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Sammanfattning    
 
Inom intensivvården vårdas patienter med sviktande vitala funktioner där 
respiratorbehandling ofta kan vara en del av behandlingen. Invasiv respiratorbehandling 
leder till att patientens förmåga till verbal kommunikation upphör. Patienten befinner 
sig ofta i en utsatt situation där förlust av förmågan till verbal kommunikation kan leda 
till känslor av rädsla, oro och frustration. Patientens nedsatta kommunikationsförmåga 
ställer höga krav på vårdpersonalens förmåga att förmedla och tolka information. 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att kommunicera med 
den vakna intuberade intensivvårdspatienten.  Studien genomfördes som en kvalitativ 
intervjustudie med induktiv ansats. Specialistsjuksköterskor och undersköterskor på fyra 
olika intensivvårdsavdelningar intervjuades i fokusgrupper. Intervjumaterialet 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre huvudkategorier samt 
åtta underkategorier. Intervjupersonernas upplevelser återges som svårigheter och 
frustration, där upplevelse av att inte nå fram samt hinder för kommunikation beskrivs. 
Strategier för att underlätta kommunikation behandlar de förhållningssätt och tekniker 
som vårdpersonalen använder i sin vardag och att använda sig av kommunikation som 
omvårdnadshandling handlar om att skapa trygghet och förståelse. I modern 
intensivvård tillåts ofta patienten vara så vaken som sjukdomstillståndet tillåter. Denna 
förändring har resulterat i ökad arbetsbelastning för vårdpersonalen. Strukturella brister 
observerades relaterat till det undersökta fenomenet, men även lösningar som i 
framtiden skulle kunna förbättra kommunikationen med vakna intuberade patienter. 
Studien skulle kunna bidra till ökad medvetenhet och förståelse kopplat till de 
utmaningar som vårdpersonalen dagligen ställs inför relaterat till kommunikation med 
vakna intuberade patienter. 
 
Nyckelord:  Communication, Mechanical Ventilation, Professional-Patient Relations, 
Critical Care Nursing. 
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INLEDNING 
Inom intensivvården vårdas patienter med sviktande vitala funktioner där 
respiratorbehandling ofta är en del av behandlingen. Invasiv respiratorbehandling leder till att 
patientens förmåga till verbal kommunikation upphör eftersom intubation av luftvägen leder 
till att luft inte kan passera förbi stämbanden. Då behandlingen kan leda till bland annat 
smärta och obehag är det vanligt att sederande och smärtlindrande läkemedel används. Dessa 
läkemedel gör att patienten blir mer eller mindre medvetandepåverkad vilket i sin tur påverkar 
kommunikationsförmågan negativt. Sjukdomstillstånd kan ytterligare försvåra möjligheten till 
kommunikation relaterat till bland annat förvirring och utmattning. Intensivvårdsmiljön i sig 
kan också ha negativa konsekvenser för interaktion mellan sjuksköterska och patient, till 
exempel på grund av apparatur som tar plats och distanserar patienten från omgivningen. 
Medicinsk apparatur kan även generera höga larm och patientens inskränkta rörelseförmåga 
relaterat till infarter, dränage och övervakningsutrustning kan hämma möjligheterna till 
kommunikation. 
 
Specialistsjuksköterskan inom intensivvård skall enligt Riksföreningen för Anestesi och 
Intensivvård och Svensk Sjuksköterskeförening (2012) kunna ansvara för omvårdnaden av 
patienter med svikt i vitala funktioner. En viktig uppgift är att ansvara för att patient och 
närstående får kontinuerlig information och undervisning om vården som bedrivs. Förlust av 
förmåga till verbal kommunikation upplevs ofta som något av det svåraste för den intuberade 
patienten inom intensivvården då förmågan till kommunikation är ett basalt behov hos 
människan. Att ha ett stort behov av hjälp och samtidigt inte kunna förmedla det, upplevs 
således som något mycket svårt. Efter intubation måste vårdpersonalen använda sig av icke 
verbal kommunikation för att tillgodose patientens informations- och kommunikationsbehov, 
vilket ställer höga krav. Även om det finns många väl beskrivna strategier kopplat till 
kommunikation med vakna intuberade patienter tycks det råda brist på riktlinjer och rutiner 
relaterat till hur vårdpersonal bäst möter deras behov av kommunikation (Coyer, Wheeler, 
Wetzig & Couchman, 2007).  
 
Sjuksköterskan och undersköterskan inom svensk intensivvård arbetar tillsammans närmast 
patienten och är de som till störst del kommunicerar med patienten. Tidigare studier som 
utförts i Sverige och internationellt fokuserar i stort sett bara på sjuksköterskans och 
patientens kommunikation. Eftersom undersköterskan i Sverige har en viktig roll nära 
patienten bör även undersköterskans upplevelser studeras. Genom att intervjua vårdpersonal 
inom intensivvården kan informella rutiner och goda exempel observeras och lyftas. För att 
förbättra kommunikationen med vakna intuberade patienter krävs därmed att 
förbättringsområden konkretiseras och diskuteras. 
 
BAKGRUND 

Kommunikation 
Kommunikation är ett centralt begrepp för alla människor. Något som sker naturligt i mötet 
mellan individer, medvetet eller omedvetet. Ordet kommunikation kan enligt Fossum (2013) 
definieras som ett ömsesidigt utbyte, något som delas med någon annan och därmed gör 
personen i fråga delaktig. Kommunikation betyder då främst att överföra information. Det 
finns olika sätt att överföra information, den verbala och den icke verbala kommunikationen. I 
den icke verbala kommunikationen har kroppsspråket en viktig roll. Dahlkwist (2012) belyser 
vikten av att tänka på att kroppsspråket ofta är något som används omedvetet. Han menar att 
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blickar, kroppshållning och ansiktsuttryck säger minst lika mycket, om inte mer än det 
verbala språket gör. Därmed kan det lätt uppstå felaktiga tolkningar i kommunikationen om 
kroppsspråket motsäger det som uttrycks verbalt, då kroppsspråket kan sägas avslöja vad som 
i själva verket menas. 
 
Fossum (2013) beskriver samtalet som en symmetrisk relation där båda parter är involverade i 
det som sägs. Alla samtal är på något sätt ett sökande efter kunskap, det vill säga att 
människor samtalar med varandra för att få ny kunskap och därmed lära sig något nytt. 
Dahlkwist (2012) menar att syftet med ett samtal är att informera, förändra eller försvara 
något. Det finns två olika sätt att samtala, envägskommunikation och tvåvägskommunikation. 
Envägskommunikation är ett passivt samtal där den ena parten tar emot information utan att 
ge någon direkt respons tillbaka. Denna form av kommunikation är ovanlig då individen i 
stora delar omedvetet använder sig av kroppsspråket och den ”talande tystnaden” är en 
respons i sig. Tvåvägskommunikation innebär däremot en kommunikation där båda parter är 
delaktiga och där det förväntas att mottagaren av informationen ger respons. Fördelen med 
tvåvägskommunikation är att båda parter känner sig mer delaktiga och risken för missförstånd 
minskar. 
 
I ett samtal mellan två parter har bemötandet en avgörande roll. Fossum (2013) menar att 
artighet, vänlighet och hjälpsamhet är grundläggande begrepp när det gäller bemötande. 
Respekt och människosyn är andra begrepp som också är av stort värde och inte får glömmas 
bort. Bemötande handlar till stor del om hur kroppsspråket används. Att befinna sig på samma 
nivå och att ha ögonkontakt signalerar till exempel närvaro.  
 

Vårdrelation 
Wiklund (2003) menar att relationen mellan vårdare och patient är en mycket betydelsefull 
del av vårdandet. En fungerande vårdrelation är en förutsättning för god omvårdnad. 
Vårdrelationen skapar utrymme för patienten att kunna uttrycka behov och begär men också 
problem, vilket ger möjligheter att växa som individ. En vårdande relation bygger på att 
patienten får utrymme, stöd och hjälp på de nivåer där patienten befinner sig samt att vårdaren 
värnar om patientens integritet och värdighet. Det är viktigt att vårdaren ständigt reflekterar 
över sin egen maktposition kopplat till yrke och kunskap i sin relation till patienten. 
 
Dahlberg och Segersten (2010) beskriver vårdarens relation till patienten utifrån olika 
perspektiv. Vårdaren anses till exempel ha speciella kunskaper som syftar till att bemötandet 
gentemot patienten ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdaren är utbildad 
och förväntas agera professionellt till skillnad från anhöriga som kan möta patientens behov 
på ett mer naturligt, oreflekterat och känslostyrt sätt. Genom utbildning har vårdaren kunskap 
om vanliga behov hos olika grupper inom sjukvården, där ett exempel skulle kunna vara 
patienter med hjärtsvikt. Dock poängteras att alla individer som ingår i en sådan grupp inte 
bara är lika, utan framför allt olika. Det är därför viktigt att alla patienter får ett individuellt 
anpassat bemötande där vårdaren utgår från patientens livsvärd. Livsvärden beskrivs i 
Dahlbergs och Segerstens text som flerdimensionell. Det är inte bara individens personliga 
erfarenheter och värderingar som kan tas tillvara och undersökas i en strävan att förstå och 
skapa förståelse. Även patientens självbild, förhållande till andra människor samt syn på livet 
och samhället ger en bredare bild av livsvärlden. Samtidigt som vårdaren har kunskap om 
vanliga behov och känslor hos patienter måste vårdaren i mötet med patienten reflektera över 
sin förförståelse för att med hjälp av alla sinnen skapa sig en bild av varje individs olika 
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behov och önskemål, men även resurser och förmågor. Detta för att i möjligaste mån stötta 
patientens strävan mot hälsa och välbefinnande. 
 
I en studie av Attree (2001) beskrivs patienters och anhörigas upplevelser och perspektiv på 
god omvårdnad. Individuell och patientfokuserad vård där patienten får vara delaktig i de 
beslut som fattas och därmed får möjligheten att själv påverka sin egen vård, upplevs som 
mycket positiv. Vidare framkommer att den vårdpersonal som visar ett genuint intresse för att 
hjälpa till, också är de som uppskattas mest av både patienter och anhöriga. En god relation 
enligt patienterna karaktäriseras av personal som är tillmötesgående och vänlig. Vikten av en 
tvåvägskommunikation beskrivs likaså, där kontinuerlig information är en viktig aspekt. 
Patienterna vill att vårdpersonalen berättar om allting. De vill vara fullt informerade för att 
kunna relatera till vad som kommer att ske. Patienter uppger också att vårdpersonal som ofta 
kommer och kikar förbi för att se att allting är bra, visar att de verkligen tar sig tid vilket 
skapar en känsla av trygghet. 
 
Andersson, Hall-Lord, Wilde-Larsson och Persenius (2013) beskriver betydelsen av att ha 
fotografier på patienten, i friskt tillstånd, vid sängen. I studien framkommer att 
vårdpersonalen tycker att fotografier hjälper dem att se patienten som en unik individ, vilket 
är en viktig del av omvårdnaden. Fotografier skapar känslor av empati och medkänsla hos 
vårdpersonalen vilket kan leda till ett ökat intresse för att lära känna patienten. En bild säger 
mer än tusen ord och det är därför av stor betydelse att vårdpersonalen ser detta som en viktig 
del i att kunna förhindra förlust av patientens identitet.  
 

Den intuberade patientens upplevelser 
Fredriksen och Ringsberg (2007) beskriver patientens situation inom intensivvården relaterat 
till upplevelser av stress. Intensivvårdspatienten rycks på grund av sjukdom ut ur vardagen 
och in i en vårdsituation där den egna autonomin och förståelsen är reducerad. Den egna 
kroppen fungerar och upplevs annorlunda, till exempel på grund av symtom eller att 
utrustning kopplats fast på patientens kropp. Patienten befinner sig i en säng och har ofta lite 
rörelsefrihet varför han eller hon ofta inte kan få överblick, förstå eller skapa mening av 
situationen. Dessutom är patienten avskärmad från allt som är bekant, inte minst från sina 
anhöriga. 
 
Upplevelsen av att vara intuberad och samtidigt vid medvetande generar förutom stress, ett 
stort spektra av känslor hos patienten (Karlsson & Forsberg, 2008). De minnen patienter 
beskriver är fragmenterade och många minns i efterhand väldigt lite av vad de varit med om. 
Speciella händelser, av både positiv och negativ karaktär kan dock etsa sig fast i patientens 
minne vilket i efterhand kan framkalla starka känslor kopplat till upplevelsen. Å ena sidan kan 
enskilda omvårdnadsåtgärder där patienten upplever sig sedd och bekräftad generera starka 
känslor av tacksamhet under lång tid efter intensivvårdsvistelsen. Å andra sidan beskriver 
patienter att de ibland känner sig som ett objekt och att sjuksköterskan inte tar hänsyn till eller 
förstår patientens behov vilket ofta leder till starka känslor av frustration och ilska. Känslan 
av att inte ha några krav eller förväntningar på sig kan upplevas som svårt. Att inte behöva 
göra något själv kan upplevas som om patienten inte har något annat alternativ än att umgås 
med sina egna tankar. Längtan beskrivs som en dominerande och återkommande känsla hos 
patienten. Till en början kan längtan handla om att få äta eller dricka något speciellt, medan 
längtan efter att få bli frisk och att få komma hem kan dominera under slutet av vårdtiden. 
Närheten till andra människor, att någon håller patientens hand, samt att bli sedd och 
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bekräftad som individ beskrivs som mycket viktigt för patienten. Brist på närhet och 
bekräftelse kan generera känslor av rädsla och osäkerhet.  
 
En studie som kvalitativt och kvantitativt utvärderar intuberade patienters (n=29) upplevelser 
av kommunikation med vårdpersonal visar att så många som 62% upplever kommunikationen 
som frustrerande eller mycket frustrerande (Patak, Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 2004). 
Endast 14% av patienterna i studien uppger att kommunikationen inte upplevs som 
frustrerande på något sätt. Som nämnts ovan visar även denna studie tydligt att 
vårdpersonalens åtgärder och professionalism är avgörande för patientens upplevelser kopplat 
till kommunikation under respiratorbehandling. En annan studie som kvalitativt och 
kvantitativt jämför sjuksköterskans och den intuberade patientens upplevelser av 
kommunikation visar bland annat att upplevelsen av hur kommunikationen fungerar kan skilja 
sig åt (Wojnicki-Johansson, 2001). Sjuksköterskan upplever i mycket högre utsträckning än 
patienten att kommunikationen fungerar. Patienterna beskriver bland annat en brist på 
grundläggande information om deras tillstånd och behandling vilket genererar känslor av 
rädsla och oro. En del patienter upplever att de inte fått någon information om att de efter 
intubation tillfälligt inte kommer att kunna kommunicera verbalt. Detta upplevs som 
skrämmande eftersom de då inte kan vara säkra på om de kommer att få sin röst tillbaka. 
Vissa patienter i studien menar även att de inte fått någon information om att behandlingen 
med respirator är temporär.  
 
Karlsson, Bergbom och Forsberg (2012) menar att det svåraste för den intuberade patienten är 
känslan av att inte kunna andas själv samt känslan av andnöd. Näst efter 
andningsproblematiken är förlust av förmåga till verbal kommunikation det som beskrivs som 
svårast vilket accentueras när patienten upplever att sjuksköterskan inte kan förstå eller tolka 
olika behov. Kommunikationen blir då mycket mer energikrävande eftersom icke verbal 
kommunikation måste tillämpas. Att förlora förmågan till verbal kommunikation upplevs 
således som mycket smärtsamt och frustrerande för den intuberade patienten som befinner sig 
i ett utsatt läge redan då intensivvård inleds. 
 
Happ (2000) menar att patientens oförmåga till verbal kommunikation försvårar djupgående 
diskussioner och resonemang och utgör därmed ett stort hinder för att dela med sig av tankar 
och funderingar. Detta kan leda till att patienten inte upplever sig kunna påverka situationen 
och därför avskärmar sig. Patientens vårdgivare och närstående ställs ofta inför en stor 
utmaning när de måste tolka icke verbala uttryck som på grund av olika faktorer såsom 
sjukdomstillstånd och kraftlöshet kan vara otydliga. När patienten har svårt att uttrycka sig 
och omgivningen samtidigt har svårt att tolka, leder detta till att patienten får minskat 
inflytande över sin egen vård. Även Grossbach, Strandberg och Chlan (2011) påpekar att 
kommunikation som först och främst prioriteras syftar till att förstå och tillgodose basala 
behov såsom behov av smärtlindring, byte av kroppsläge samt rensugning av luftvägen. Detta 
leder till att patientens inflytande i mer djupgående diskussioner kan hämmas. Patienten 
riskerar att i alltför stor utsträckning lämnas utanför viktiga diskussioner som till exempel 
behandlar handläggning vid vård i livets slutskede. 
 
Magnus och Turkington (2006) menar att patienter upplever brist på information samtidigt 
som de upplever att de inte kommer ihåg all information de får. Sjuksköterskan kan i sin tur 
inte alltid förvänta sig eller ens sträva efter att alla patienter i alla skeden ska vara 
välinformerade då de ofta är mycket svårt sjuka och att kommunikation helt enkelt inte är 
möjlig. 
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Närståendes upplevelser och roll 
Närstående som besöker patienter tillhör vardagen på en intensivvårdsavdelning. 
Sjuksköterskan ser ofta närstående som en resurs på olika sätt, till exempel genom att fungera 
som en länk mellan vårdpersonal och patient, och sjuksköterskor upplever att det är viktigt att 
bemöta närstående på ett sätt som får dem att känna sig välkomna och värdefulla i 
vårdsituationen (Engström & Söderberg, 2007). Även Happ (2000) poängterar att närstående 
som känner patienten väl kan förmedla en bild till vårdteamet och att sjuksköterskan då får 
möjlighet att bedriva en mer individanpassad omvårdnad. Exempel på vad som kan ge en mer 
nyanserad bild av patienten kan vara att närstående berättar för sjuksköterskan om patientens 
intressen och dagliga liv.  
 
Motstridiga känslor kan uppkomma hos närstående som besöker patienter inom 
intensivvården. Karlsson, Forsberg och Bergbom (2010) beskriver närståendes upplevelser av 
att besöka patienter inom intensivvården som är vid medvetande under respiratorbehandling. 
Om patienten är vaken upplevs detta som ett gott tecken då närstående upplever att de har viss 
kontroll över situationen och att de kan förvissa sig om att patienten är orienterad och på ett 
eller annat sätt har möjlighet att kommunicera och få kontakt. När patienten är vaken kan 
symtom på obehag, ångest och smärta dock få närstående att känna sig illa till mods och 
önska att patienten ska få sova. Tecken på andfåddhet upplevs till exempel som mycket 
obehagligt. Närstående kan även uppleva att det känns bra att patienten är sederad med 
läkemedel eftersom detta ger intryck av att patienten är lugn, trygg och fri från obehag. En 
baksida kan dock vara att närstående upplever att de mister den kontroll och kontakt de haft 
när patienten varit vaken och då måste förlita sig helt på sjuksköterskan och 
övervakningsutrustningen för att känna att läget är under kontroll. Att patienten sövs kan även 
uppfattas som att patienten försämrats eller svävar i gränslandet mellan liv och död. 
Sjuksköterskan har här en viktig roll i att informera närstående om hela vårdsituationen då 
missförstånd i intensivvårdens högteknologiska miljö lätt kan uppkomma.  
 
Vad gäller kommunikationen mellan patient och närstående har som tidigare nämnts 
närstående ibland lättare att tolka patientens uttryck. Om närstående upplever att de 
misslyckas kan det leda till skuldkänslor och sorg. I synnerhet om patienten befinner sig i 
livets slutskede. Karlsson, Forsberg och Bergbom (2010) menar att närstående initialt kan 
behöva undervisning om strategier för kommunikation. Precis som den vakna intuberade 
patienten upplever även de närstående sjuksköterskan som ett stort stöd som inger trygghet 
genom att vara närvarande. Närstående som har en fungerande kommunikation med patienten 
kan emellertid även önska att sjuksköterskan ska hålla ett visst avstånd så att den närstående 
kan diskutera sådant med patienten som anses privat. Närståendes behov inom intensivvården 
är således kopplade till det unika hos varje individ varför sjuksköterskan måste vara lyhörd 
för närståendes behov. Eriksson, Lindahl och Bergbom (2010) beskriver samspelet mellan 
patient och närstående på en intensivvårdsavdelning och menar att intensivvårdsmiljön och 
patientens tillstånd ofta utgör stora hinder för kommunikation. Närstående reagerar också 
olika på den traumatiska situationen de befinner sig i. Medan vissa närstående intar en 
närmast professionell, stödjande och förstående roll i samspelet med den svårt sjuka patienten 
kan andra behöva stöd för att över huvud taget initiera kontakt. Sjuksköterskan har en 
avgörande roll i att lotsa patient och närstående så att kommunikationen blir så bra som 
situationen tillåter. Risken är annars att den frustration som patienten upplever av att inte bli 
förstådd leder till att patienten kan ge upp sina försök att nå fram. Även närstående blir 
frustrerade av att inte kunna tolka patientens uttryck och situationen leder i värsta fall till att 
kommunikationen upphör. 
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Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 
Flera studier som behandlar kommunikationen mellan sjuksköterskan och den vakna 
respiratorbehandlade patienten har publicerats under 2000-talet (Grossbach, Strandberg & 
Chlan, 2011; Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2012; Magnus & Turkington, 2006; Wojnicki-
Johansson, 2001). Ofta beskrivs ett komplext fenomen där sjuksköterskan måste använda sig 
av olika strategier för att skapa möjligheter för en fungerande icke verbal kommunikation. 
Karlsson, Bergbom och Forsberg (2012) menar att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 
kopplat till kommunikation och vägledning har avgörande betydelse för vakna 
respiratorbehandlade patienters välbefinnande. Sjuksköterskan inom intensivvård är till 
skillnad från patienter och närstående van vid den tekniska miljö som karaktäriserar 
intensivvården. Detta faktum gör att sjuksköterskan måste kunna sätta sig in i och förstå både 
patientens och närståendes situation. Det tycks dock råda brist på strukturerad utbildning samt 
riktlinjer inom området och sjuksköterskans förmåga till kommunikation beskrivs ofta bygga 
på erfarenhet (Magnus & Turkington, 2006). 
 
Karlsson, Forsberg och Bergbom (2012) pekar på skillnader i sjuksköterskans förhållningssätt 
relaterat till kommunikation med vakna intuberade patienter. Sjuksköterskans förhållningssätt 
kan påverka patienten positivt och negativt (Caring communication and non-caring 
communication). Ett förhållningssätt som kan påverka patienten positivt är till exempel när 
sjuksköterskan känner in, observerar och inkluderar patienten i kommunikationen. Patienten 
måste få känna att han eller hon blir tagen på allvar och uppleva att sjuksköterskan värderar 
patientens människovärde. Sjuksköterskan bör vara observant och ha förmåga att upptäcka 
när patientens tillstånd förändras eller när patienten försöker kommunicera. Här påpekas 
bland annat vikten av att läsa av patientens mimik samt rörelsemönster för att tidigt kunna 
observera tecken på till exempel smärta eller obehag.  
 
I en kvantitativ studie (Moser, Chung, McKinley, Riegel, An, Cherrington, Blakely, Biddle, 
Frazier & Garvin, 2003) undersöks sjuksköterskans upplevelser av vad som framkallar samt 
lindrar ångest/oro hos intensivvårdspatienten. Kommunikation med patienten beskrivs då som 
en av de viktigaste metoderna för att lindra ångest och oro. Coyer, Wheeler, Wetzig och 
Couchman (2007) menar att sjuksköterskans kommunikation med intuberade patienter ofta 
brister. Sjuksköterskans roll inom intensivvården är komplex och kräver bred kompetens 
inom många olika områden. Sjuksköterskans ska i möjligaste mån tillgodose patientens 
behov, där kommunikationen är ett av de mest grundläggande. Anledningar till att 
kommunikationen brister beskrivs bland annat av Radtke, Tate och Happ (2012) samt Magnus 
och Turkington (2006) som multifaktorella. Exempel som tas upp är kunskapsbrist och 
tidsbrist. Brist på kunskap om användbara strategier för kommunikation med intuberade 
patienter kan leda till att sjuksköterskan låter bli att försöka och prova sig fram. 
Sjuksköterskan kan med andra ord avskärma sig från patienten eftersom kunskapsbristen 
leder till att sjuksköterskan känner sig osäker i situationen och därför undviker den. Tidsbrist 
kan leda till att sjuksköterskan trots god kunskap bortprioriterar kommunikation som inte 
handlar om direkta vårdåtgärder som ska genomföras. Patienten önskar ofta mer och bredare 
information än den sjuksköterskan ger i samband med olika omvårdnadsåtgärder såsom 
provtagning med mera (Radtke, Tate & Happ, 2012).  
 
Intensivvårdsmiljön är högteknologisk och skiljer sig därav från många andra enheter inom 
sjukhusets väggar. En högljudd och ofta stressig miljö med få naturliga avbrott för vila kan i 
kombination med ett flertal andra faktorer såsom till exempel smärta och behandling med 
sederande läkemedel vara orsaken till att patienter utvecklar delirium under intensivvård. 
Delirium kan definieras som: ”akuta förändringar i mentalt status, slutenhet, 
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osammanhängande tankemönster, medvetandepåverkan, konfusion och eventuellt agitation” 
(Hvarfner , 2005, sid 640). Kommunikationen med patienter som drabbas av delirium kan ge 
intryck av att vara alltför komplex vilket kan leda till att sjuksköterskan inte ser någon 
anledning att ens försöka kommunicera (Magnus & Turkington, 2006). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Intensivvårdspatienter befinner sig ofta i en utsatt situation där förlust av förmågan till verbal 
kommunikation kan leda till känslor av rädsla, oro och frustration. Dessa känslor kan leda till 
att patienten blir mindre delaktig under vårdtiden vilket i sin tur kan leda till förlängd vårdtid. 
Nedsatt kommunikationsförmåga leder till ökat lidande då patienten riskerar att få svårt att 
förmedla sina känslor relaterat till både basala behov och frågor av mer existentiell karaktär. 
Finns det idag rutiner eller strukturer för hur kommunikation med vakna intuberade patienter 
bör genomföras?  
 
Oförmågan till verbal kommunikation kan anses vara förlust av ett mänskligt basalt behov 
och upplevs som mycket svårt. Allvarligt sjuka patienter som vårdas inom intensivvården har 
som alla andra patienter rätt till individanpassad information som rör den egna vården. Vilka 
strategier och hjälpmedel används för att tillgodose detta behov och hur upplever 
vårdpersonalen att de fungerar? Patientens nedsatta kommunikationsförmåga ställer höga krav 
på vårdpersonalens förmåga att förmedla och tolka information. Trots olika beprövade 
hjälpmedel och metoder överskattar sjuksköterskan den egna förmågan till kommunikation 
med den vakna intuberade patienten. Utbildas vårdpersonalen i att kommunicera icke verbalt?  
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att kommunicera med den 
vakna intuberade intensivvårdspatienten. 
 
METOD  
Studien syftar till att beskriva vårdpersonalens upplevelser av ett fenomen. Studien 
genomfördes därför som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Polit & Beck, 
2012). 

Ansats 
En induktiv ansats valdes eftersom författarna strävar efter att beskriva intervjupersonernas 
konkreta upplevelser i mer abstrakta termer (Elo & Kyngäs, 2007). Specialistsjuksköterskan 
och undersköterskan inom intensivvård ansvarar i sin vardag för omvårdnaden av intuberade 
vakna patienter, vilket betyder att de upplever den typen av omvårdnadssituationer med alla 
sina sinnen och därför kan dela med sig av sina upplevelser. Ingen tidigare forskning har 
påträffats där såväl undersköterskor som sjuksköterskor intervjuats på det sätt som i 
föreliggande studie. Framför allt tycks intervjustudier där undersköterskans upplevelser 
studerats saknas i tidigare forskning. 
 

Urval 
Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att kommunicera med den 
vakna intuberade intensivvårdspatienten varför vårdpersonal med erfarenhet av detta valdes ut 
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som intervjupersoner. Med vårdpersonal menas i studien specialistsjuksköterskor och 
undersköterskor inom intensivvården. Undersköterskan i Sverige saknar i stort sett en 
motsvarighet internationellt. På svenska intensivvårdsavdelningar har dock undersköterskan 
en betydande roll nära patienten och det ansågs lämpligt att inkludera undersköterskan när 
vårdpersonalens upplevelser studeras. De båda yrkesgrupperna intervjuades var för sig för att 
så långt det var möjligt samla intervjupersoner med liknande erfarenheter i samma grupp, 
något som för övrigt beskrivs som grundläggande gällande urval i fenomenologiska studier 
(Polit & Beck, 2012).  
  
Kontakt togs med fem vårdenhetschefer på fem olika sjukhus. Önskemål om antal 
intervjupersoner samt vilken yrkeskategori författarna önskade intervjua på respektive enhet 
framfördes. Samtliga enheter meddelade intresse för deltagande. Datum och tid avtalades med 
fyra avdelningar varpå erbjudandet om deltagande till en femte avdelning drogs tillbaka 
eftersom fyra grupper redan bokats in och ansågs kunna ge ett tillräckligt underlag. 
Information till deltagare (Bilaga I) skickades i god tid till ansvariga vårdenhetschefer som 
vidarebefordrade informationen till vårdpersonal som en förfrågan om deltagande. 
Vårdpersonalen anmälde sedan eventuellt intresse till respektive vårdenhetschef som 
återkopplade till författarna. Även godkännande om datainsamling från verksamhetschef 
skickades ut vid samma tillfälle. 
  
Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna skulle ha minst två års erfarenhet 
av arbete på en intensivvårdsavdelning, samt att de sjuksköterskor som deltog skulle vara 
specialistutbildade inom intensivvård. Deltagarna valdes ut av respektive vårdenhetschef 
eftersom insyn i avdelningarnas arbetsordning krävdes för att göra deltagande möjligt rent 
planerings- och tidsmässigt. Antalet grupper bestämdes på förhand i samråd med handledare 
där hänsyn togs till disponibel tid för att genomföra studien. Målet för att tillgodose tillräcklig 
saturation sattes till minst tre grupper. Vårdpersonal (n=15) intervjuades i fokusgrupper (n=4). 
Alla grupper representerade olika intensivvårdsavdelningar på fyra olika sjukhus tillhörande 
två regioner i sydvästra Sverige. Två grupper bestod av endast specialistsjuksköterskor (n=8) 
och två grupper bestod av endast undersköterskor (n=7). I samtliga grupper deltog tre eller 
fyra personer. Två intervjupersoner meddelade kort innan intervjustart att de inte hade 
möjlighet att medverka. Två av intervjupersonerna var män och resten var kvinnor. De var 
mellan 29 och 59 år gamla, med en medelålder på 47 år. Antal år i yrket varierade från två och 
ett halvt år till 34 år med ett medianvärde på 22 år. 
 

Datainsamling 
Intervjuer genomfördes i så kallade fokusgrupper. Fokusgrupper är ett sätt att inhämta 
kvalitativ data från ett gruppsamtal. Metoden valdes för att så många intervjupersoner som 
möjligt skulle kunna komma till tals under ett begränsat tidsutrymme. Malterud (2003) menar 
att denna metod är lämplig om man vill lära sig om erfarenheter, förhållningssätt eller 
synpunkter. I en fokusgrupp framkommer information från en miljö där flera människor med 
likartade erfarenheter samspelar. En fokusgrupp består oftast av fyra till sex intervjupersoner 
som under ledning av en moderator samtalar/diskuterar med varandra i cirka en timma om ett 
på förhand bestämt ämne. Det är även till stor hjälp att ha en person som antecknar under 
intervjun. Kvale och Brinkmann (2012) menar att gruppsammansättningen i större 
utsträckning kan stimulera intervjupersonen att uttrycka det som upplevs privat eller 
skambelagt. Moderatorn ska skapa utrymme för intervjupersonerna att vädra personliga 
värderingar och att stimulera samtalet när så behövs för att nå ett så fylligt intervjuresultat 
som möjligt. 
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Innan varje intervjutillfälle fick deltagarna ytterligare en kort muntlig information om studien. 
Författarna presenterade sig själva, studiens syfte samt vissa begrepp såsom författarnas syn 
på vem som är en ”vaken patient”. Vaken beskrevs som ”ej medvetslös” samt att vara 
tillräckligt alert för att på något sätt kunna kommunicera. Det underströks även att de 
patienter som skulle diskuteras skulle vara beroende av respiratorbehandling och vara försedd 
med oral tub eller tracheostomi. Deltagarna gavs utrymme att ställa frågor och informerades 
om intervjuförfarandet samt etiska aspekter innan de skriftligen gav sitt medgivande om 
deltagande i studien.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i anslutning till respektive intensivvårdsavdelning i ett 
avskilt rum. Intervjuerna varade mellan 22 och 41 minuter och avslutades först då deltagarna 
angav att de inte hade något mer att tillägga. En öppen fråga ställdes i början av varje intervju 
som löd: ”hur upplever ni kommunikationen med den vakna intuberade patienten?” Samtalet 
fördes sedan mellan deltagarna och kompletterande frågor såsom ”hur känns det då?” eller 
”kan du utveckla det?” ställdes efter hand. För att komma vidare i samtalet ställdes även 
frågor såsom: ”arbetar ni likadant?” eller ”hur lär man sig?” (att kommunicera med vakna 
intuberade patienter). Även frågor som rörde eventuella riktlinjer kopplat till ämnet samt 
bedömningsinstrument efterfrågades. Intervjuerna spelades in digitalt och respektive författare 
skrev sedan ordagrant ut två intervjuer var. Under samtliga intervjuer var en av författarna 
(OS) moderator medan den andra författaren (EG) förde anteckningar och sammanfattade 
samtalet efter att intervjun avslutats. Deltagarna tillfrågades om eventuella tillägg eller 
invändningar relaterat till sammanfattningen. Samtliga deltagare uppgav att de godkände 
sammanfattningen utan invändningar. 
 

Etiska överväganden 
Samtliga intervjupersoner samt vårdenhetschefer fick ta del av skriftlig information om 
studien i god tid innan intervjuerna skulle genomföras (Bilaga I). I informationen framgår att 
allt deltagande är frivilligt, att intervjupersonernas anonymitet garanteras och att de när de vill 
kan avbryta sin medverkan utan motivering (Centrala etikprövningsnämnden, 
Datainspektionen, Socialstyrelsen & Statistiska centralbyrån, 2013). Digitalt inspelat och 
utskrivet material hanteras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Efter att studien 
färdigställts kasseras materialet. Även skriftliga uppgifter om intervjupersonerna kasseras. 
 

Dataanalys 

Analysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs 
(2007). Analysen syftar till att studera det konkreta, det vill säga intervjupersonernas 
upplevelser, och skapa en mer överskådlig abstraktion av dessa. 

De utskrivna intervjuerna genomlästes flera gånger av båda författarna för att lära känna och 
skapa sig en bra uppfattning om materialet. Tillsammans med handledare diskuterades sedan 
innehållet innan en mer djupgående analys påbörjades. Författarna läste sedan var och en för 
sig igenom intervjuerna ytterligare gånger och färgkodade meningsbärande enheter. Samtliga 
färgkodade intervjuer genomlästes sedan tillsammans av författarna där varje meningsbärande 
enhet diskuterades och sorterades under olika koder. Varje kod med tillhörande 
meningsbärande enheter diskuterades sedan återigen och underkategorier skapades i samråd 
och diskuterades till dess att konsensus uppnåtts. Underkategorierna (n=8) diskuterades sedan 
och huvudkategorier (n=3) formulerades i samråd. Innan resultatet formulerades diskuterades 
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de koder som sorterats under respektive underkategori. Resultatet tillhörande varje 
underkategori formulerades av en av författarna. Den andra författaren granskade, värderade 
och korrekturläste sedan texten och genomförde kompletteringar vid behov och tvärt om. 

Resultatet redovisas i form av text inklusive citat från intervjuerna. Intervjupersonerna 
benämns nedan som intervjuperson(er) när deras redogörelser under intervjuerna refereras. 
När tillvägagångssätt och attityder relaterat till praktiskt arbete på intensivvårdsavdelningar 
beskrivs i nedanstående text kommer de som avses (specialistsjuksköterskan och 
undersköterskan inom intensivvård) att benämnas vårdpersonal.  
 

Tabell I: Exempel på analysprocessen. Från meningsbärande enhet till huvudkategori 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Huvudkategori 
"Då tycker jag, att det är 
viktigt att man visar att man 
verkligen finns där. För det 
kan ju upplevas väldigt 
stressigt." 

Närvaro Att Skapa 
trygghet 

      Kommunikation      
      som       
      omvårdnadshandling 

"Att man talar om vad det är 
som händer och upprepar 
informationen... Upprepar 
hela tiden ja..." 

Information 

Att skapa 
förståelse och 
vidga patientens 
vy 

  

 

RESULTAT 
Analysen av intervjuerna om vårdpersonalens upplevelser av kommunikation med den vakna 
intuberade patienten genererade totalt åtta underkategorier. Underkategorierna samordnas 
under tre huvudkategorier. En översikt av strukturen i studiens resultat beskrivs i 
nedanstående tabell. 
 

Tabell II: Översikt av studiens resultat baserat på underkategorier (n=8) och 
huvudkategorier (n=3) 

Underkategori Huvudkategori 
Att inte nå fram 

Svårigheter och frustration 
Att sakna struktur för kommunikation 
Att känna sig otillräcklig 
Att vara i en högteknologisk miljö 
Att tolka och prova sig fram Strategier för att underlätta 

kommunikation Att lära känna patienten 
Att skapa trygghet Kommunikation som 

omvårdnadshandling Att skapa förståelse och vidga patientens vy 
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Svårigheter och frustration 
Att inte nå fram 
Kommunikationen med den intuberade intensivvårdspatienten beskrivs som svår. Oftast 
upplever intervjupersonerna att de antingen inte förstår patienten, eller att det är patienten som 
inte förstår, vilket leder till känslor av frustration och otillräcklighet. Det är mycket 
individuellt hur kommunikationen med den intuberade patienten fungerar. Ett stort antal 
parametrar som framför allt är kopplade till patientens sjukdomstillstånd och behandling 
inverkar, men även vårdpersonalens färdigheter och förutsättningar har betydelse. Det kan till 
exempel handla om hur pass bra sjuksköterskan eller undersköterskan är på att läsa på läppar. 
En tydligt beskriven osäkerhet finns ofta om huruvida patienten är orienterad eller inte. 
Intervjupersonerna beskriver hur de frekvent informerar patienten om allt som sker i 
vårdsituationen och att de upprepar informationen men att de aldrig riktigt kan vara säkra på 
om patienten förstått eller tagit in budskapet. I vissa fall kan det upplevas som om patienten 
tagit in och förstått men sedan glömt det lika fort. I andra fall kan kommunikationen upplevas 
som välfungerande, men osäkerheten på om det verkligen är så är ständigt närvarande och 
vårdpersonalen landar ofta i att de inte kan vara säkra utan bara kan anta att det fungerar väl. 
Intervjupersonerna upplever att det är ovanligt att kommunikationen fungerar bra. 
 
Ofta fokuserar vårpersonalen på de mer basala och situationsbundna problem som patienten 
kan tänkas ha inom intensivvården såsom till exempel smärta, oro och kroppsläge. En 
intervjuperson pekar dock på att det kan vara svårt att förmedla det som vårdpersonalen ser 
som grundläggande och samtidigt känna sig trygg i att patienten förstått:  
 
”Och många tror säkert att dom inte kan prata igen.” 
 
Patienterna har dock funderingar som rör saker som inte är direkt kopplade till 
vårdsituationen vilka beskrivs av intervjupersonerna som svåra att reda ut. Patienten kan ha 
drabbats av plötsligt trauma eller olycka vilket lett till bland annat stress och amnesi. En 
stressad patient upplevs som svårare att tolka och vårdpersonalens oförmåga att förstå och 
tillgodose patientens behov kan leda till att patienten blir ännu mer stressad och därmed 
distanserad från sin omgivning. Patienten kan oroa sig över hur saker och ting utvecklats i den 
vardag som han eller hon befann sig i innan olyckan var framme. Dessutom kan patienten 
vara relativt omedveten om sitt många gånger allvarliga tillstånd och fokuserar därför på 
problem som av vårdpersonal och närstående kan upplevas som mindre viktiga i 
sammanhanget. Svårigheter att tolka patientens mer komplexa frågeställningar leder till 
osäkerhet och frustration hos både patient och vårdpersonal och i vårdsituationer där utgången 
är oviss ställer detta också till problem eftersom patientens möjlighet till bibehållen autonomi 
i livets slutskede försvåras.  
 
”Ja det kan ju komma andra frågor om dom är… om dom inser att dom är[…] att det är så 
kritiskt att det kan gå åt… åt skogen. Då kanske dom har andra frågor än just, ja… kan jag 
(patienten) få smärtlindring eller något sådant där, utan det kanske är existentiella frågor 
eller sådana grejer.”  
 
Medan vissa patienter som upplevs som orienterade under vårdtiden inte kommer ihåg 
någonting i efterhand, kan andra komma ihåg saker eller små detaljer som vårdpersonalen 
aldrig kunnat föreställa sig att de skulle komma ihåg. Osäkerhet relaterat till vad patienten 
uppfattar och i efterhand kommer att komma ihåg är något som intervjupersonerna upplever 
frekvent. Intervjupersoner från samtliga avdelningar där intervjuer genomförts påtalar att 
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missförstånd sker hela tiden men att samtliga har ett strukturerat arbete med dagböcker och 
återbesöksverksamhet där det finns möjlighet att reda ut vad som egentligen skett i efterhand. 
 
Många intervjupersoner beskriver framför allt de fysiska och psykiska hinder som försvårar 
kommunikationen med den vakna intuberade patienten. De fysiska hinder som beskrivs 
handlar till stor del om muskelsvaghet, som av vissa intervjupersoner beskrivs med termen 
critical illness. En begränsande muskelsvaghet är något som ofta korrelerar med vårdtidens 
längd. Det vill säga problemen förvärras ju längre vårdtiden blir. Intervjupersonerna menar 
också att sjukdomstillståndet i sig bidrar till någon form av svaghet. Den fysiska svaghet som 
beskrivs gör att patienten får svårare att använda sig av icke verbala 
kommunikationsstrategier. Intervjupersonerna syftar då främst på oförmågan att kunna 
använda sig av olika hjälpmedel såsom att kunna peka på en pektavla, krama en hand eller att 
kunna fatta en penna och skriva på ett block. Nedsatt minne är ett psykiskt hinder som nämns. 
Intervjupersonerna talar om känslor av frustration när de inte vet om patienten kommer ihåg 
den information de fått eller inte, vilket kan bero på medicinering eller annat. Vikten av att 
upprepa informationen poängteras frekvent under samtliga intervjutillfällen. Att berätta flera 
gånger är viktigt då patienten inte alltid kommer ihåg till nästa pass eller nästkommande dag. 
En undersköterska upplever att nedsatt minne utgör ett problem relaterat till kommunikation, 
men också vid skapandet av en relation: 
 
”Och det är faktiskt så här att många kommer ju inte ens ihåg en! Fast jag har trott att du är 
helt klar i huvudet, vi har haft full kommunikation. Och jag har haft han i fyra veckor... och så 
kommer han inte ihåg mig!” 
 
Andra hinder för att nå fram är svårigheten med IVA-syndrom/delirium. Många patienter 
upplever, hör och ser saker som inte existerar i den verkliga vårdsituationen. En 
intervjuperson beskriver att patienterna kan uppleva att de är ute och åker båt på sjön eller att 
de befinner sig på ett zoo.  
 
Fler hinder som försvårar kommunikationen med patienten är demens, hjärnskador, 
språkförbistringar och hög ålder. Många intervjupersoner upplever att äldre patienter är de 
svåraste att kommunicera med då det gäller icke verbal kommunikation, även om ung ålder 
inte upplevs vara en garanti för att kommunikationen kommer att fungera väl. Detta kan 
tillexempel bero på tidigare sjukdomar och funktionsnedsättningar såsom nedsatt syn och 
hörsel, men också att äldre i högre utsträckning riskerar att reagera ofördelaktigt på 
läkemedel.  
 
”80 plussare som de flesta är så fungerar det sådär, de förstår inte… de skall ha läsglasögon 
och gud vet allt så det går inte. Så har du fel glasögon och sådant så det är inte självklart 
med pektavlor heller.”  
 
Kommunikationen med den vakna intuberade patienten beskrivs således som mycket 
individuell. Ibland fungerar den bra och ibland fungerar den inte alls. Intervjupersonerna 
uppger att en stressad patient utgör det största hindret i kommunikationen med vakna 
intuberade patienter. Ofta leder stress till att det blir svårt eller omöjligt att tolka patientens 
uttryck vilket kan leda till irritation hos både patient och vårdpersonal. En ond spiral kan 
uppstå där stress överförs mellan vårdpersonal och patient. 
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Att sakna struktur för kommunikation 
Någon fast struktur för hur kommunikation med vakna intuberade patienter inom 
intensivvården ska ske finns egentligen inte enligt intervjupersonerna. Inga modeller eller 
riktlinjer för hur kommunikationen bör ske används, och ingen intervjuperson uttryckte heller 
klart att de saknade detta. Flera intervjupersoner uttryckte att riktlinjer finns inom andra 
områden på avdelningarna, kopplat till bland annat munvård och sårvård. 
 
”Vi har ju inga riktlinjer för det egentligen. Jag har aldrig pratat om detta, om vi har några 
riktlinjer hur vi skall informera, men det ligger ju i ryggraden hos oss ju, att vi skall vara 
lugna och trygga och informera patienten och sådant. Så det… det behövs ju inga riktlinjer 
egentligen. Så jag är övertygad om att det fungerar. För får man en orolig patient så måste 
man ju på något vis lugna han eller henne då.” 
 
Ingen strategi för hur vårdpersonalen ska kunna avgöra om patienten är orienterad till tid, rum 
och person användes. En rutin som beskrevs var att vårdpersonalen dagligen eller under varje 
arbetspass dokumenterade att de informerat patienten om dagens datum, vilket väder det är 
ute med mera. De strategier och förhållningssätt som dagligen används beskrivs som 
erfarenhetsbaserade, något som bygger på intresse, känsla och fallenhet. En tanke om att all 
vårdpersonal gemensamt arbetar för patientens bästa och för att så långt som möjligt 
tillgodose önskningar och behov beskrivs. Dock påpekas att alla, såväl patienter som personal 
är olika och unika individer och att resultatet av kommunikationen därför varierar. En god 
personkemi kan utvecklas mellan patient och vårdpersonal vilket leder till att vissa kan ha 
lättare att kommunicera med patienten, framför allt vad gäller att tolka patientens uttryck. 
Vidare beskrivs vårdpersonalens förmåga som en konst, där en framgångsrik kommunikation 
många gånger bygger på att prova sig fram och försöka igen. 
 

Att känna sig otillräcklig 
Intervjupersonerna beskriver att man nu till skillnad från tidigare i större utsträckning låter 
patienten vara så vaken som sjukdomstillståndet och situationen tillåter. Detta medför bättre 
förutsättningar för patienten att vara delaktig i sin egen vård och förbättrar även möjligheten 
att minnas vad som händer. Om patienten ges möjlighet att komma ihåg vad som har hänt kan 
upplevelsen av intensivvården lättare bearbetas. Att vårda en vaken intuberad patient ställer 
höga krav på vårdpersonalen. Det är mycket tidskrävande och personalen måste vara mer 
närvarande för att skapa en lugn miljö där patienten kan känna sig trygg. Oftast har 
vårdpersonalen ansvar för två patienter på samma sal och det kan vara svårt att få tiden att 
räcka till. Därmed ökar risken att någon patient känner sig förbisedd: 
 
”Det är ju många som pockar på ens intresse eller uppmärksamhet, så att man känner att 
man inte riktigt räcker till, till de här vakna intuberade patienterna” 
 
Intervjupersonerna upplever frustration och stress när tiden inte räcker till. Man känner sig 
otillräcklig gentemot sina patienter: 
 
”Och är patienten så pass vaken så märker dom det, om man börjar bli stressad. Och då 
börjar dom bli oroliga också. Det smittar av sig direkt.” 
 
Vidare beskrivs att intervjupersonerna upplever att de inte alltid har tillräckligt med tid att 
försöka förstå vad patienten vill förmedla. Kommunikation med vakna intuberade patienter 
beskrivs som tidskrävande över lag. Därmed upplever intervjupersonerna att tidsbrist även 
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skapar mycket frustration hos patienterna som kan uppleva att de inte blir tillräckligt 
uppmärksammade och därför känner sig missförstådda. Förutom tidbrist är tålamod och 
arbetsbelastning inne på patientsalen andra faktorer som har en avgörande betydelse för att 
åstadkomma en bra kommunikation. Vårdpersonal kan tappa tålamodet på grund av bland 
annat stress eller på grund av att det är hög arbetsbelastning på salen, och intervjupersonerna 
uppger att de ibland gissar vad patienten försöker att säga. Detta skapar ännu mer frustration 
hos patienten men också hos personalen som varken har tålamod eller tid att försöka lösa 
situationen, vilket beskrivs som frustrerande eller till och med fruktansvärt. 
 

Att vara i en högteknologisk miljö 
Ytterligare faktorer som påverkar kommunikationen med den vakna intuberade patienten är 
relaterade till den vårdmiljö som karaktäriserar intensivvården. Flera intervjupersoner 
beskriver att det är av stor vikt att det är lugnt och stillsamt runt patienten. Därmed är det 
viktigt att försöka reducera bland annat ljudnivån inne på salen. En hög ljudnivå upplevs 
kunna stressa patienten och de larm som kommer ifrån övervakningsutrustning och 
respiratorer upplevs kunna ha en negativ påverkan. Även ljud från intilliggande lokaler såsom 
sköljrum kan påverka. Patienten kan ha en inskränkt rörelsefrihet och kan kanske inte vända 
på huvudet för att skapa sig en överblick över lokalen. Patienten är då utlämnad till att endast 
uppleva miljön, utan möjlighet att skapa mening eller få förståelse för varför det han eller hon 
upplever faktiskt händer. Intervjupersonerna menar att en medveten strävan mot att minska 
antalet larm och andra potentiellt störande ljud bör finnas och att skapandet av en lugn miljö 
runt omkring patienten till stor del kan reducera den stress som uppkommer. 
Övervakningsbehovet inom intensivvården är ofta stort. Slangar, sladdar och katetrar bidrar 
till obehag hos patienten vilket kan leda till att möjligheten att kommunicera försämras: 
 
”För är dom vakna och ser rätt upp och så ser dom ingen personal… och så fast i sladdar 
och slangar. Där kan jag uppleva att dom nästan får panik” 
 
Vidare beskriver intervjupersoner att även ljuset har stor betydelse. Ett rum där starkt ljus 
lyser ner i patientens ansikte beskrivs som mycket ogynnsamt och stressframkallande. Miljön 
är en viktig faktor där reducering av ljud och ljus kan minska både stress och oro hos 
patienten. 
 

Strategier för att underlätta kommunikation 
Att tolka och prova sig fram 
Många olika tillvägagångssätt relaterat till icke verbal kommunikation beskrivs av 
intervjupersonerna och kombinationer av olika metoder används ofta.  Att möta patienten med 
en närvarande attityd och att etablera ögonkontakt beskrivs som en absolut förutsättning för 
att nå goda resultat. Vikten av att förstå och väga in patientens styrkor och svagheter 
poängteras. Varje patient beskrivs som unik och vårdpersonalen måste kunna avgöra vilken 
nivå eller svårighetsgrad på kommunikationen som är lämplig för att patienten ska få 
möjlighet att göra sig förstådd. Vikten av att prova sig fram och att se patientens individuella 
förmågor löper som en röd tråd genom resonemangen och detta beskrivs som utmanande men 
roligt. Patientens förmåga till kommunikation kan fluktuera och kommunikativa strategier 
som en dag fungerar väl kan vara fruktlösa under nästkommande dag, och tvärt om. 
Intervjupersonerna menar att det är viktigt att ha en plan för kommunikationen och att det är 
viktigt att ha tålamod och ge patienten tid till att ta in budskapet och att ge respons. Den mest 
basala nivån av tvåvägskommunikation handlar om att vägleda de svaga patienterna med 
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ledande frågor så att de får möjlighet att förmedla sina behov. Ledande frågor ställs då för att 
utesluta olika frågor och att ringa in det som patienten eventuellt vill förmedla. Här handlar 
det om att fråga om smärta, törst, oro samt kroppsläge med mera, så att patienten kan bekräfta 
eller förneka. Vikten av att låta bli att ställa öppna frågor eller frågor som inte kan besvaras 
med ja eller nej poängteras. Intervjupersonerna reflekterar kring att de ibland kommer på sig 
själva med att ställa öppna frågor eller flera frågor på en gång, vilket försvårar för patienten. 
Då patienten är svag kan de svara på ledande frågor genom att nicka eller skaka på huvudet. 
Vårdpersonalen tolkar mimik och kroppsspråk vilket beskrivs som effektivt i dessa 
situationer. Patienten kan även krama en hand eller blinka för att besvara frågor. Om patienten 
har kraft att röra sig självständigt kan han eller hon på olika sätt istället vägleda 
vårdpersonalen, vilket ger möjlighet att prova andra metoder än de som innefattar ledande 
frågor. Här nämns bland annat olika former av pektavlor vilka kräver muskelkraft samt 
förståelse. Pektavlor kan bland annat bestå av bokstäver för att forma ord, eller bilder som 
symboliserar olika behov eller frågor. Att förse patienten med penna och papper så att 
patienten kan uttrycka sig i skrift beskrivs som ett bra sätt att kommunicera, förutsatt att 
patienten klarar av den rent fysiska ansträngningen. Det krävs även att personen i fråga 
uttrycker adekvata frågor och behov för att vårdpersonalen ska kunna tillmötesgå patienten. 
Att patienten uttrycker sig skriftligt beskrivs även som ett bra sätt att skapa sig en uppfattning 
om huruvida patienten är orienterad och kan förstå situationen som han eller hon befinner sig 
i. 
 
”Jag hade en ung tjej en gång som ha... var oralt intuberad. Och eh, hade propofol men var 
såpass vaken så hon skrev på ett block. Men det var också bara rappakalja, det var liksom, 
hon var väldigt såhär forcerad [...] det var ingen tvåvägskommunikation eller att, där man 
kom fram till någonting, eller sådär.” 
 
En annan intervjuperson beskriver: 
 
”... man ser att de skriver adekvat, att dom, att dom är adekvata för att dom skriver adekvata 
frågor och ställer motfrågor när man förklarar saker och då är det ju nästan som att de hade 
pratat.” 
 
Att läsa på patientens läppar är ett annat sätt att kommunicera. Intervjupersonerna beskriver 
att de använder sig av denna strategi tillsammans med de som försetts med tracheostomi. 
Patienten upplevs då mer ”fri” och det finns ofta möjlighet att kombinera olika strategier för 
att kunna få till en bra kommunikation. Samtidigt beskriver intervjupersonerna att patienter 
kan artikulera mer eller mindre tydligt samtidigt som vårdpersonalen kan vara mer eller 
mindre duktig på att tyda dessa uttryck vilket gör att resultatet av kommunikationen kan 
variera. När kommunikationen fungerar väl upplever intervjupersonerna att det känns mycket 
bra. På samma sätt som de kan uppleva frustration när kommunikationen inte fungerar kan det 
upplevas som en stor vinst att känna att en kontakt är etablerad vilket genererar känslor av 
lycka och framgång. De upplever då att de tillsammans med patienten kan arbeta åt samma 
håll och att de flesta problemen går att lösa. Intervjupersonerna diskuterar även kort hur 
kommunikationen med vakna intuberade patienter kommer att se ut i framtiden. Framför allt 
handlar denna diskussion om att högteknologiska alternativ kommer att utvecklas. 
 

Att lära känna patienten 
En god kommunikation och förtroende är en förutsättning för god vård. Det är inte alltid lätt 
att skapa en bra relation och det kan ta olika lång tid. En intervjuperson uppger att det kan 
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vara gynnsamt för både patient och vårdpersonal om den som varit med om att ta emot 
patienten vid ankomst till avdelningen också blir patientansvarig. Att vara patientansvarig 
beskrivs som ett bra sätt att lära känna patienten och därmed veta hur man kommunicerar 
bäst.  
 
”Och det är ju också ett sätt, att lära dig att kommunicera... med din patient. För du lär ju 
känna patienten, om han är här längre. Då vet du ju. Det kan ju räcka att han gör någonting 
så vet du... Är det det du vill? Så att det, det är ju också ett sätt.” 
 
Många gånger har patienten lärt känna den personal som har jobbat under exempelvis 
morgonpasset och när kvällspersonalen sedan kommer börjar processen om på nytt. En 
intervjuperson menar att det kan vara viktigt att avdela lite extra tid i början av arbetspasset 
för att inleda en relation och för att förmedla trygghet. Många talar om vikten av att använda 
närstående som en resurs i vårdandet för att få en chans att lära känna patienten bättre. 
Patienten är en främling till dess att vårdpersonalen lär känna honom eller henne. Då det finns 
mycket som vårdpersonalen sedan tidigare inte vet upplever vissa intervjupersoner att det är 
skönt när närstående har en bra relation till patienten och kan berätta om intressen och om hur 
patientens vardag ser ut. Flera intervjupersoner upplever att det är bra när närstående skriver 
lite om detta i dagboken. Här kan närstående vara till stor hjälp då de kan berätta om vilken 
sida patienten föredrar att ligga på, vilken musik som uppskattas och annat som kan vara 
fördelaktigt att känna till. Genom att fråga efter intressen kan vårdpersonalen öka förtroendet 
från närstående då de förstår att vårdpersonalen i möjligaste mån strävar efter att möta 
patientens individuella önskemål.  
 
Då patienterna ofta är trötta och påverkade av sitt sjukdomstillstånd kan det vara ofördelaktig 
med besök under längre stunder. Intervjupersonerna beskriver det som en stress och 
frustration då de kanske önskar att kunna delta i kommunikationen med närstående men inte 
klarar av det. Ibland är det därför viktigt att vårdpersonalen till exempel avbryter eller 
förkortar besök för att skapa lugn och ro när patienten behöver det. Intervjupersoner beskriver 
vidare att det kan vara bra att vägleda närstående i besökssituationen. Närstående vill ofta 
kommunicera och få respons, vilket kanske inte alltid är ett rimligt mål. Vårdpersonalen kan 
istället förmå närstående att endast vara närvarande, kanske hålla patientens hand och visa att 
de finns där:  
 
”För det finns även dom som, dom anhöriga som inger sådan trygghet där, där kan ju 
patienten till och med slappna av och somna… och sova gott en stund medans dom är där.” 
 

Kommunikation som omvårdnadshandling 
Att skapa trygghet 
Intervjupersonerna beskriver olika strategier för att förmedla trygghet till patienterna. Den 
mest frekvent återkommande åtgärden är att informera patienten om allt som händer runt 
omkring och vad som planeras. Intervjupersonerna menar att det alltid finns en risk att 
patienten snabbt glömmer och att det kan vara svårt att utvärdera detta eller säkert veta, varför 
samtliga yrkesgrupper som arbetar runt patienten upprepar information gång på gång. En 
patient som för första gången väcks ur djupare sedering har sannolikt inte en aning om vilken 
situation som han eller hon befinner sig i. Att inte ge information i detta skede kan skapa stor 
oro och otrygghet eftersom patienten saknar förståelse för situationen, medan saklig och lugn 
information kan motverka detta.  
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”Jag brukar alltid försöka förklara för patienten när man börjar släppa upp och att man 
börjar få kontakt med dom, att vart dom befinner sig någonstans, att dom vet om att dom är 
på X sjukhus och… du har en slang i halsen, det innebär att du inte kan prata, du får hjälp 
med din andning och så vidare, spinner på det lite och det händer ofta att jag upprepar den 
informationen… och så talar jag om att dina anhöriga finns här. Så att man försöker ge dom 
så trygg… att dom känner sig så trygga som möjligt.” 
 
Intervjupersonerna berättar om att en del patienter i ett längre perspektiv kan ha svårt att 
minnas vistelsen inom intensivvården över huvud taget. Dock anges att avsaknad av upprepad 
information under vårdtiden kan skapa oro, varför lugn, saklig och upprepad information 
alltid kan anses ha en lugnande effekt. Att vara närvarande och visa patienten att han eller hon 
är sedd genom att till exempel skapa ögonkontakt och kroppskontakt beskrivs som 
grundläggande principer i sammanhanget. Att sätta sig ner vid sängen och samtala skickar 
signaler om att saker och ting sker i ett lugnt tempo, en sak i taget. Att vara närvarande och att 
visa patienten att han eller hon aldrig är ensam beskrivs också som en handling som förmedlar 
trygghet. Som ovan beskrivits menar intervjupersonerna att känslor smittar av sig vilket även 
diskuteras när det handlar om att förmedla trygghet. Intervjupersonerna menar att samtidigt 
som stressad vårdpersonal kan förmedla oro till en patient kan ett lugnt och tryggt 
förhållningssätt leda till att patienten upplever trygghet. Att lyckas med att möta patientens 
önskningar och behov kan också förmedla känslor av trygghet då patienten kan uppleva ökad 
autonomi i en situation där autonomin ofta är reducerad. Det beskrivs som viktigt att 
vårdpersonalen bekräftar för patienten att de observerar och ser att de till exempel har ont så 
att patienten förstår att vårdpersonalen förstår, och att det finns hjälp att få. 
 
”Ja… och det gäller ju att kunna tyda deras behov på ett rätt sätt för att man skall kunna 
känna förtroende för en. För jag menar, man är ju totalt utlämnad där. Det är ju jätteviktigt 
att förstå dom då att hon (sjuksköterskan) har förstått att jag har ont och jag får 
smärtlindring och då… jag kan slappna av och känna mig trygg i det...” 
 
Närstående uppges även ha en viktig roll för patienten genom sin närvaro inom 
intensivvården. Till en början kan all vårdpersonal runt patienten vara främlingar och 
närstående kan då med sin närvaro förmedla trygghet till patienten. Under vårdtiden kan 
ibland även personalen förmedla denna typ av trygghet efter att någon form av relation 
skapats. Intervjupersonerna påtalar att de alltid förutsätter att patienten hör vad de säger och 
att även om patienten tycks sova förklarar de och informerar om vad de gör. En 
intervjuperson påtalar att det handlar om att visa patienten respekt och att detta 
förhållningssätt ofta uppskattas av närstående. 
 

Att skapa förståelse och vidga patientens vy 
I intervjuerna framkommer det att vakna patienter kan leda till ökad arbetsbelastning för 
vårdpersonalen. Intervjupersonerna pekar på vikten av att förmedla trygghet i dessa 
situationer men diskuterar även andra möjligheter som inte hade varit möjliga med en djupt 
sederad patient. Upprepad information som ges dagligen ger en möjlighet att förstå sin 
situation, att hålla reda på vilket datum det är och att förstå att livet utanför sjukhusets väggar 
fortsätter. Intervjupersonerna menar att patientens vakna tillstånd tillsammans med upprepad 
information och en strävan efter att förmå patienten att se helheten kan ge patienten möjlighet 
att redan under vårdtiden börja förstå och eventuellt bearbeta det som hänt. Att informera om 
hur rummet ser ut samt hur många och vilka som finns i rummet kan ge patienten en bättre 
bild av den verkliga situation som han eller hon befinner sig i. Patienten behöver få veta att 
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det finns mål med behandlingen och att behandlingen syftar till att sjukdomstillståndet ska 
förbättras. Att förstå målet eller den strävan som finns kan motivera till att anstränga sig och 
till större del bidra till det gemensamma arbete som syftar till att patienten ska kunna lämna 
avdelningen, eller i ett senare skede sjukhuset. Två intervjupersoner diskuterar: 
 
”…man får en respons och att man kan förstå varandra och kunna gå vidare […]Ofta är det 
ju mobilisering som vi vill, och dom orkar inte, eller det är många gånger det, och får man då 
förklarat varför och pushat dom till det, och dom ändå... och liksom när dom väl kommer ner 
i sängen igen och så man… alltså dom är nöjda. Alltså den tillfredställelsen kan jag känna att 
det är roligt.” 
 
En annan intervjuperson använder begrepp som verklighetsförankring och nutidsorientering. I 
den svåra situation som patienterna ofta befinner sig i handlar det om att inkludera dem i allt 
som sker och att så långt det går även skapa förståelse. Att vidga patientens vy kan handla om 
att tala om helt andra saker och att på så vis avleda och locka till tankar som rör andra saker 
än vårdsituationen i sig. Det kan handla om att använda sig av humor eller berätta om vad 
som sägs på nyheterna. Intervjupersonerna beskriver hur de vill skapa en längtan efter att 
komma ifrån intensivvården, och att få patienten att förstå att det är möjligt. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då föreliggande studie syftar till att beskriva vårdpersonalens upplevelser valdes en kvalitativ 
ansats där datainsamlingen bestod av intervjuer med så kallade fokusgrupper. Antalet 
intervjupersoner (n=15) blev således högre än om intervjuer med en intervjuperson åt gången 
genomförts, då avsatt tid sannolikt inte räckt till lika många intervjuer. Intervjupersonerna 
valdes ut av respektive vårdenhetschef vilket skulle kunna innebära att de medarbetare som 
ansågs mest lämpliga valdes ut. Polit och Beck (2012) menar att intervjupersoner med intresse 
för ämnet kan leverera ett intervjumaterial med högre saturation, vilket skulle kunna anses ge 
studien ökad tillförlitlighet. Att respektive vårdenhetschef valde ut intervjupersonerna kan 
även ses som en förutsättning för att intervjuerna över huvud taget skulle kunna genomföras. 
Gruppintervjuer kräver att flera intervjupersoner är på plats samtidigt i en verksamhet som 
många gånger är svår att överblicka och planera. För att intervjuerna skulle kunna genomföras 
rent praktiskt sågs ingen annan möjlighet än att vårdenhetschefen som har god överblick och 
insyn i verksamheten, valde ut intervjupersonerna. Det är svårt att spekulera i om resultatet 
hade sett annorlunda ut om intervjuerna hade utförts enskilt, med ett färre antal 
intervjupersoner. Att förutom specialistsjuksköterskor även inkludera undersköterskor i 
studien är något som kan anses ge ny kunskap eftersom resultatet baseras på ett bredare 
spektra av intervjupersoner med liknande erfarenheter. Inga uppenbara skillnader mellan 
specialistsjuksköterskornas och undersköterskornas intervjuer kunde dock observeras. Detta 
sagt utan att någon djupare analys genomförts, då detta inte var studiens huvudsyfte. 
 
Intervjuerna genomfördes på fyra olika sjukhus inom två olika regioner vilket gav bredd och 
därmed kan anses öka studiens tillförlitlighet och överförbarhet. En femte intervju kunde 
genomförts på ett femte sjukhus. Denna genomfördes dock aldrig då författarna på förhand 
tillsammans med handledare kommit fram till att fyra grupper var tillräckligt för 
genomförandet av studien. I efterhand har författarna reflekterat kring om fler grupper hade 
bidragit till ett annat resultat. Dock anser vi att en femte intervjugrupp sannolikt inte påverkat 
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resultatet avsevärt. De fyra intervjutillfällen som genomfördes visade i stora drag att 
intervjupersoner från de olika sjukhusen hade liknande erfarenheter relaterat till fenomenet. 
  
Författarna hade sedan tidigare obetydliga kunskaper i intervjuteknik vilket kan ses som en 
svaghet i studien. Ett seminarium kopplat till kvalitativ metod samt intervjuteknik 
genomfördes dock innan arbetet påbörjades, vilket var till stor hjälp. En tydlig plan fanns 
således på förhand för hur intervjuerna skulle genomföras rent praktiskt. Under intervjuerna 
ställdes öppna samt kompletterande frågor för att stimulera diskussion, något som ledde till att 
samtalet i huvudsak fördes mellan intervjupersonerna. Arbetet med intervjuerna fungerade väl 
och utan avsteg från den plan som på förhand utarbetats. Vad gäller vår förförståelse av 
fenomenet har denna förändrats under arbetets gång. Det är naturligt att förförståelse 
förändras ju mer ett fenomen studeras och diskussioner kring förförståelsen fördes 
kontinuerligt. Till en början byggde vår förförståelse på att problemet var komplext och kunde 
upplevas som mycket frustrerande. Efter att ha genomläst vetenskaplig litteratur utvecklades 
förförståelsen relaterat till bland annat konkreta strategier för kommunikation samt patientens 
upplevelser av att vara intuberad, vaken och tvingad till icke verbal kommunikation. Framför 
allt diskuterade författarna förförståelse i samband med att intervjuerna skulle genomföras. 
Stort fokus lades på att inte låta intervjupersonerna ta del utav vår förförståelse, eftersom det 
hade kunnat påverka resultatet. Att under arbetets gång sträva efter att diskutera betydelsen 
utav den egna förförståelsen skapar en medvetenhet om att den egna förförståelsen finns, och 
att den riskerar att påverka resultatet. 
 

Resultatdiskussion 
Föreliggande studie har visat att kommunikationen med den vakna intuberade patienten av 
flera olika anledningar upplevs som svår. Kommunikationssvårigheterna medför känslor av 
otillräcklighet och frustration hos både vårdpersonal och patient.  Ett flertal olika strategier för 
kommunikation beskrivs. Att skapa en relation till patientens närstående och att lära känna 
patienten beskrivs som värdefullt. Kommunikation beskrivs även som en 
omvårdnadshandling som kan skapa trygghet och förståelse. Det finns ofta en tydlig osäkerhet 
för om patienten är orienterad eller inte. Därmed är det många gånger svårt att utvärdera 
huruvida patienten tagit till sig och förstått den givna informationen. Kommunikationen med 
den vakna intuberade patienten resulterar därför ofta i missförstånd, vilket skapar stress. 
Fysiska och psykiska hinder som bland annat kan kopplas till patientens sjukdom och ålder 
försvårar kommunikationen, men även miljön på intensivvårdsavdelningen kan ha en negativ 
påverkan. Att vårda vakna intuberade patienter ställer höga krav på vårdpersonalen som ofta 
upplever att tiden inte räcker till. Det framkommer också att det inte finns några direkta 
riktlinjer kopplat till kommunikation med vakna intuberade patienter, utan att erfarenhet, 
känsla och intresse ofta styr.  
 
Resultatet visar bland annat att trygghet kan förmedlas till patienten genom att kommunicera. 
Centrala delar i detta resonemang är vårdpersonalens förmåga till att i kommunikationen vara 
närvarande, lugna och att använda sig av ögon- och kroppskontakt. Även Karlsson, Forsberg 
och Bergbom (2012) menar i sin observationsstudie att denna typ av kommunikation kan 
främja patientens välbefinnande. Resultatet i föreliggande studie visar dock exempel på en 
annan typ av kommunikation som närmast kan beskrivas som motiverande och där ett mål 
från vårdpersonalens sida är att förmå patienten att se helheten i vårdsituationen. 
Kommunikationen kan i dessa situationer syfta till att skapa verklighetsförankring, där 
vårdpersonalen till exempel talar om för patienten hur rummet ser ut, vilka som arbetar runt 
patienten och vilken tid på dygnet det är. Vidare kan vårdpersonalen kommunicera med syfte 
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att vidga patientens vy genom att till exempel tala om vädret utanför, aktuella nyheter eller 
vilket datum det är. Författarna tolkar den här typen av kommunikation som ett försök att 
förmå patienten att förstå sin situation i ett större perspektiv. Om patienten förstår sin 
situation kan han eller hon också fatta beslut kring densamma. Vårdpersonalen motiverar 
patienten genom att påminna om att livet går vidare och att möjligheten att återkomma till 
vardagen existerar. Lindahl och Sandman (1998) beskriver ett liknande förhållningssätt hos 
sjuksköterskor som handlar om att stärka patienten (empower), vilket syftar till att hjälpa och 
uppmuntra patienten på ett sådant sätt att patienten kan förstå sin situation och därmed målet 
med till exempel olika behandlingar.  
 
Den patient som förstår sin situation skulle kunna ha lättare att uthärda behandlingar och 
undersökningar eftersom syftet då kan framstå som logiskt och patienten upplever att den 
egna autonomin inte är lika hotad. Även närstående kan tänkas ha en betydelsefull roll i att 
motivera patienten. Genom att tala om hur vardagen fortskrider utanför sjukhusets väggar, till 
exempel genom att berätta om hur släkt och vänner har det kan närstående skapa en längtan 
om att få komma hem. En längtan som baseras på patientens personliga intressen skapas 
eventuellt mer naturligt i kommunikationen mellan patient och anhörig. Karlsson och 
Forsberg (2008) menar att längtan kan ses som en naturlig drivkraft hos 
intensivvårdspatienten. Flera intervjupersoner i föreliggande studie beskriver hur de tar 
tillvara på och stimulerar denna drivkraft. 
 
Ett flertal olika strategier för kommunikation med vakna intuberade patienter beskrivs i 
studiens resultat. Samtidigt som intervjupersonerna uppger att liknande strategier används på 
de olika avdelningarna som representerades, angavs även att kommunikationen bland annat 
beror på vårdpersonalens känsla och fallenhet för fenomenet. Det finns till exempel ingen 
fastlagd struktur för hur vårdpersonalen bör gå tillväga för att kommunicera. Likheter kan 
dock ändå ses relaterat till valet av kommunikationsstrategi i olika situationer. 
Vårdpersonalen beskriver till exempel att vissa strategier, till exempel ledande frågor samt 
kroppskontakt, fungerar bäst tillsammans med den patient som är muskelsvag. Ju mer 
patienten klarar av, desto fler och mer komplexa alternativ kan vårdpersonalen använda sig av 
för att kommunicera. Författarna menar att det i stora drag finns likheter mellan de olika 
avdelningarna som representerades i det avseendet att vårdpersonalen strävar efter att 
kommunicera med patienten på patientens villkor. Samförstånd verkar finnas relaterat till 
vilka olika förutsättningar som krävs för att respektive kommunikationsstrategi ska kunna 
fungera. Vårdpersonalen utgår alltså från patientens förmåga och kommunicerar på den nivå 
som patienten behärskar i en given situation. I likhet med detta resonemang menar även 
Grossbach, Strandberg och Chlan (2011) att varje metod måste användas på ett genomtänkt 
sätt baserat på patientens svagheter och förmågor. Ja- och nej-frågor kan till exempel fungera 
mycket bra så länge frågorna ställs på rätt sätt, och att patienten får uttrycka sig i skrift med 
penna och papper fungerar endast om patienten har tillräckligt med muskelkraft.  
 
Att intervjupersonerna i föreliggande studie i stora drag delar med sig av liknande upplevelser 
kan tolkas som att patienten möter vårdpersonal som kommunicerar efter samma princip. 
Dock ser verkligheten sannolikt inte ut så då tidigare studier visat att patienten ofta inte 
upplever kommunikationen som tillfredställande (Patak et al. 2004; Wojnicki-Johansson, 
2001). Flera intervjupersoner beskriver att kommunikationen med vakna intuberade patienter 
har sin grund i vårdpersonalens känsla, fallenhet, erfarenhet och intresse, som naturligtvis 
skiljer sig åt mellan olika individer och situationer. Tidsbrist beskrivs till exempel kunna 
kupera intresset hos vårdpersonalen då en känsla av att inte räcka till ses som ett 
kommunikativt hinder. Olika individer i personalgruppen beskrivs även som mer eller mindre 
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duktiga på att till exempel läsa på läppar, vilket kan leda till att patienten under dagen 
upplever en fungerande kommunikation, medan kommunikationen fungerar sämre 
tillsammans med nattpersonalen. Om patienten upplever att välfungerande kommunikation är 
kopplat till olika individer, kan detta ses som ett problem då omvårdnaden bör hålla en jämn 
nivå dygnet runt. När intervjupersonerna diskuterar framtida hjälpmedel kopplat till 
fenomenet dominerar tankar om att tekniska lösningar kommer att utveckla möjligheterna till 
kommunikation. Författarna anser dock att enkla lösningar och metoder rimligen skulle 
fungera bättre. Sannolikt räcker de strategier som används idag långt. Problemet kan tyckas 
vara att kunskapen är individuell och ojämnt fördelad i personalgruppen, vilket troligtvis 
beror på bristen på riktlinjer, utbildning och struktur. Radtke et. al (2012) har undersökt 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av ett träningsprogram relaterat till icke verbal 
kommunikation. Träning kan leda till att sjuksköterskan i mindre utsträckning upplever stress 
och tidsbrist och ser mer positivt på den utmaning som icke verbal kommunikation ofta 
innebär. Sjuksköterskor som ingick i studien menar även att förbättrad kommunikation leder 
till minskad oro och ångest hos patienten. Sjuksköterskor som genomgått träning i 
kommunikativa strategier upplever även att de på ett bättre sätt klarar av att vägleda 
närstående i kommunikationen med deras anhörig. Det finns således beprövade sätt att 
förbättra icke verbal kommunikationen inom intensivvården, men att utveckla området kräver 
mycket arbete då nyheter inom området ofta stöter på motstånd, bland annat på grund av en 
ofta redan pressad arbetssituation.  
 
Ingen av de fyra representerade avdelningarna i studien tycks använda sig av någon 
systematisk strategi för att ta reda på om patienten är orienterad till tid, rum eller person. Boot 
(2012) menar att det finns instrument för screening av delirium och att sjuksköterskan med 
hjälp av till exempel Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) i ett tidigt skede 
har möjligt att identifiera patienter med förändrat mentalt status. CAM-ICU är utvärderat på 
vakna intuberade patienter och beskrivs ha hög validitet och reliabilitet inom denna 
patientkategori. Ingen av intervjupersonerna nämnde under intervjuerna att de kände till eller 
hade använt något bedömningsinstrument likt CAM-ICU. Det som däremot framkom vid ett 
flertal tillfällen under intervjuerna var vårdpersonalens osäkerhet kopplat till patientens 
mentala status. Sannolikt hade vårdpersonalen i större utsträckning kunnat skaffa sig en bättre 
och mer välgrundad uppfattning om patientens mentala status om det hade funnits rutiner för 
screening med till exempel CAM-ICU. Då delirium kan leda till ökat lidande och förlängd 
vårdtid finns således flera anledningar till att systematiskt använda screening med CAM-ICU, 
förutom förbättrad möjlighet till kommunikation. Boot (2012) påpekar dock att systematisk 
screening med CAM-ICU inte är något som fått något större genomslag inom intensivvården 
överlag. 
 
Att lära känna patienten och skapa en relation beskrivs i studiens resultat som viktigt för att 
underlätta kommunikation. Intervjupersonerna beskriver bland annat hur de på olika sätt, 
bland annat med hjälp av anhöriga skapar sig en bild av patienten för att kunna möta 
individuella behov så bra som möjligt. Detta kan tolkas som att intervjupersonerna strävar 
efter att skapa sig en bild av patientens livsvärld, vilket beskrivs av Dahlberg och Segersten 
(2010) som en förutsättning för att bättre förstå patienten utifrån ett brett spektra av 
individuella egenskaper. I den högteknologiska miljö som karaktäriserar intensivvården finns 
det dock en risk för att patienter upplever att medicinsk apparatur stjäl fokus från deras 
subjektiva behov. Almerud, Alapack, Fridlund och Ekebergh, (2007) beskiver just detta och 
menar att patienter till följd av sjuksköterskans bio-medicinska fokus kan känna sig 
förminskade och att sjuksköterskor inom intensivvården behöver lyfta blicken och anta ett 
mer holistiskt förhållningssätt gentemot patienten. Vouzavali, Papathanassoglou, Karanikola, 
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Koutroubas, Patiraki och Papadatou (2011) beskriver vårdrelationen utifrån 
intensivvårdssjuksköterskans perspektiv och precis som i föreliggande studie visar denna 
studie bland annat att sjuksköterskor upplever starka känslor gentemot de patienter de vårdar. 
Ett utmärkande fynd (Vouzavali et. al., 2011) var att sjuksköterskorna upplevde att de 
tillsammans med patienten bildade en slags symbios, att de hela tiden påverkade varandra. 
Sjuksköterskor beskriver där till exempel att patienter som inte kan kommunicera verbalt 
istället ”styr” sjuksköterskan med blicken. En diskrepans kan således skönjas när 
sjuksköterskans och patientens upplevelser av vårdrelationen inom intensivvården ställs mot 
varandra. Som tidigare nämnts överskattar ofta sjuksköterskan sin förmåga till 
kommunikation med den vakna intuberade patienten (Wojnicki-Johansson, 2001). Eventuellt 
överskattar sjuksköterskor även förmågan att skapa en vårdande relation till patienten då 
sjuksköterskor beskriver relationen som mer välfungerande (Vouzavali et. al., 2011) än vad 
patienter inom intensivvården upplever (Almerud et al. 2007). 
 
Oavsett hur framtiden ser ut relaterat till kommunikationsstrategier och forskning kopplat till 
kommunikation med vakna intuberade patienter, kommer fenomenet sannolikt alltid att bjuda 
på stora utmaningar. Kommunikationen med den vakna intuberade patienten är i sig alltid mer 
eller mindre komplex. Kommunikationssvårigheterna som uppstår då endast icke verbal 
kommunikation kan nyttjas kräver att vårdpersonalen är lösningsorienterad och redo att prova 
sig fram. Studiens resultat visar bland annat att det under senare år blivit allt vanligare att 
patienterna tillåts vara så vakna som möjligt under vårdtiden. Flera intervjupersoner påpekar 
att detta kräver mycket mer tid och närvaro av vårdpersonalen och att svåra prioriteringar 
ibland måste göras. Dessa observationer stödjer tidigare forskning (Alasad & Ahmad, 2004) 
som visar att sjuksköterskor inom intensivvården upplever kommunikationen med vakna 
kritiskt sjuka patienter som mycket påfrestande och tidskrävande jämfört med kommunikation 
med djupt sederade patienter. Behandlingsregimen framstår således som mycket mer 
krävande för vårdpersonalen, dock observerades under studien inga tecken till att 
arbetsgivarna vidtagit åtgärder relaterat till en relativt ökad arbetsbelastning. Resultatet av 
detta skulle kunna bli att patienten inte kan dra nytta av att vara vaken. Det vakna tillståndet 
skulle kunna bidra till ökat lidande då personalen inte har tillräckligt med tid till att tillgodose 
den vakna intuberade patientens behov av kommunikation och trygghet. 
 
Intensivvårdsmiljön i sig kan både underlätta och försvåra kommunikationen mellan patient 
och vårdpersonal. Intervjupersonerna beskriver hur de själva skapar bättre förutsättningar för 
kommunikation genom att anpassa miljön kring patienten. Det handlar då till exempel om att 
eliminera onödigt buller och larm från apparatur, eller att anpassa ljuset på salen. Tre av fyra 
avdelningar som representerades i studien hade renoverats inom den senaste femårsperioden. 
Större möjligheter till att reglera patientmiljön relaterat till ljud, ljus och temperatur tycks 
således finnas idag. Kombinerat med vårdpersonalens medvetenhet om miljöns inverkan på 
patienten kan dessa förändringar sannolikt skapa bättre förutsättningar för samspelet mellan 
vårdpersonal och patient. 
 
SLUTSATS 
Resultatet visar att kommunikation med vakna intuberade patienter beskrivs som svårt och 
utmanande, vilket ofta leder till känslor av frustration och otillräcklighet. Orsakerna är många 
och beror bland annat på de fysiska och psykiska hinder som patientens tillstånd medför, men 
även tidsbrist, bristande struktur och vårdmiljön i sig kan ha en negativ påverkan. Dessutom 
påverkar andra individuellt betingade aspekter hos både patient och personal resultatet av den 
icke verbala kommunikationen. Vårdpersonalen saknar formell utbildning och 
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kommunikationen med patienten baseras istället på bland annat personlig erfarenhet och 
intresse. Kommunikation används som en omvårdnadshandling för att skapa trygghet och 
förståelse. Vårdpersonalens kunskaper om metoder och bedömningsinstrument för skattning 
av patientens kognitiva status uppfattas som låg. Även om kommunikationen skiljer sig åt på 
individnivå, använder vårdpersonalen på de representerade avdelningarna sig av liknande 
strategier och förhållningssätt i det dagliga arbetet.  
 
Kliniska implikationer 
 

• Studien skulle kunna bidra till ökad medvetenhet och förståelse kopplat till de 
utmaningar som vårdpersonalen dagligen ställs inför relaterat till kommunikation med 
vakna intuberade patienter. 

• Studien uppmärksammar strukturella brister inom intensivvården. Det tycks bland 
annat saknas riktlinjer relaterat till screening av patientens kognitiva status. 

• En hel del forskning om kommunikation med vakna intuberade patienter har genom 
åren presenterats. Ytterligare forskning bör inriktas mot nyttan av att utbilda 
vårdpersonal samt skapandet av applicerbara strategier och rutiner. 
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Förfrågan om deltagande 
Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
intensivvård. Vi vänder oss till dig eftersom du i egenskap av specialistsjuksköterska 
eller undersköterska på en intensivvårdsavdelning besitter just den erfarenheten vi vill 
studera. 

Bakgrund och syfte 
Behandling med invasiv ventilation tillhör vardagen på en intensivvårdsavdelning. Inom 
modern intensivvård strävar man ofta efter att hålla en så ytlig sederingsnivå som 
möjligt relaterat till patientens tillstånd. Detta ställer höga krav på all personal som 
vårdar patienten, i synnerhet att möta patientens behov av kommunikation med sin 
omgivning. 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med 
den intuberade patienten. 

Genomförande 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie. Fokusgrupper bestående av 4-6 
personer intervjuas och samtalet spelas in. Samtalet ska handla om 
specialistsjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter kopplat till strategier och 
upplevelser relaterat till kommunikation med den intuberade patienten. Fokusgrupperna 
ska bestå av specialistsjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvård som har 
minst två års erfarenhet av arbete på en intensivvårdsavdelning. Yrkesgrupperna 
kommer att intervjuas var för sig och intervjun kommer maximalt pågå under 60 
minuter. Öppna frågor kommer att ställas av intervjuarna och samtalet kommer sedan 
föras i gruppen med stöd av intervjuarna. 

Hantering av data och sekretess 
Varken ditt namn eller andra uppgifter om dig som person kommer att spelas in. 
Materialet skrivs ut till text och behandlas helt konfidentiellt. Enbart vi och vår 
handledare lektor Isabell Fridh vid Institutionen för vårdvetenskap Högskolan Borås 
kommer att ha tillgång till studiematerialet. Studiematerialet kommer att granskas med 
kvalitativ innehållsanalys och resultatet kommer att redovisas så att ingen berörd 
deltagare kommer att kunna identifieras.  
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
vidare motivering. Om du har funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta oss! 
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Med vänliga hälsningar 
Olof Sunesson  Emelie Greger  
E-post: S123014@student.hb.se S095678@student.hb.se 
Telefon: 0708-966 982  0707-217 709 
 
Handledare: 
Isabell Fridh, PhD, Lektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan Borås 
E-post. Isabell.fridh@hb.se 
Tel: 033 435 4590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informerat samtycke angående studien 
Vårdpersonalens erfarenheter relaterat till kommunikation med den intuberade 
patienten. 
 
Härmed ger jag mitt godkännande till att material från intervjuer med mig får nyttjas i 
ovan beskrivna examensarbete. Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien 
samt möjlighet att ställa frågor om studien. Jag är medveten om att mitt deltagande är 
frivilligt och att jag när som helst kan avsluta mitt deltagande utan vidare förklaring. 
 
Underskrift, intervjuperson    Ort, 
Datum 
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