till andningsfrekvens, blodtryck och puls i huvudsak. Den uppskattade sovtiden 
ofta är felaktig. Hofhuis, Langevoort, Rommes och Spronk (2012, s. 146-147) fann att 
användande av sömnprotokoll ökade validiteten avsevärt. Enligt samma författare 
användes enbart ett fåtal intensivvårdsenheter sömnprotokoll men fler än hälften ansåg 
det viktigt att införskaffa. Ingen IVA i vår studie använder sig av detta.  
 
Ljudnivåerna i en typisk IVA-miljö är alldeles för höga. De överskrider en 
rekommenderad maximal nivå på 55 decibel 70-90% av tiden enligt Johansson, et al. 
(2012, s. 278). Enligt samma författare är det inte bara höga ljudnivåer som är problem. 
Ljud från medpatienter, avancerad utrustning och behandling upplevs som störande och 
kan ge en känsla av hjälplöshet, oförmåga att finna lugn och ro vilket är viktigt för 
tillfrisknande och välmående.  Detta är något som intervjupersonerna var medvetna om 
och att det i särklass effektivaste sömnbefrämjande i denna miljö är att minska ljudnivån 
(Hofhuis, et al. 2012, s. 146). En enkel åtgärd är att tillhandahålla öronproppar vilket 
minska ljudnivåerna avsevärt. På ett av de sjukhus där studien genomfördes är detta en 
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åtgärd. Naturligtvis är ljus också ett stimuli som hindrar vila och sömn och behöver 
regleras efter behov. Larmanordningar kan justeras så att ljud och ljusnivåer minimeras. 
Larmgränser kan ändras på samma sätt.  
 
Det förefaller som sjuksköterskorna i denna studie är kunniga och erfarna i ämnet men 
känner frustration över att det är så svårt genomföra rutinmässigt. Trots all planering 
kommer det ofta någonting emellan. Sjuksköterskorna är överens om att det största 
problemet handlar om den fysiska miljön, det vill säga vårdsalarna. Oftast handlar det 
om flerbäddsalar med upp till fyra platser. Förvisso finns det enkelsalar där det går 
lättare att genomföra vilostunder. Enkelsalar införs i allt större utsträckning eftersom 
forskningen visat fördelar med enkelsalar som förbättrad integritet och sekretess, 
minskade ljudnivåer, bättre sömn, möjlighet för anhörig att närvara samt mindre 
stressnivåer för både patient och vårdpersonal. Tegnestedt, Gunter, Reichard, Bjurström, 
Alvarsson, Martling & Sackey (2013, s. 1048) har samma resultat efter 
ljudnivåmätningar mellan olika salar men anser också att det är en personaltäthetsfråga 
och efterfrågan på en patientvänligare miljö kommer öka då patienterna är mer vakna nu 
på intensivvårdsavdelningen. Många gånger handlar det om att ha ambitionen men inte 
kunna enligt sjuksköterskorna. I en sal med flera patienter med olika behov är det 
omöjligt att strukturera vilotid. De uttryckte sig i termer som hopplöst och omöjligt. 
Många störningsmoment är på sätt och vis självorsakade på grund av exempelvis samtal 
personalen emellan. Personalen består av olika individer med olika kunskap och 
tankesätt. Ofta uppträder störningar på grund av tanklöshet eller glömska. Eftersom 
flertalet patienter vårdas i flerbäddsalar är det lätt att förstå varför strukturerade 
vilostunder i perioder nedprioriteras. Under framför allt strukturerade vilostunder menar 
sjuksköterskorna att de måste agera som ordningsmän och övervaka hela avdelningen, 
vem som kommer och vem som går. Detta medför att de måste ta konfrontationer med 
kollegor och medarbetare. Frustrerande nog var det ibland lättare att överse med 
störningen än att ta konfrontationen. De kände att de på något sätt svikit patienten. De 
upplever till stor del att det är ett sjuksköterskeansvar att vilostunden genomförs. Enligt 
Whålin, Ek och Idvall (2010, s. 266) är gemenskap och lagarbete i arbetsgruppen på 
IVA en stor och viktig del samt att det ger en inre styrka till enskilde och förbättrar 
arbetsklimatet. Som vårdare vill man känna att man gör något bra för patienten men 
också för sina arbetskamrater. Dahlberg & Segesten (2010, s. 74) anser att det är viktigt 
att kunna bryta all rörelse för stunder av stillhet för att inte livsrytmen ska komma ur 
balans och risken för ohälsa ökar. 
 
Alla är vi inte ”stöpta” i samma form. Vi har olika kunskap, lynne, attityd och sätt att 
kommunicera vilket i många stycken kan ses som positivt men också kan skapa stora 
konflikter när det kommer till skarpa lägen. Patientens behov och säkerhet måste 
prioriteras i första hand även om det kan leda till att någon kan känna sig överkörd och 
inte respekterad. Det måste vara högt i tak. 
  
Sammanfattningsvis fanns en medvetenhet hos alla informanter om det positiva med 
strukturerade vilostunder. På något sätt tycks det inte gå att genomföra dessa på ett sätt 
som alltid fungerar. Sällan fungerar det som det är tänkt. Frustrationen är stor. 
Förhoppningen är att i framtiden kommer allt fler patienter att vårdas i enkelsalar. Där 
finns helt andra möjligheter. Ulrich (2006, s. 538-539) anser att det finns evidens för att 
enkelrum har både bättre förutsättningar för lugnare miljö, mindre infektioner och 
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smittorisker men även att det med en bra planering vid nybyggnation kan bemannas 
med samma antal personal som nu. Det finns trots allt enligt författarnas mening många 
förändringar som kan medverka till bättre förutsättningar än de som råder idag. Det går 
att sänka nivån på alla oönskade stimuli. Det går att planera och koordinera insatser. Det 
går att utbilda mera. Det går att förändra människors beteende. Författarna tror att 
problemet till största delen inte beror på okunskap utan hur vilostunder planeras och 
prioriteras inom kliniken. Mer och kontinuerlig utbildning krävs för att ändra attityder.  
 
Eftersom det handlar om flera personalkategorier med olika bakgrund och utbildning 
anser författarna att vid genomförandet av utbildningar bör ansträngningar göras för att 
försvenska och förenkla språket. I en studie av Strandberg, Kajermo-Nilsson, och 
Wallin (2010, s. 24) belyses problemet med ny kunskap och hur det införlivas i vården. 
Ibland kan det kännas tryggare att stanna vid reflexionen eftersom det kan kännas 
säkrare eller vara bekvämare att göra som man brukar eller är van vid. Att ta till sig nya 
forskningsresultat kan dessutom vara krävande eftersom det innebär att ha ständig 
beredskap för förändring. I samma studie anses att relevanta begrepp på svenska ökade 
förutsättningarna för fördjupad och mer insiktsfull diskussion om hur användningen av 
forskningsresultat kan utvecklas. Eriksson (2010, s. 278-279) menar att kunskap blir 
verklig när den kan kopplas till en grundsyn eller sanning. Det är på det sättet vi 
människor vidgar våra vyer. En absolut vilja att verkligen förstå är nödvändig, liksom 
en absolut närvaro i den konkreta situationen. Om kunskapen skall komma patienterna 
till nytta beror på den enskilda sjuksköterskans kunskap om patientens totala situation 
och användandet av ny kunskap. 
 
 
 
Slutsats 
 

• Sjuksköterskorna har stor kunskap om vikten av strukturerade vilostunder. 
 

• Sjuksköterskorna vet vad som krävs för att genomföra dessa men saknar 
verktygen för att regelbundet genomföra dessa. 

 
• Daglig planering i samband med morgonrond, koordinerad omvårdnad, 

personaldisciplin krävs för ett framgångsrikt genomförande. 
 

• Regelbunden utbildning och information på avdelningsmöten behövs för att 
bibehålla intresset och motivationen. 
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     Bilaga 1 
 
 
   
 
 
Ansökan om tillstånd 
 
Till: vederbörande verksamhetschef vid Operation- och Intensivvårdskliniken  

 
Härmed ansöks om vårdenhetschefens tillstånd att genomföra kvalitativa intervjuer med 
sjuksköterskor inom intensivvårdsavdelningen. Vår studie syftar till att belysa 
intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av och tillämpning av vilotiden för patienten. 
Vi avser att använda intervjuerna för vårt examensarbete på magisternivå, som skall 
vara färdigställd i slutet av maj 2014. Uppsatsen/examensarbetet ingår som en del av vår 
utbildning till intensivvårdssjuksköterskor. 
 
Det existerar i dag flera studier som visar att sömn och vila har stor betydelse för 
tillfrisknande. Många intensivvårdsavdelningar har därför infört rutinmässigt 
strukturerade vilostunder. Det är också känt att trots detta inträffar många störningar 
under denna tid.  
Vår avsikt är att genomföra fyra bandinspelade intervjuer på vardera två 
intensivavdelningar. Vi önskar således att få intervjua fyra intensivvårdssköterskor från 
Er avdelning. Varje utvald sjuksköterska ska informeras om att varje intervju kommer 
att ta cirka 30 – 60 min i anspråk. Intervjun kommer att behandlas helt konfidentiellt. 
Endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas av sjuksköterskan när som helst utan att något skäl redovisas.  
 
Vårt önskemål är att vårdenhetschefen tillfrågar intensivvårdssjuksköterskor och väljer 
ut fyra intervjupersoner. Vi vill att samtliga utvalda är specialistsjuksköterskor inom 
intensivvården och har jobbat i minst två år. Dessutom hoppas vi att de i övrigt – så 
långt det är möjligt – väljs så att de representerar varierande arbetslivserfarenhet, ålder 
och kön. 
 
Vi hoppas att under vecka 15 få besked per telefon eller e-post om vilka sköterskor som 
önskar delta samt deras kontaktuppgifter.  
 
Tack för Ert engagemang. 
 
 
Student  Student     Handledare  
Elin Gavanas  Paula Larsson    Berit Lindahl. Docent 
Mailadress  Mailadress     Mailadress 
Telefonnummer Telefonnummer    Telefonnummer 
 
 



 24 

 
       

          Bilaga 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
Godkännande  
 
I egenskap av verksamhetschef godkänner jag härmed att Elin Gavanas och Paula 
Larsson utför intervjuer i syfte att insamla data avseende intensivvårdssjuksköterskors 
erfarenheter och tillämpning av rutinmässigt strukturerade vilostunder.  
 
 
 
 
 
 
Datum 
 
 
Namn och namnförtydligande 
 
 
Titel 
 
 
Verksamhetsplats 
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                  Bilaga 3 

 
 

 
 
Information till dig som utvalts att intervjuas i egenskap av 
intensivvårdssköterska 
 
 
Vi avser att som en del i vårt examensarbete på magisternivå utföra intervjuer med 
intensivvårdssköterskor som har erfarenhet av rutinmässigt strukturerade vilostunder. 
Syftet med examensarbetet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 
och tillämpning av rutinmässigt strukturerade vilostunder på en intensivvårdsavdelning. 
 
 
Varje intervju kommer att ta cirka 30 – 60 min. Intervjun kommer att bandas och 
transkriberas samt slutligen analyseras avseende kvalitativt innehåll. Allt material 
kommer att behandlas helt konfidentiellt och endast vi och vår handledare kommer att 
ha tillgång till detsamma. Resultatet kommer att redovisas så att ingen enskild person 
kan identifieras.  
 
Deltagandet är frivilligt och intervjun kan avbrytas av Dig när som helst utan att något 
skäl behöver redovisas.   
 
Du har av vårdenhetschefen tillfrågats om du vill delta i en intervju och vi kommer att 
kontakta Dig under vecka 16 för att bestämma tid och plats för intervjun.  
 
Har Du frågor eller synpunkter om detta ser vi gärna att Du kontaktar någon av oss. 
 
Din erfarenhet och Dina synpunkter har stort värde för oss och vi är tacksamma för att 
Du deltar. 
 
Tack för Ditt engagemang! 
 
 
 
Student  Student     Handledare  
Elin Gavanas  Paula Larsson    Berit Lindahl. Docent 
Mailadress  Mailadress     Mailadress 
Telefonnummer Telefonnummer    Telefonnummer 
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            Bilaga 4 

 
 
 
 
 
 
 
Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av och tillämpning av 
rutinmässigt strukturerade vilostunder på en intensivvårdsavdelning. 
 
Jag har muntligen och skriftligen fått information om den aktuella studien och fått 
tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor om studien. Jag har 
också fått en kopia av den skriftliga informationen och godkännandeblanketten. Jag är 
medveten om att jag har rätt att när som helst avsluta deltagandet i studien utan att 
uppge orsak, samt att deltagandet är frivilligt. 
 
 
 
 
 
 
Datum 
 
 
Namn och namnförtydligande 
 
 
Verksamhetsplats 
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               Bilaga 5 
INTERVJUGUIDE    
      
Innan intervjun påbörjas: 
Presentation av oss, muntlig presentation av syftet med intervjun. Även skriftlig 
information om samtycke, frivillighet, konfidentialitet. Påskrift. Författarna skriver ner 
svaren på inledande demografiska frågor om: ålder, kön och antal års erfarenhet som 
IVA-sköterska samt erfarenhet från andra IVA–avdelningar. 
 
Frågor 
 
Vi har några frågor om hur du ser på förutsättningar och hinder för vilostunder för 
patienterna på din avdelning. 
 
Kan du berätta vad vilostund för patienterna innebär för dig och hur det fungerar på din 
avdelning?  
 
Kan du ge några exempel på positiva och negativa erfarenheter av att 
genomföra/använda vilostunder?  
 
Finns det enligt din erfarenhet vissa patienter/patientkategorier som är i mera behov av 
vilostund än andra? 
 
Hur/vad upplever du att anhöriga tycker om vilostund, hur reagerar de om ni säger att 
patienten vilar/behöver vila? 
 
Kan du beskriva vad du gör för att främja vilostund och upprätthålla patienternas 
dygnsrytm, hur märker du effekter/skillnader? 
 
Hur anser du att möjligheter för vilostunder på din avdelning kan utvecklas, finns 
behovet, och kan tex verktyg som Sömnprotokoll fungera? 
 

 

Följdfrågor: 
 
Kan du utveckla/förtydliga detta lite mera? 
 
På vilket sätt? Kan du ge ett exempel? 
 
Vad kände du? 
 
Vad menar du? 
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