
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP  
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2008:16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuberade patienters upplevelser av kommunikation under 
vårdtiden på IVA 

 
 
 
 
 
 

Ragnarsson Karin 
Tapper Helen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uppsatsens titel: Intuberade patienters upplevelser av kommunikation under 

vårdtiden på IVA  
 

Författare: Ragnarsson Karin 
Tapper Helen 
 

Ämne: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Intensivvårdssjuksköterskeutbildning  
 

Handledare:  Lindahl Berit 
 

Examinator:  Henricson Maria 
 

 
Sammanfattning 

Arbetet som intensivvårdssjuksköterska (IVA-sjuksköterska) innebär ofta att vårda 
patienter som av olika anledningar behandlas med respirator. Att vara intuberad medför 
att talförmågan förhindras. Det är svårt för dessa patienter att ge uttryck för sina behov 
och önskningar genom verbal kommunikation. De har dessutom begränsad rörlighet och 
påverkad kognitiv förmåga relaterat till diagnos och farmaka. För att kunna erbjuda 
intuberade patienter optimal omvårdnad måste IVA-sjuksköterskan besitta kunskap om 
hur kommunikationen upplevs av dessa patienter. Vi har därför valt att genom en 
litteraturstudie undersöka intuberade patienters upplevelser av kommunikation under 
vårdtiden på IVA. Sju artiklar inkluderades i studien och tolkades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att när patienterna inte kunde ”göra sina 
röster hörda” reagerade de ibland med chock och rädsla. Fysiologiska orsaker, att inte 
bli bekräftad, att bli utmattad och att ge upp karaktäriserade upplevelsen av att inte 
kunna göra sin röst hörd. Patienterna beskrev även vilka hjälpmedel/metoder som 
underlättade kommunikationen med sjuksköterskorna. Patienternas upplevelser av att 
vara beroende av en relation med andra visade sig genom sjuksköterskans 
betydelse/förhållningssätt, stöd från närstående och behov av information. I 
diskussionen jämförs betydelsen av resultatet i relation till tidigare forskning inom 
ämnet. Studien avslutas med förslag på vad IVA-sjuksköterskan bör tänka på vid 
kommunikation med intuberade patienter.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kommunikationssvårigheter, intuberad, patient, intensivvård, 
                   kvalitativ innehållsanalys 
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INLEDNING 

Arbetet som intensivvårdssjuksköterska (IVA-sjuksköterska) innebär ofta att vårda 

patienter som av olika anledningar behandlas med respirator. Som IVA-sjuksköterska 

har man ansvaret för patientens omvårdnad och välbefinnande. IVA-sjuksköterskan är 

också den person som hela tiden finns nära patienten och ledsagar henne/honom genom 

de olika moment som ska leda till tillfrisknande och hälsa. En patient som vårdas i 

respirator är kopplad till, det vill säga, förbunden med högteknologisk apparatur vilket 

kan upplevas skrämmande. Att dessutom vara intuberad och inte kunna förmedla sig 

med sin omgivning kan orsaka än mer frustration hos patienten. Därför är det viktigt att 

IVA-sjuksköterskan har kunskap om och förstår hur man på bästa sätt underlättar 

kommunikationen för och med patienten. 

 

Vi har tidigare arbetat på en kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) och där förekommer 

inte respiratorvård men vi har ändå kommit i kontakt med olika vårdrelaterande 

händelser där kommunikationsförmågan hos patienter är nedsatt, bland annat hos 

patienter med sänkt medvetande och patienter som fått stroke. Patienterna som inte kan 

kommunicera med sin omgivning får svårt att uttrycka sina behov och önskningar. Detta 

leder till känslor av vanmakt både hos oss som sjuksköterskor samt hos patienter och 

deras anhöriga. Som blivande IVA-sjuksköterskor vill vi få ökad förståelse för hur 

intuberade patienter upplever kommunikationen. Vi vill undersöka vad som finns 

beskrivet i litteratur om hur intuberade patienter upplever kommunikation och om det 

finns metoder samt förhållningssätt att använda för att utveckla bra 

kommunikationsformer. 
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BAKGRUND 

Tidigare forskning 

Flera studier om funktionell/icke funktionell kommunikation vid respiratorbehandling 

är gjorda ur professionsperspektiv. Få studier fokuserar på hur intuberade patienter 

upplever kommunikation. Däremot finns det en hel del studier kring patientens 

upplevelser av respiratorbehandling, hur det påverkar patienten negativt respektive 

positivt. Nedan följer en kort sammanställning av forskning som berör 

kommunikationen med patienter som vårdas i respirator. 

 

Bergbom-Engberg och Haljamäe (1988) har genom telefonintervjuer undersökt 

patienters upplevelser av respiratorbehandling. I resultatet framkom känslor av ångest 

och rädsla hos patienter relaterat till upplevelser av vånda och otrygghet. Oförmåga att 

kommunicera var den dominerande faktorn för dessa känslor. En annan studie av Fitch 

(1989), där trettio respiratorpatienter intervjuades, visade att rädsla och ilska var de 

vanligaste upplevelserna vid kommunikationssvårigheter. Johnsson och Sexton (1990) 

hävdar i sin studie att de fem främsta orsakerna till obehag hos respiratorbehandlade 

patienter är; oförmåga att prata, smärta och obehag från trakealtuben, sugning, 

desorientering och oljud. Deras resultat visade också att de flesta faktorerna som 

orsakade obehaget kunde lösas av vårdgivarna. I en litteraturstudie har Albarran (1991) 

undersökt olika sätt att kommunicera på och möjliga/befintliga hinder för 

kommunikation med patienter som är intuberade eller trakeotomerade. Resultatet visade 

att evidensbaserad forskning framhäver att sjuksköterskor måste ha en bred teoretisk 

och praktisk kunskap om de problem som kan uppstå hos intuberade patienter. 

Sjuksköterskan ska försäkra sig om att patienten bibehåller sin identitet och att en 

terapeutisk, meningsfull relation upprättas. Dessutom ska kommunikationen förse 

patienten med information som bidrar till emotionell stabilitet. Att få adekvat 

information om sitt tillstånd, om vården som ska utföras och att känna sig som en 

individ minskar patientens känsla av sårbarhet (McKinley, Nagy, Stein-Parbury, 

Bramwell & Hudson, 2002; Karlsson, Bergbom, Von Post & Berg-Nordenberg, 2004).  
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Coyer, Wheeler, Wetzig och Couchman (2007) har genom en litteraturstudie undersökt 

patienters upplevelser i samband med respiratorvård. En av de främsta stressorerna 

utgörs av svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Liknande fynd framkommer 

i empiriska studier av Fredrikssen och Ringsberg (2007), Samuelsson, Lundberg och 

Fridlund (2007), Rotondi, Lakshmipathi, Sirio, Mendelsohn, Schultz, Belle, et al., 

(2002), Pennock, Crawshaw, Maher, Price och Kaplan (1994), Gries och Fernsler 

(1988) och Menzel (1997). 

 

Studier av Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993) och Leatheart (1994) har undersökt 

hur sjuksköterskor upplever kommunikation med patienter som respiratorbehandlas. 

Faktorer som begränsar kommunikationen inkluderar tung arbetsbelastning, grad av 

sjukdomstillstånd, svårigheter att läsa på läppar, patienters oförmåga att skriva, 

fokusering på tekniska aspekter av vården, patientens personlighet och brist på lämplig 

utbildning i hur de skall kommunicera. Detta styrks av Happ (2001) som hävdar att 

IVA-sjuksköterskor upplever frustration för att de inte förstår icke-verbala meddelanden 

och att de har brist på utbildning i hur man kommunicerar med en respiratorbehandlad 

patient. Aktuell forskning beskriver hur teknologin utmanar vårdandet av patienten. 

IVA-sjuksköterskor upplever det svårt att urskilja den unika individen som vårdas med 

hjälp av teknologi (Bernad & Sandelowski, 2001; Wikström & Setterlund-Larsson, 

2004).  

 

Enligt Verity (1996) är det sjuksköterskans ansvar att alla möjliga metoder för 

kommunikation används i syfte att minska de negativa effekter bristande 

kommunikation medför. Beröring i kombination med tal kan öka förståelsen och 

därmed förbättra samspelet mellan sjuksköterska och patient. Verity beskriver tre 

former av beröring som är användbara; tröstande beröring, beröring relaterat till 

procedurer samt identitets skyddande beröring. Även Casbolt (2002) framhåller vikten 

av beröring vid kommunikation. När sjuksköterskor bara använder beröring i samband 

med vårdhandlingar kan patienterna associera beröringen med obehag och smärta. Men 

om sjuksköterskor använder beröring som ett sätt att kommunicera representerar detta 

en mer personlig och empatisk omvårdnad. Henricson, Berglund, Määttä och Segesten, 

(2006) har undersökt betydelsen av taktil beröring i syfte att uppnå välbefinnande hos 
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patienten. De hävdar att taktil beröring minskar patienternas upplevelser av stress och 

ångest. 

Intubering – att anlägga fri luftväg 

Att kunna andas och därmed erhålla adekvat oxygenering är förutsättningen för liv. När 

förmågan att andas försvinner eller minskar behövs oftast mekanisk ventilation. För 

säkerställandet av ventilationen är det nödvändigt att skapa konstgjord luftväg (Dybwik, 

1997). Anläggandet av fri luftväg kan ske på två olika sätt. Det ena är trakeotomi och 

det andra är intubering. Trakeotomi utfördes sannolikt redan ca 500 f. Kr. i Egypten 

men hade då en mycket hög dödlighet. Intubation utfördes troligen första gången 1878 

av kirurgen William Mac Ewan. Metoden utvecklades sedan av Sir Ivan Magill som 

1926 konstruerade ett laryngoskop och den så kallade Magills tång att använda som 

hjälpmedel vid intubering. Den här tekniken används än idag av anestiologer (Larsson 

& Rubertsson, 2005).  

 

Vid kirurgisk trakeotomi för läkaren in en trakealkanyl via ett längssnitt genom 

trakealbrosk i luftstrupen och därefter kuffas kanylen med luft och sutureras fast.  

Detta möjliggör kommunikation med hjälp av en talventil som fästs på trakealkanylen. 

Talventilen gör att andningsluften passerar via stämbanden och ut via mun/näsa 

(Manzano, Lubillo, Henríques, Martín, Pérez & Wilsson, 1993). Anläggandet av 

trakealkanyl är vanligt när det är konstaterat att patienten behöver konstgjorda luftvägar 

en längre tid (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Ordet intubation är latinskt och kommer av in, införa samt tubus, rör och syftar på 

införandet av ett rör i en kroppsöppning (Wernstedt, 1959). Även om begreppet kan 

innefatta flera kroppsöppningar menas dock nästan alltid luftstrupen, trakea. Syftet är att 

skapa en säker luftväg som tillåter ventilation av en patient (hjälp med andningen) med 

exempelvis en respirator. Vid intubering förs en endotrakealtub in via näsan eller 

munnen. Tuben förs ned i trakea via stämbanden vilket omöjliggör tal. De flesta 

endotrakealtuber är försedda med en uppblåsbar ballong s.k. kuff i den ände som förs 

ned i luftstrupen. Ballongen tätar mot strupens väggar och fyller därmed två syften. Dels 

förhindrar det att främmande material (maginnehåll, saliv mm) rinner ner i luftvägarna 
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och dels möjliggör det övertrycksventilation med en respirator (Larsson & Rubertsson, 

2005). 

 

Att skapa fria luftvägar är ofta en traumatisk upplevelse för patienten och att vara 

intuberad kan medföra negativa faktorer som svårighet att kommunicera verbalt med 

omgivningen. Vidare kan det ge ökad risk för infektioner, minskad hostmekanism samt 

ökat luftvägsmotstånd (Dybwik, 1997).  

Respiratorvård 

Begreppet respiration innebär utbyte av koldioxid och syre över ett membran och det 

korrekta ordet borde vara ventilatorvård eftersom respiratorn inte utför något gasutbyte i 

lungorna utan enbart ventilerar, det vill säga, transporterar luft till och från lungorna. 

Men i praktiken kallas det oftast för respiratorbehandling och därför använder vi det 

begreppet i denna studie. Dagens respiratorer innehåller flera olika inställningar och 

andningsmönster så kallade ”modes”. Detta möjliggör andningssätt som passar den 

enskilde patienten (Dybwik 1997; Larsson & Rubertsson, 2005). Eftersom 

respiratorbehandling är vanligt förekommande på en intensivvårdsavdelning (IVA) 

måste IVA-sjuksköterskan ha kunskaper både om och hur behandlingen går till samt 

vilka komplikationer som är vanligt förekommande. Ofrivillig extubation, det vill säga 

när endotrakealtuben åker ut oplanerat och orsakar ofri luftväg, aspiration och/eller ökad 

risk för infektion är exempel på fysiologiskt betingade komplikationer som IVA-

sjuksköterskan ska kunna förebygga och eliminera. Hon/han måste även känna till hur 

psykologiska aspekter, som oförmåga att kommunicera med omvärlden och att befinna 

sig i en främmande miljö, påverkar patienter. IVA-sjuksköterskor arbetar nära patienten 

och dennes anhöriga och har därmed möjlighet att ge stöd och uppmuntran för att 

underlätta vistelsen på IVA och förebygga både de fysiska såväl som psykiska 

komplikationer som kan uppstå under respiratorbehandlingen (Newmarch, 2006).  

Intensivvårdsmiljö 

Patienter som respiratorvårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) befinner sig i en 

högteknologisk miljö. En del patienter ser respiratorbehandlingen som en källa till 
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trygghet, medan andra upplever det traumatiskt att vara bunden till en maskin 

(Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh, 2007). IVA-miljön upplevs som okänd, 

oförståelig och ibland skrämmande av patienten (Johnsson, St John & Moyle, 2006). 

Forskning visar att detta kan medföra känslor av minimering i form av upplevelse av att 

vara ett objekt som utsätts för olika mätningar och observationer. I Almeruds, et al., 

(2007) studie beskrev patienter att de trots ständig övervakning kände sig osynliggjorda 

som människor, reducerade till organ och sjukdomsdiagnoser. Vårdgivare har svårt att 

bemöta dessa patienters behov av att prata om deras tillstånd. Istället filtreras 

kommunikationen via objektiva data som härstammar från teknisk apparatur. Även 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) betonar att vården på en 

intensivvårdsavdelning med teknisk apparatur och ”steril” miljö kan ge patienterna 

upplevelser av kontrollförlust över den levda kroppen.  

 

Den höga ljudnivån och konstanta belysningen på IVA är orsaker som kan göra det 

svårare för patienterna att kommunicera. Enligt Fredriksen och Ringsberg, (2006) och 

Thomas (2003) leder detta till upplevelser av stress hos respiratorvårdade patienter. De 

menar att irriterande ljuskällor och höga ljud måste undvikas och patientens individuella 

behov av vila och kontakter med anhöriga tillgodoses. Analgetika och sederande 

läkemedel används i varierande grad för att underlätta patienternas respiratorbehandling. 

Detta kan dock medföra negativa effekter som minnesförlust och ytterligare försvåra 

patienternas kommunikation. Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) hävdar att 

intensivvårdssjuksköterskor har ett speciellt ansvar gentemot intuberade patienter. IVA-

sjuksköterskor ska underlätta kommunikationen och skapa en trygg miljö vilket 

reducerar känslor som obehag och ångest hos patienten.  

Kommunikation  

Kommunikation är nödvändig för människor. Genom kommunikation förmedlas 

information och vi kommunicerar för att överleva, samarbeta och för att kunna 

tillfredställa behov. Ordet kommunikation kan härledas av det latinska ordet 

communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt (Fossum, 2007). 

Svenska Akademins Ordlista (2006) förklarar ordet kommunikation som förbindelse 
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och kontakt mellan människor. Enligt Hendersson (1982) är förmågan att kunna 

meddela sig med sin omgivning och att göra sig förstådd, ett av de grundläggande 

mänskliga behoven. 

 

Dybwik (1997) beskriver hur sjuksköterskor använder kommunikation bland annat för 

att ge patienten information, identitet, trygghet och vägledning. För att kunna göra detta 

måste hon/han känna till patientens förmågor och begränsningar. Normalt är 

kommunikation en tvåvägsprocess och det uppstår svårigheter om den ena parten inte 

kan delta i processen. Intuberade patienter som respiratorbehandlas kan oftast inte 

kommunicera verbalt då tuben hindrar läpparnas rörelser och talförmågan. I Happs 

(2000) och Johnssons, St Johns och Moyles (2006) studier framkommer det att 

intuberade patienter ofta var begränsade till ja och nej frågor utan möjlighet att framföra 

sina egna tankar och känslor. Den vanligaste kommunikationsmetoden utgjordes av 

huvudskakningar och gester. Även den icke-verbala kommunikationen var begränsad av 

allvarlig sjukdom, nedsatt medvetandegrad och sederande läkemedel. Vidare framhåller 

Dybwik (1997) att beröring är ett grundläggande sätt att kommunicera och möjliggör att 

sjuksköterskan kan uttrycka omsorg, respekt, intresse och medkänsla för patienten. Att 

ta sig tid, visa tålamod och att vara inom synhåll för patienten utgör grunden för 

kommunikation med intuberade patienter. Wåhlin, Ek och Idwall (2006) hävdar att 

många IVA-patienter inte kan eller har energi att ställa frågor. Det är därför viktigt att 

informationen som ges är väl avvägd, följs upp, och vid behov kompletteras eller 

klargörs. 

 

Aktuell forskning visar att kommunikation ofta relateras till sjuksköterskors 

vårdhandlingar och att kommunikationen inte sker på ett systematiskt och effektivt sätt. 

I Coyer, et al., (2007) och Hemsley, Sigafoos, Forbes, Taylor, Green och Parmenters 

(2001) studier framkommer flera hinder som hämmar kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter med kommunikationssvårigheter. Detta kan utgöras av 

tung arbetsbelastning, fokus på teknisk eller medicinsk behandling, svårigheter att läsa 

på läppar, patienters oförmåga att skriva samt brist på utbildning angående 

kommunikation. IVA-patienter upplever ofta stort obehag associerat till att vara 

intuberade och att inte kunna kommunicera med sin omgivning. Samuelsson, et al., 
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(2007) hävdar att oförmåga i att förmedla sig är en källa till stress hos den intuberade 

patienten som ofta leder till känslor av maktlöshet och sårbarhet. Att vara intuberad och 

inte kunna kommunicera med sin omgivning är därför en av de främsta orsakerna till 

ångest hos respiratorbehandlade patienter. När kommunikation hindras och förmågan att 

meddela sig med andra människor minskar, uppstår frustration (Fontaine, 1994). 

Fontaine beskriver också vikten av att patienten får känna sig i fokus trots den många 

gånger rutinmässiga IVA-vården.  

Vårdrelation 

En nära relation till patienten är grunden för att kunna vara lyhörd för dennes behov och 

önskningar (Karlsson, et al., 2004; Fossum, 2007). Enligt Wåhlin, et al., (2006) kan 

vistelsen på IVA delas in i två perioder. Den första karaktäriseras av ett omtöcknat 

tillstånd då patienten är helt beroende av personalen. Under denna period upplevs det 

viktigaste att befinna sig i en trygg miljö skapad genom närhet, god omvårdnad och 

information. För det fortsatta tillfrisknandet är det av vikt att hjälpa patienten att stärka 

den egna inneboende livsviljan och motivationen. Detta uppnås genom att någon alltid 

finns till hands, det kan vara en närstående såväl som vårdpersonal (Johnsson, 2004). 

Hupcey och Zimmerman (2000) betonade att IVA-patienter hade ett starkt behov av 

information, reorientering och att sjuksköterskan hela tiden fanns tillgänglig. En studie 

av Fredriksen och Ringsberg (2007) visade vikten med kontinuitet av personal hos 

patienten. Denna kontinuitet hade stor betydelse för att minska patienternas känslor av 

rädsla och ångest. Genom att lära känna patienten får sjuksköterskan förståelse för 

dennes behov och kan i samråd med närstående agera som hans/hennes förlängda arm. 

Via sjuksköterskans relation med närstående upprättas en kommunikationskanal som är 

betydelsefull då patienten själv inte kan kommunicera effektivt. Denna relation 

reducerar missförstånd och känslor som ångest, både hos personal, patient och anhöriga 

(Arslanian-Engoren, Scott & Arbor, 2003). 

 

Almerud, et al., (2007) har beskrivit att vårdpersonal sällan möter patientens behov av 

att prata om sina belägenheter. Patienter känner sig osäkra på hur de ska bete sig för att 

få personalens gillande och därmed en fungerande relation. Detta styrks även av Berg 

och Danielssons (2007) studier om kommunikationshinder. Patienten och 
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sjuksköterskan strävade efter en förtroendeingivande relation. Men oftast upplevdes inte 

sjuksköterskornas ansträngningar som tillräckliga och patienterna kände sig sårbara. 

Enligt Wåhlin, et al., (2006) undviks detta genom att visa empati och att ge patienten en 

känsla av att vara betydelsefull. Terapeutisk beröring och empatisk fysisk kontakt har 

visat sig minska patientens känsla av isolering och ensamhet (Coyer, et al., 2007). Detta 

kan bland annat uppnås genom att uppmuntra närstående att vara hos patienten, prata 

och hålla handen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den tekniska utrustningen på IVA ökar patienternas känslor av rädsla och förlust av den 

levda kroppen. Utrustningen begränsar möjligheten för patienten att röra sig, att 

kommunicera och upplevs ofta smärtsam. Sederande läkemedel bidrar också till känslor 

av tomhet och att inte existera. IVA-sjuksköterskor har en framträdande roll vid 

vårdandet av respiratorbehandlade patienter. Kvaliteten på kommunikationen relateras 

till sjuksköterskornas erfarenhet och utbildning. Kunskap om kommunikationens 

betydelse och vilka olika sätt som kan användas för att skapa en fungerande 

kommunikation med den respiratorbehandlade patienten är av värde för den praktiska 

vården. 

 

Intuberade patienter upplever ofta stort obehag associerat till endotrakealtuben och att 

inte kunna kommunicera. Att vara intuberad och inte kunna kommunicera med sin 

omgivning är en av de främsta orsakerna till ångest hos respiratorbehandlade patienter. 

Som blivande IVA-sjuksköterskor är det betydelsefullt att få ökad förståelse för hur 

intuberade patienter upplever kommunikationen under sin vistelse på IVA. Följande 

frågeställningar har väglett studien: 

• Hur upplever den intuberade patienten kommunikationen? 

• Vad upplever den intuberade patienten underlätta/försvåra kommunikationen? 
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SYFTE 

Syftet är att genom en litteraturstudie beskriva intuberade patienters upplevelser av 

kommunikation under vårdtiden på IVA. 

 

METOD 

För att få svar på frågan hur intuberade patienter upplever kommunikationen under 

vårdtiden på IVA-avdelningen är den kvalitativa metoden lämplig. Den används när 

forskaren vill beskriva eller tolka ett fenomen och dess egenskaper. Syftet med den 

kvalitativa metoden är att förklara och förstå fenomen, erfarenheter och upplevelser 

(Evans & Pearson, 2001; Forsberg & Wengström, 2003). Det kvalitativa 

förhållningssättet beskriver verkligheten som en individuell, social och kulturell 

konstruktion, där man vill studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande 

verkligheten (Polit & Hungler, 1999). Kvalitativ forskning bidrar till kunskaper som är 

användbara i sjuksköterskans profession. Den gör även att hänsyn tas till patienternas 

upplevelser när beslut kring vård/behandling fattas (Evans & Pearson, 2001). En 

litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur 

inom ett ämne eller område. Den använda litteraturen ska vara aktuell forskning inom 

det valda området (Forsberg & Wengström, 2003; Evans, 2002-2003). Innehållsanalys 

är en vanligt förekommande metod vid analys av textdokument (Cavanagh, 1997).  

Datainsamling och urval 

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på sju vetenskapliga artiklar. 

Litteratursökningen ägde rum under januari till april 2008 i databaserna Cinahl och 

Medline via högskolan i Borås. Sökningar i Blackwell Synergy, Cochrane Library 

Online, Academic Search Elite och ERIC gav inga ytterligare resultat och redovisas 

därför inte. Sökorden som användes var; Communication barrier*, Communicat*, 

Intubat*, intratrach, Patient, non-vocal, experience, comprehend, nurse-patient 

relation, qualitative method, qualitative synthesies, qualitative analys och content 

analys. Sökorden har kombinerats på ett strukturerat och systematiskt sätt. Inklusion- 
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och exklusionskriterier för litteraturavgränsning användes (Friberg, 2006). För denna 

studie har följande inklusionskriterier valts: studier som skildrade patientperspektiv, 

vuxna (över 18 år) intuberade patienter och artiklar publicerade på engelska eller 

svenska samt publicerade mellan år 2000-2008. Studierna skulle vara empiriska, ha 

kvalitativt fokus och vara bedömda enligt peer-review. De artiklar som skildrade 

professionsperspektiv, var skrivna på annat språk än svenska och engelska, skildrade 

barn och handlade om patienter med trakeotomi uteslöts. I Cinahl hittades tre artiklar 

och i Medline tillkom inga fler artiklar till resultatet. Därefter genomsöktes tidskrifter 

och artiklarnas referenslistor systematiskt men inget nytt publicerat inom ämnet 

hittades. Detta benämns som sökning A. Då antalet artiklar som motsvarade syftet inte 

var tillräckligt valdes att utvidga sökningen och även söka ur professions perspektiv 

samt artiklar av äldre datum. Denna sökning benämns sökning B. Där återfanns tre 

artiklar till studien. En artikel som var kurslitteratur under intensivvårdutbildningen 

inkluderades också i studien då den svarade mot syftet. 

 

Till resultatet valdes sju artiklar publicerade mellan 1994 och 2006, (se bilaga I). 

Tillsammans redovisar de 89 patienters upplevelser av kommunikation under tiden de 

var intuberade och respiratorvårdades. En av artiklarna studerade patienters generella 

upplevelser av att vara respiratorvårdade och inkluderade information om 

kommunikation. Sex av artiklarna fokuserade på den specifika upplevelsen av 

kommunikation i samband med respiratorbehandling. Patienterna som deltog i studierna 

var alla extuberade innan intervjuerna ägde rum. Alltså är resultaten i artiklarna 

retrospektiva. Urvalet av artiklarna var fyra från USA, en från Sverige, en från 

Storbritannien och en från Island.  

Dataanalys 

Genom att använda sig av kvalitativ innehållsanalys är det möjligt att identifiera, 

beskriva och kunna dra specificerade karakteristiska slutsatser ur den valda texten, det 

vill säga – i den aktuella uppsatsen – publicerade vetenskapliga studier. Verkligheten 

tolkas på olika sätt och förståelsen bygger på en subjektiv tolkning. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) används kvalitativ innehållsanalys både för att beskriva ett 

manifest (det synliga, uppenbara, faktiskt sagda) innehåll och för att kunna beskriva ett 
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latent (underliggande) innehåll. Denna studie bygger på manifest innehåll. 

Innehållsanalysen innebär att göra stora mängder data förståeliga och att identifiera 

mönster i innehållet. Detta görs genom att systematiskt och stegvist klassificera data för 

att i slutfasen kunna identifiera och formulera teman (Evans, 2002-2003 Forsberg & 

Wengström, 2003; Polit & Beck 2008). Analysarbetet kan enligt Evans (2002-2003) och 

Friberg (2006) beskrivas som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. Helheten 

utgörs av de valda artiklarna och delarna uppstår vid sönderdelande av texten i syfte att 

finna likheter men också olikheter som sedan sammanförs och bildar en ny helhet, 

vilket blir resultatet (Polit & Hungler, 1999).  

 

Det praktiska genomförandet av analysfasen bygger på Evans (2002-2003) systematiska 

granskningsprocess. Den består av fyra olika faser och beskrivs på följande sätt: 

 

1. Sök systematiskt, samla in erhållna studier och gör sedan ett urval av de studier 

som bäst svarar mot syftet. 

2. Identifiera nyckelorden i varje studie. Först läses texten upprepade gånger så att 

full förståelse för texten erhålls. Genom att samla nyckelord från varje studie, 

reduceras texten till det mest framträdande resultatet. 

3. Nyckelorden i studierna sammanställs genom att likheter och skillnader 

utkristalliserats. 

4. Teman och subteman identifieras. Denna process resulterar i en djupare 

förståelse av fenomenet. Sedan görs sammanställning av likartade fynd och en 

beskrivning av fenomenet. För att ge innebörd åt de nya temana skapas en text 

utifrån de analyserade studierna. Denna beskrivning styrks genom att i texten ge 

exempel i form av citat.  

 

 

 

 

 

 

 

 12



RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån två huvudteman med tillhörande subteman. Till varje 

subtema har passande citat valts ut för att styrka texten. Citaten är på originalspråk för 

att inte gå miste om den djupare innebörden. Resultatet beskrivs i tabell 1 nedan: 
 

Tabell 1. Intuberade patienters upplevelser av kommunikation 

Att inte kunna göra sin röst hörd Att vara beroende av en relation med andra 

- Fysiologiska orsaker - Sjuksköterskans betydelse/förhållningssätt 

- Att inte bli bekräftad - Stöd från närstående 

- Att bli utmattad och att ge upp - Behov av information 

- Kontrollförlust  

- Negativa känslor  

- Hjälpmedel som underlättar kommunikation  

 

Att inte kunna göra sin röst hörd 

När respiratorbehandlade patienter vaknade upp och insåg att de inte kunde tala 

reagerade de ibland med chock och rädsla. Denna upplevelse var väldigt stark och några 

patienter grät under intervjuerna vid ihågkomsten (Hafsteinsdóttir, 1996). Fysiologiska 

orsaker, att inte bli bekräftad, att bli utmattad och att ge upp samt negativa känslor 

karaktäriserade att inte kunna göra sin röst hörd. Hjälpmedel som underlättade 

kommunikation beskrev de sätt/metoder som användes när patienterna inte genom tal 

kunde framföra sina behov och önskningar. 

Fysiologiska orsaker 

Orsaker till att patienterna inte kunde tala var flera. Endotrakealtuben orsakade smärta 

och gjorde det svårt att forma ord med läpparna. Det var även svårt att framföra behov 

av sugning och att sekret avlägsnades (Fowler, 1997). En del av patienterna upplevde 

det svårt att andas i takt med respiratorn. De kände att de inte fick luft och trodde att de 

skulle kvävas. Samtidigt som patienterna kämpade för att andas i takt med respiratorn 

försökte de kommunicera behovet av mer luft (Hafsteinsdóttir, 1996). En av patienterna 

beskrev detta i följande citat: 
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Then, I was trying to point out that everything was stuck in my throat… to get some air in 
my lungs. They (the nurses) didn’t understand that… wich was very bad. And then it was so 
terribly heavy, that I was just…(silence)… I felt that I was crying out, but no one could hear 
anything (Hafsteinsdóttir, 1996, s. 266). 

 

Studier visade att rörelseförmågan kunde bli nedsatt på grund av läkemedel, diagnos, 

medicinsk behandling och att en del patienter till och med hade fastbundna händer. 

Detta gjorde det svårt med kommunikation via gester. Fysiska orsaker och medicinsk 

behanding läkemedel bidrog även till minnessvårigheter som försämrade 

kommunikationen. En del fann det frustrerande att skriva på grund av trötthet, dålig syn 

och handskakningar relaterat till svaghet (Fowler, 1997; Hafsteinsdóttir, 1996; 

Jablonski, 1994). 

Att inte bli bekräftad 

En del sjuksköterskor beskrevs som mekaniska, opersonliga, ouppmärksamma och 

frånvarande. Patienterna kände sig då missförstådda, avfärdade och avpersonifierade 

vilket hindrade deras försök att kommunicera (Patak, Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 

2004). Upplevelsen av att inte bli bekräftad beskrivs av en patient i citatet nedan: 

 

When I most needed to communicate I couldn’t speak, and I couldn’t really make my self 
understood. Nor did I feel like I was being given the opportunity to perform as an 
individual. I felt I was being judged by a set of criteria for other patients. And, you know, 
that’s natural. I am not an ordinary patient I’m sure no one’s an ordinary patient (Patak, 
2004, s. 317). 

 

En kvinna kände sig behandlad som ett barn av en sjuksköterska och att hon blev 

ignorerad när hon försökte säga något. Hon kände sig inte sedd och upplevde detta 

mycket skrämmande. En annan patient i samma studie sammanfattade sin upplevelse 

med: ”my thoughts weren´t their thoughts. It was maddening. You never got any help” 

(Patak, 2004, s. 317).  

Att bli utmattad och att ge upp 

I studien av Hafsteinsdottir (1996) uttryckte patienterna känslor av trötthet i samband 

med kommunikation vilket ofta ledde till utmattning. De orkade inte beskriva sina 

känslor och blev passiva och apatiska. Några av patienterna bara lyssnade på vad 

sjuksköterskan sa till dem. Patienterna beskrev känslor av att ge upp när de upprepade 
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gånger försökte kommunicera men inte blev förstådda. En ung kvinna beskrev sin 

trötthet och framhöll hur svårt det var att tala, vilket gjorde henne utmattad och ledsen. 

Några patienter i studien av Wojnicki Johansson (2001) upplevde att IVA-

sjuksköterskorna hade svårt att tyda deras behov genom att ”läsa på läpparna”. 

Patienterna förklarade hur trötta de blev när de insåg att ingen förstod vad de ville ha 

sagt. I Hafsteinsdottirs (1996) studie beskrev en patient att ibland när hon blev trött gav 

hon upp sina försök till kommunikation. I Pataks, et al., (2004), studie uttrycker en 

patient sin upplevelse så här: ”I kept trying to tell them I had pain in the back and…  

they didn´t understand what I was saying. Finally I just came to the point where I 

stopped” (s. 317). 

Kontrollförlust 

Förlust av kontroll i tillvaron beskrev patienterna som att befinna sig i ett fängelse, 

fruktansvärt och skrämmande. Att behöva be om hjälp för basala behov som att gå på 

toaletten eller att dricka, fick dem att tappa självförtroende och känna sig kraftlösa. De 

kände att de inte hade kontroll över sin situation eller någon möjlighet att påverka den 

medicinska behandlingen (Patak, et al., 2004; Magnus & Turkington, 2006). En patient 

beskrev sin upplevelse så här: ”It was terrible being unable to communicate… when I 

could hear that the staff were discussing my treatment” (Wojnicki Johansson, 2001, s. 

36). En annan patient sammanfattade sina negativa erfarenheter av kontrollförlust på 

följande sätt: ”The nurses. Some of them  were mean. They don’t want to do whatever 

you want them to do. They always want to do what they want to do” (Patak, et al., 2004, 

s. 317). 

Negativa känslor 

Studierna visade att när patienterna inte kunde göra sina röster hörda upplevde de 

negativa känslor som rädsla, ledsenhet, emotionell smärta, depression, panik och 

känslor av tortyr. Detta beskrevs som något av det värsta de någonsin upplevt 

(Jablonski, 1994; Fowler, 1997; Wojnicki Johanssen, 2001; Magnus & Turkington, 

2006). Att inte kunna kommunicera väckte mycket ilska och frustration hos patienterna. 

En äldre kvinna i studien av Hafsteinsdottir (2004) beskrev hur arg hon blev när hon 

vaknade upp och förstod att hon inte kunde tala. En patient i en annan studie uttryckte 

sin upplevelse av att inte kunna kommunicera på följande sätt: “It was frustrating and 
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scaring - the worst I ever had experienced” (Wojnicki Johanssen, 2001, s. 36). Känslor 

av sorg framkom ofta under intervjuerna med intuberade patienter. En patient som 

intervjuades konstaterade: ”Of course I felt bad (when nurses were asking him questions 

and he couldn’t answer) one cannot talk about this without crying. It was terrible bad 

for me…. For my nervs” (Hafsteinsdottir, 2004, s. 264). 

Hjälpmedel som underlättar kommunikation 

Studierna beskrev patienternas upplevelser av olika hjälpmedel som användes i syfte att 

underlätta kommunikationen. Metoder som användes för att etablera en fungerande 

kommunikation bestod av kroppsspråk, beröring, ja/nej frågor, papper och penna, 

mima/läsa på läppar, ögonkontakt/blinkning, och pektavla (Fowler, 1997; Wojnicki 

Johanssen, 2001; Patak, et al., 2004; Patak, Gawlinski, Fung, Doerin, Berg & 

Henneman, 2006; Magnus & Turkington, 2006). I studien av Wojnicki Johanssen 

(2001) framkom att patienterna föredrog kroppsspråk och beröring framför att använda 

papper och penna. Detta berodde delvis på deras sjukdomstillstånd som inte tillät så 

mycket ansträngning. En patient berättade att sjuksköterskorna gav henne material att 

skriva med men att hon inte kunde se pappret eller orkade skriva mer än en ”kladd” 

(Jablonski, 1994). Detta beskrivs även av en patient i följande citat: “I wouldn’t be able 

to write. But, I could be able to, you know, put a …just do a dot or a line” (Patak, et al., 

2006, s. 187). Enligt Jablonski (1994) uppfattades larmknappen som en livlina av de 

patienter som upplevde det svårt att kommunicera och det var viktigt att den fanns inom 

räckhåll. Ibland glömdes detta bort av sjuksköterskor vilket gjorde att patienterna kände 

sig helt utlämnade. Det kunde även resultera i att patienten inte fick hjälp med sina mest 

akuta behov. 

 

Patienterna i Fowlers (1997) studie ansåg att tillgång till en dator som manövrerades 

med hjälp av tummen, då handrörelserna var begränsade, skulle ha varit bra för dem. I 

Pataks et al., (2006) studie undersöktes betydelsen av att använda en pektavla. Flera av 

patienterna betonade att om de hade haft tillgång till pektavlan hade kommunikationen 

underlättats. Patienterna menade att det hade varit lättare för sjuksköterskorna att förstå 

deras önskningar och kommunikationen hade varit effektivare och snabbare. En patient 

berättade att även om han inte alltid orkade använda pektavlan fanns den där och 
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sjuksköterskorna kunde inte bara ignorera honom. Pektavlan upplevdes som en trygghet 

av denna patient vilket följande citat visar: “I matter. I can be heard. I have a stake in 

this. It’s not just about you acting on me. It’s about me being able to tell you what I 

want, what I’m doing” (Patak, et al., 2006, s. 187).  

Att vara beroende av en relation med andra. 

Patienter som behandlades med respiratorvård hade svårt med kommunikation av 

många orsaker. De var ofta svårt sjuka vilket medförde nedsatt rörelseförmåga samt 

hade minskad kognitiv förmåga. Att vårdas av familjära/bekanta människor som hade 

utvecklat specifika kunskaper om kommunikation och som kände patienten väl eller tog 

sig tid att lära känna dem, upplevdes mycket viktigt. Sjuksköterskan måste iaktta hur 

patienten upplevde det att inte kunna prata och vara medveten om denna upplevelse när 

hon/han valde kommunikationsmetod. Kommunikation på ett vårdande sätt innebar 

enligt patienterna att vara närvarande och verkligen lyssna till och visa respekt för 

patientens individualitet (Hafsteinsdóttir, 1996; Fowler, 1997; Magnus & Turkington, 

2006). Patientens upplevelse av att vara beroende av en relation med andra visade sig 

genom sjuksköterskans betydelse/förhållningssätt, stöd från närstående och behov av 

information. 

Sjuksköterskans betydelse/förhållningssätt 

Sjuksköterskans förhållningssätt hade betydelse för hur patienten upplevde 

kommunikationen. Det var hon/han som bar ansvaret för att olika sätt att kommunicera 

på erbjöds. Patienterna beskrev några sjuksköterskor som mekaniska, opersonliga, 

ouppmärksamma och frånvarande. Detta ledde till att patienterna kände sig 

missförstådda och hindrade dem från att kommunicera (Patak, et al., 2004). I 

Hafsteinsdóttirs (1996) intervjustudie uttryckte patienterna hur viktigt det var att någon 

fanns där hos dem för att de inte skulle uppleva rädsla. En patient beskrev det så här: 

 

It is very important, to have someone you care for and trust by your side. People need to 
understand that one has very much need for that. Especially, when one is lying like this and 
can’t move at all (Hafsteinsdottir, 1996, s. 265). 

 

 17



I två studier framkom det att patienterna var besvikna på sjuksköterskornas förmåga att 

läsa på läppar. Sjuksköterskorna borde vara bättre på detta då det ingick i deras dagliga 

arbete (Wojnicki Johansson, 2001; Magnus & Turkington, 2006). Enligt Patak et al., 

(2004) studie upplevde många av patienterna att sjuksköterskorna verkligen ansträngde 

sig för att upprätta en fungerande kommunikation. De ställde rätt antal frågor, de bad 

om tillstånd innan de utförde en omvårdnadshandling och ställde frågor som kunde 

besvaras med ja eller nej. Följande citat ur studien visar detta: ”They tried really hard to 

understand what I was saying… and guess. A lot of guessing. A lot of guessing,. And 

they did fairly well” (Patak, et al., 2004 s. 316). 

 

Att vara snäll, informativ, empatisk och fysiskt närvarande vid sängkanten var 

egenskaper hos sjuksköterskorna som uppskattades av patienterna. En patient beskrev 

IVA-sjuksköterskorna som snälla, tålmodiga och förtroendeingivande (Patak, et al., 

2004). IVA-sjuksköterskorna benämndes även som professionella och att de ”låg steget 

före” och redan visste vad patienterna ville ha sagt (Wojnicki Johansen, 2001; Patak et 

al., 2004). Patienter beskrev att oljud på avdelningen, teknisk apparatur och människor 

som gick runt och pratade gjorde det svårt att koppla av. Detta påverkade patienten 

negativt och försvårade kommunikationen. Sjuksköterskan kunde minska oljud, sänka 

belysning vissa tider på dygnet och på så sätt skapa en vårdande atmosfär kring 

patienten ansåg de. Vikten av att tillhandahålla en vårdande miljö styrks av en patient i 

följande citat: “By providing a supportive, nurturing environment … It really released a 

lot of the anxiety” (Patak, et al., 2004 s. 317). 

Stöd från närstående 

Genom stöd från sina närstående kunde patienterna bättre hantera de negativa 

upplevelserna av den försämrade kommunikationen. Patienterna upplevde närstående 

som en kommunikationslänk mellan dem och sjuksköterskorna. Närstående kunde även 

tolka patienternas gester och behov för sjuksköterskan. En patient uttryckte det så här: 

”They (/her husband and son) stayed much with me, so they were able to answer much 

for me, if there was something. So that was helpful” (Hafsteinsdottir, 1996, s. 266). 
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En ung kvinna berättade om hur viktig hennes mamma var för henne under vårdtiden på 

IVA. Med mammans hjälp kunde hon klara av sin tillvaro. En annan patient beskrev hur 

hans närstående gjorde sitt bästa för att förstå honom genom att tyda hans ”signaler”. 

Han berättade att deras närvaro hade stor betydelse och fick honom att känna sig mer 

positiv (Magnus & Turkington, 2006). 

Behov av information 

När intuberade patienter insåg att de inte kunde kommunicera och inte fick information 

om sitt tillstånd kände de chock och rädsla. Några patienter upplevde att de medvetet 

blev ignorerade och att sjuksköterskorna undanhöll viktig information (Jablonski, 

1994). En del patienter uppgav att de inte förstod varför de inte kunde tala och att 

endotrakealtuben var temporär. Relevant information hade minskat deras ångest över att 

inte kunna tala. En patient konstaterade: ”A surprise…no one had told me that I was 

unable to speak. Should I really have understood that myself?” (Wojnicki Johanssen, 

2001 s. 36). För att veta vilken information som patienten önskar/är i behov av måste 

sjuksköterskan lära känna patienten. Det är därför viktigt att ha en nära relation till 

patienten för att kunna ge individanpassad information (Hafsteinsdottir, 1996). 

 

IVA sjuksköterskor beskrevs av vissa patienter som informativa och intresserade av att 

ta del i deras önskningar och behov. Andra patienter i samma studie höll med om att 

sjuksköterskor kunde uppmärksamma deras behov men att de inte gav tillräckligt med 

relevant information (Wojnicki Johanssen, 2001). Patienter som fick information om 

varför och hur lång tid de skulle vara intuberade kände sig lättade och mer trygga med 

situationen. När patienter insåg och förstod vad som skulle ske infann sig en känsla av 

acceptans. En ung kvinna beskrev detta så här: ”I accepted it…I had to accept it, when I 

realized how ill I was” (Hafsteinsdottir, 1996, s. 265). 

 

Patienterna behövde ges upprepad information relaterat till sedering och påverkat 

medvetandestatus. Känslor av att befinna sig på en främmande plats, att ha mardrömmar 

och paranoida känslor var vanligt. Genom ständig reorientering och upprätthållande av 

fungerande kommunikation minskade patienternas obehag (Hafsteinsdóttir, 1996). En 

patient beskrev obehaget av att inte få information i följande citat: 
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I think it was worst, waking up, not knowing what was happening. Than it is very important 
to have someone to be there and to explain for him (the patient), so that he will not be 
afraid. People can become very afraid (Hafsteinsdottir, 1996, s. 265). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda innehållsanalys som forskningsmetod. Valet kändes naturligt då vi 

ville studera intuberade patienters upplevelser av kommunikation. Innehållsanalys har 

en framträdande roll i omvårdnadsforskning och erbjuder forskaren flera fördelar. Den 

lämpar sig väl vid kvalitativ forskning när man vill beskriva specifika upplevelser av ett 

fenomen. Resultatet av analysen består av teman/kategorier som beskriver detta 

fenomen. Syftet med teman/kategorier är att bilda kunskap, ge nya insikter, presentera 

fakta och råd om hur detta tillämpas i praktiken (Elo & Kyngäs, 2007). De teman och 

subteman som framkom ur vår analys styrkte vi med citat. Enligt Elo och Kyngäs 

(2007) används citat för att öka studiens trovärdighet och visa läsaren från vilka 

orginalkällor som temana bildats. En annan styrka med studien är att vi identifierade 

liknande teman oberoende av varandra under analysen. Detta styrker reliabiliteten. 

 

Vi ifrågasätter om resultatet är generaliserbart till IVA-vård i Norden då fyra av 

resultatartiklarna är från USA. Det framkommer att i USA är intuberade IVA-patienter 

ibland fastbundna för att förhindra extubering. Detta kan ha påverkat upplevelserna i 

samband med kommunikation jämfört med upplevelser hos de patienter som ständigt 

har någon hos sig och inte är fastbundna. Trots detta anser vi att resultatet är 

generaliserbart då upplevelserna hos de intuberade patienterna i artiklarna från Island, 

Storbritannien och Sverige speglar liknande upplevelser som patienter från USA. 

 

Resultatet i vår studie baserades på data som redan hade analyserats och tolkats av 

tidigare författare (Evans & Pearson, 2001). Studierna var dessutom retrospektiva då, 

patienterna redan fått endotrakealtuben avlägsnad vid datainsamlingen. Detta medförde 

risk för att patienternas minne av upplevelserna hade förändrats. Menzel (1997) gjorde 

en jämförande studie för att se om patienternas upplevelser av kommunikation under 

 20



intubation och en tid efter avlägsnandet av endotrakealtuben var olika. Hon fann 

skillnader vilket kan ifrågasätta retrospektiva studier. Vi anser att det hade varit 

värdefullt med artiklar där vakna intuberade patienter intervjuades för att fånga deras 

aktuella upplevelser av kommunikationen. Tyvärr fann vi inga sådana artiklar till vårt 

resultat.  

 

Det fanns få studier med syfte att studera intuberade patienters upplevelser av 

kommunikation. Analysmaterialet var därmed begränsat och vi valde att inkludera en 

studie om helhetsupplevelsen av att vårdas i respirator samt två studier som mixar 

patienters och sjuksköterskors upplevelser. Vi fick även inkludera studier av äldre 

datum. En annan begränsning var att flera av studierna saknade teoretiska 

utgångspunkter. Metod och analysförfarande var inte heller utförligt beskrivet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur intuberade patienter på IVA 

upplevde kommunikation. Det framkom att sjuksköterskan har en framträdande roll vid 

skapandet av en fungerande kommunikation. Resultatet visade hur viktigt det är att 

IVA-sjuksköterskor har kunskap om att upplevelsen av kommunikation uppfattas på 

olika sätt av patienter. Vi hade liten förförståelse för hur intuberade patienter upplevde 

kommunikationen på IVA, då vi inte kommit i kontakt med respiratorvård tidigare. 

Genom våra erfarenheter som sjuksköterskor anade vi dock att det kunde upplevas 

traumatiskt av patienterna att inte kunna tala. Vi funderade även över hur sjuksköterskor 

kunde underlätta kommunikationen för/med dessa patienter. Det som överraskade oss 

var att vi som IVA-sjuksköterskor med små medel kan vända dessa negativa 

upplevelser till något positivt. Tidigare forskning har främst fokuserat på den totala 

upplevelsen av att respiratorvårdas och inte lika ofta specifikt på kommunikationen. 

Denna studie ökar förståelsen för hur den intuberade patienten kan uppleva 

kommunikationen. Den är därför av värde för IVA-sjuksköterskans i hans/hennes 

praktiska yrkesroll. 
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Betydelsen av att inte kunna göra sin röst hörd 

Att inte kunna göra sin röst hörd framkom ur resultatet som en av de mest traumatiska 

upplevelserna under respiratorvården. Detta styrks i studier av Happ, (2000, 2001), 

Thomas, (2003) och Arslanian-Engoren, et al., (2003). Patienter som inte kunde tala och 

fick svårt att meddela sina behov upplevde detta skrämmande och det kunde resultera i 

upplevelser som kraftlöshet, avpersonifiering och kontrollförlust. Även närstående 

påverkades, de upplevde ångest över att inte kunna höra ”den välbekanta rösten” (Happ, 

2000). Fredriksen och Ringsberg (2006) betonade att kroppen var van att ”uttrycka sig” 

med hjälp av ord eller handling. När patienten inte kunde göra sin röst hörd, då ord inte 

kunde formuleras och kroppens rörelseförmåga var begränsad av kritisk sjukdom, 

visade sig hjälplösheten genom upplevelser av meningslöshet och stress. Dessutom blev 

viss behandling på IVA ibland fördröjd när patienten inte kunde delge sina åsikter. Ofta 

väntade vårdpersonalen med att fatta beslut rörande behandlingen tills endotrakealtuben 

var avlägsnad och patienten kunde meddela sina önskemål (Happ, 2000). Detta anser vi 

vara onödigt då en patient inte ska behöva vårdas på IVA ytterligare ett dygn bara för att 

han/hon inte kan tala. Trots att patienten inte kan tala verbalt, finns det alternativa 

metoder att göra sin röst hörd på. Vi menar att det är viktigt att så snabbt som möjligt 

upprätta en fungerande kommunikation med patienten och härigenom minska risken för 

förlängd vård. En fungerande kommunikation ger patienten möjlighet att göra sin röst 

hörd vilket kan minimera patientens negativa upplevelser. 

Vad kan IVA-sjuksköterskan göra för att underlätta kommunikationen? 

Granberg, et al., (1998) hävdar att många kritiskt sjuka patienter upplever sin kropp som 

främmande och okontrollerbar. Patienterna upplever det svårt att kommunicera genom 

gester och uttryck. Patienterna behöver då hjälp för att kommunikationen ska fungera. 

Conolly och Shekletons (1991) studie visar att patienterna föredrar en kombination av 

olika kommunikationsmetoder, liknande fynd framkommer i vårt resultat. Enligt 

Johnssons (2004) studie ska IVA-sjuksköterskan initiera kommunikationen och se till 

att aktuella hjälpmedel finns till hands för patienten  

 

Studier har gjorts om datorassisterad hjälp vid kommunikationssvårigheter. Det 

framkom att patienterna främst använde dessa hjälpmedel vid kommunikation med 
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anhöriga. Sjuksköterskorna tyckte att datorassisterade hjälpmedel var svåra att använda, 

tog tid och för mycket plats (Etchels, MacAulay, Judson, Ashraf & Ricketts, et al., 

2003; Happ, Roech, Garret, 2004). Enligt Conolly och Shekleton (1991) är det viktigt 

att underlätta kommunikationen för patienterna genom att se till att de har eventuella 

glasögon, hörapparater och skrivmaterial tillgängliga vid sängen. Detta måste vi som 

IVA-sjuksköterskor vara medvetna om och även försäkra oss om att patienterna har 

tillgång till sina ”personliga” hjälpmedel som de behöver för att kunna kommunicera. 

Här har vi möjlighet att med små medel hjälpa patienterna att meddela sina önskningar 

och behov. 

 

Att välja kommunikationsmetod till intuberade patienter är en stor utmaning för IVA 

sjuksköterskan. Williams (1992) studerade fördelar och nackdelar med de 

kommunikationsmetoder som användes, bland annat; papper/penna, handsignaler, 

pektavla, läsa på läppar, beröring och datorassisterad kommunikation. Han fastslog att 

valet av kommunikationsmetod för den individuella patienten skulle ta hänsyn till 

patientens perceptionsförmåga, medvetandegrad, språk och motorik. Williams (1992) 

utvecklade en algoritm utifrån detta som guidar IVA-sjuksköterskan i valet av 

kommunikationsteknik med den intuberade patienten. Coyer, et al., (2007), hävdar 

utifrån sin studie, med fokus på respiratorvårdade patienters säkerhet, att användandet 

av evidensbaserade guidelines tillsammans med en individuellt tillämpad patientvård 

säkerställer omvårdnaden. Att genom en noggrann utvärdering undersöka vilka 

möjligheter till kommunikation som fungerar bäst för den enskilda patienten framhålls 

även av Conolly och Shekleton (1991). Vi anser att en guideline kan vara av värde både 

för IVA-sjuksköterskor och respiratorvårdade patienter. Genom att följa en guideline 

”missar” inte IVA-sjuksköterskan någon av de kommunikationsmetoder som finns 

tillgängliga. Tillämpandet av en guideline leder till att den kommunikationsform som 

lämpar sig bäst för den aktuella patienten utformas och används. 

 

Relationen mellan sjuksköterska, patient och närstående 

Det framkom i vårt resultat att relationen mellan patienten och sjuksköterskan utgjorde 

grunden för en fungerande kommunikation. Sjuksköterskan behövde lära känna 
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patienten för att kunna välja rätt kommunikationsmetod. En förutsättning för detta var 

att sjuksköterskan avsatte tid och intresse för patienten vilket även beskrivs i studier av 

Wåhlin, et al., (2006) och Johnsson, (2004). Happ (2000) fann att det var väsentligt med 

kontinuitet i vårdandet för att kunna tolka patienternas behov, önskningar och 

”ickeverbala” ledtrådar på ett tillförlitligt sätt. Vikten av kontinuitet i vårdandet styrks 

även av Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993), Fredriksen och Ringsberg, (2006), 

Johnsson, 2004 och Wåhlin et al., (2006). Enligt Granberg, et al., (1998) kom 

patienterna ihåg namnen på de sjuksköterskor som de hade en meningsfull relation med. 

De här sjuksköterskorna upplevdes som personliga, empatiska och ledsagade 

patienterna genom deras vårdtid. Den nära relationen var betydelsefull för patienternas 

känslor av trygghet och hopp. I en stressig miljö var det svårt för sjuksköterskorna att 

upprätthålla denna nära relation vilket kunde påverka kommunikationen negativt 

(Fredriksen och Ringsberg, 2006).  

 

Att ha sina närstående hos sig upplevdes betydelsefullt av den intuberade patienten. 

Närstående fungerade ibland som en länk mellan patienten och sjuksköterskan. Detta 

hjälpte patienten att få sina behov och önskningar tillgodosedda när de inte själva kunde 

kommunicera sina behov (McKinley, et al., 2002). Även Arslanian-Engoren och Scott 

(2003) betonar hur viktiga närstående är för patienternas välbefinnande. De fann att 

patienterna var ivriga att få besök och att de kände sig mer trygga med sina närstående 

hos sig. Happ (2001) fann en del motsägelsefulla aspekter för hur närstående kan 

påverka kommunikationen. Närstående kunde underlätta kommunikationen då de kände 

patienten bäst och intuitivt kunde tolka deras behov. Ibland kunde dock närvaron av 

nervösa och rädda närstående fungera som en hämmande faktor. För att undvika detta 

måste vi som IVA-sjuksköterskor göra närstående mer bekanta med IVA-miljön och 

minimera deras rädsla. Vi ska uppmuntra fysisk kontakt, erbjuda stöd och förklara både 

hur den tekniska utrustningen fungerar och vad den används till.  

Fysiologiska hinder som hämmar kommunikationen 

Många intuberade patienter är trötta och försvagade relaterat till diagnos och 

behandling. De upplever det svårt att skriva och att koncentrera sig på stavning eller text 

(Happ, 2001). Resultatet påvisade många fysiologiska hinder som begränsade 

 24



patienternas möjlighet att kommunicera. I en del studier var patienterna fastbundna med 

vrist/ankel band under sin tid som intuberade. Detta på grund av att de inte skulle kunna 

dra ut endotrakealtuben. I Skandinavien används inte vrist/ankel band vid vård av 

intuberade patienter men det förekommer fortfarande i andra länder. En studie gjord i 

USA beskriver hur upplevelsen av att vara bunden förknippas med känslor av att vara 

ett djur (Fowler 1997). Genom att ”binda fast” patienterna hindras deras möjligheter att 

förmedla sig genom gester vilket gör det ännu svårare för sjuksköterskor att tyda deras 

behov. För oss som blivande IVA sjuksköterskor är det svårt att förstå denna handling. 

Intuberade patienter som vårdas i Sverige lämnas aldrig själva utan har alltid någon hos 

sig. Detta kanske inte alltid är fallet i andra länder och denna åtgärd utförs för att 

försäkra sig om säkerheten för patienten.  

 

Intuberade patienters behov av information och att få ta del i sin egen vård 

Resultatet visade att patienterna upplevde ett stort behov av att få information. Att bli 

informerad hjälpte patienterna att känna sig trygga, att få förtroende för 

sjuksköterskorna och minskade deras ångest. Även McKinleys, et al., studie (2002) 

visade att patienterna uppskattade information bland annat om sitt medicinska tillstånd 

och om vilka framsteg de gjorde. När de fick denna information upplevde de att 

tillfrisknandet gick ”snabbare”. Att vara intuberad medförde att information upplevdes 

extra betydelsefullt. I samma studie av McKinley, et al., (2002) beskrevs patienternas 

främsta upplevelser av att inte få information i termer som sårbarhet, rädsla och 

förvirring/desorientering. En del intuberade patienter får problem med mardrömmar, 

hallucinationer och vanföreställningar under vårdtiden på IVA. För att patienten ändå 

ska uppleva kontroll över sin tillvaro behöver IVA-sjuksköterskan ge upprepad 

information och ständigt erbjuda patienten reorientering (Johnsson, 2004; Carroll 2004).  

 

En studie av Berg och Danielsson, (2007) visade vikten av att patienterna fick ta del i 

sin egen vård men att detta inte alltid var fallet. När patienterna inte kunde uttrycka sina 

önskemål och behov blev de beroende av andra och upplevde känslor av sårbarhet. 

Sjuksköterskan måste uppmuntra patienten att delta i sin egen vård i den mån han/hon 

klarar av. Flera studier visade att patienterna som fick delta i sin vård kände sig 
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bekräftade (McKinley, et al., 2002; Berg & Danielsson, 2007). Johnsson (2004) 

beskriver hur detta praktiskt kan utföras genom att sjuksköterskan ”bjuder in” och låter 

patienten vara med och fatta beslut om sin vård där det är lämpligt/möjligt. Detta kan 

bland annat vara vid lägesändring i sängen, hygien och att få vara med i den dagliga 

omvårdnadsplaneringen. Vi anser att det är viktigt att vara lyhörd för patienternas 

önskemål och behov då patienten är beroende av oss. Det patienten inte klarar av själv 

måste vi hjälpa honom/henne med. Om det finns något som patienten kan göra själv, tex 

att tvätta händerna, är det viktigt att uppmuntra detta. Vidare är det viktigt att informera 

patienten inför varje vårdhandling för att han/hon ska känna sig delaktig i sin vård. 

Även om patienten inte kan fatta vissa beslut själv så vet han/hon vad som ska ske, 

varför detta görs och deltar därmed i vården.  

IVA-sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med intuberade patienter 

Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993) intervjuade sjuksköterskor om hur de upplevde 

kommunikation med intuberade patienter. Det framkom att IVA-sjuksköterskor, med 

liten vårderfarenhet, trodde att patienterna var mest intresserade av att få information 

om sitt medicinska tillstånd och vilka omvårdnadsåtgärder som skulle utföras. De IVA 

sjuksköterskor som arbetat längre ansåg att kommunikation om ”vardagliga ting” var 

lika viktigt. Arbetsbelastning, patientens diagnos och patientens personlighet var 

faktorer som påverkade hur IVA-sjuksköterskor skattade svårighetsgraden av 

kommunikationen. Detta styrks av Hemsley, et al., (2001) som hävdade att 

sjuksköterskor upplevde det svårt att kommunicera relaterat till tidsbrist och brist på 

kunskap om alternativa kommunikationsmetoder. I vårt resultat framkom att det var 

svårt för sjuksköterskor att tyda vad patienterna ville ha sagt. Flera studier framhåller att 

IVA sjuksköterskor upplever det svårt att tolka vad intuberade patienter säger (Gries & 

Fernsler, 1988; Happ, 2001). Detta kan medföra att kommunikationen som 

sjuksköterskan har med patienten ofta är kort och koncentreras till information inför 

omvårdnadsåtgärder och undersökningar (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1993; 

Leathart, 1994). McGilton, Irwin-Robinsson, Boscart och Spanjevic (2005) studerade 

vilken betydelse utbildning hade i syfte att förbättra kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter. Utbildningen bestod av träning i hur sjuksköterskan 

inleder en konversation, hur sjuksköterskan kan kommunicera under pågående vård, hur 
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man fokuserar på patientens styrkor och förmågor, övningar i aktivt lyssnande samt 

vikten av att följa upp samtalen med patienten. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

kände sig mer tillfreds med sitt arbete och lärde känna patienterna bättre när deras 

skicklighet i att kommunicera ökade. Johnsson (2004) betonade också vikten av att 

IVA-sjuksköterskor fick utbildning och träning i hur man gav råd och kommunicerade 

med intuberade patienter och närstående. Vi har reflekterat över hur utbildning kan 

utveckla våra färdigheter i att kommunicera. Under IVA utbildningen läggs fokus på 

medicinska åtgärder med tillhörande omvårdnadsperspektiv. Något vi saknar är mer 

praktisk utbildning i hur man kommunicerar med patienter som av olika anledningar har 

svårt att meddela sina behov och önskningar.  

 

En studie av Alasad (2000) undersökte IVA-sjuksköterskors upplevelser av teknisk 

utrustning. Oerfarna sjuksköterskor beskrev att de ofta fokuserade mer på själva 

”maskinen” än på patienten som var förbunden med den. Ju mer erfarenhet och kunskap 

sjuksköterskan hade desto lättare fick han/hon att använde sig av den tekniska 

apparaturen utan att patienternas behov blev lidande. Genom hela forskningsprocessen 

har vi reflekterat över kommunikationens betydelse för intuberade patienter. Detta har 

medfört att vi känner oss tryggare i vår framtida roll som IVA sjuksköterskor. 

Förhoppningsvis kan vi genom våra nya kunskaper fokusera mer på patientens 

välbefinnande och inte bara låta teknisk utrustning, som ju är en del av IVA miljön, 

styra våra omvårdnadshandlingar. 
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BETYDELSE FÖR VÅRDEN 

Denna studie har ökat vår förståelse för problem som kan uppstå i samband med 

kommunikationssvårigheter. Detta har gjort att vi vill betona det vi anser vara viktigt 

vid kommunikation med intuberade patienter. Vi har valt att sammanfatta våra åsikter i 

punktform och beskriver det vi anser vara värdefullt för IVA sjuksköterskan. Se nedan: 

 

• IVA sjuksköterskor behöver utbildning och träning i icke verbal 

kommunikation. Detta kan innebära teknik för att läsa på läppar, hur man 

använder pektavla och praktiska råd kring valet av hjälpmedel som underlättar 

kommunikation. 
 

• För att kunna tillhandahålla en säker vård baserad på evidens bör sjuksköterskor 

uppmuntras och ges möjlighet till att läsa empirisk forskning på arbetstid. 

Empirisk forskning ska finnas tillgänglig för sjuksköterskorna i form av 

vetenskapliga tidskrifter och/eller möjligheter till databassökning på 

arbetsplatsen. 
 

• Handledning i grupp där sjuksköterskor ges tillfälle att utbyta sina erfarenheter 

om kommunikation med intuberade patienter kan vara av värde. Det är viktigt 

att ha stöd från arbetsledare så att tid/resurser avsätts för detta ändamål. 
 

• Patientens hjälpmedel, papper/penna och pektavla med mera, ska finnas nära till 

hands för patienten. Det är också viktigt att patienten får sina eventuella 

glasögon/hörapparat vid kommunikation. 
 

• IVA sjuksköterskan måste hela tiden försäkra sig om att patienten vet/förstår vad 

som ska göras inför varje vårdhandling och att denna information kanske måste 

upprepas flera gånger. 
 

• IVA sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmuntra närstående att delta i 

patientens vård. IVA sjuksköterskan måste beskriva vård/behandling med dess 

tillbehör så att närstående vågar närma sig patienten. 
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Vi anser att aktuell forskning behövs som beskriver patienters upplevelser av 

kommunikation under respirator behandling. Det vore värdefullt med studier där vakna, 

intuberade patienter intervjuas om sina upplevelser av kommunikation. Sjuksköterskor 

som är intresserade av kommunikation skulle kunna utveckla kommunikationsmetoder 

som är lätta att använda tillsammans med kritiskt sjuka patienter. Skapandet av en 

guideline/algoritm som hjälper IVA-sjuksköterskorna att välja lämplig 

kommunikationsmetod skulle upplevas betydelsefullt.  
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Bilaga I 
Översikt av analyserad litteratur 
 
Forskare och Titel Syfte Deltagare Metod Resultat 
     
Titel: Impaird verbal 
commnicating during 
short term oral intubation 
Författare: Fowler, S,B. 
Tiskrift: Nursing 
Diagnosis 
Årtal: 1997 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelser av 
kommunikation 
hos kirurgiska 
IVA-patienter och 
identifiera vanliga 
meddelanden som 
patienten ville 
förmedla under sin 
orala 
intubationstid. 

N=10 Intervjustudie 
Kvalitativ 
metod, Analys 
ej beskriven 

Patienterna identifierade känslor av 
obehag, rädsla och frustration. 
Patienterna önskade att meddela 
smärta, obehag, 
andningssvårigheter, 
intubationsttid, familj, fysisk status 
och sugning. 

     
Titel: Patients´ 
experiences of 
communication during 
the respirator treatment 
period  
Författare: 
Hafsteinsdóttir, T.B 
Tidskrift: Intensive and 
Critical Care Nursing 
Årtal:1996 
. 

Syftet var att 
beskriva hur 
respiratorvårdade 
patienter 
uppfattade 
kommunikationen. 

N=8. 
 

Intervjustudie 
Fenomenologi
sk metod. 
Fenomenologi
sk analys 
enligt Hycner. 

Patienterna upplevde att 
kommunikationen var nedsatt 
vilket resulterade i negativa 
känslor och ibland hade de känslor 
av att vilja ge upp. De betonade 
vikten av information och 
förklaring av sjuksköterskorna. 
Närvaro av närstående var också 
av värde. 

     
Titel: Communication 
interaction in ICU-
patient and staff 
experiences and 
perceptions  
Författare: Magnus, V 
& Turkington, L  
Tidskrift: Intensiv and 
Critical Care Nursing 
Årtal: 2006 
. 

Syftet var att 
undersöka 
personalens och 
patienternas 
erfarenheter 
och uppfattningar 
om kommunikation 
på IVA. 

N=8 
Patienter 
(N=9 
personal) 
 

Intervjustudie 
Kvalitativ 
analys enligt 
Grounded 
Theory. 

7 koder beskrivs. 
Negativa känslor, Positiva känslor, 
Underlättande för kommunikation, 
Hinder för kommunikation, 
Reflekterande insikter, Mottagen 
information/levererad service och 
Roller. 

     
Titel: Communicating 
between nurse and 
patient during ventilator 
treatment: patient reports 
and RN evaluations 
Författare: Wojnicki 
Johansson, G 
Tidskrift: Intensiv and 
Critical Care Nursing 
Årtal: 2001 
 

Syftet var att 
studera 
kommunikation 
mellan 
sjuksköterskor 
och respirator 
behandlade 
patienter 

N=22 
Patienter 
(N=22 
sjuksköter
skor) 

Intervjustudie 
Kvalitativ och 
kvantitativ 
metod. 
Kvalitativ 
analys enbart 
presenterat 
med citat. 
Kvantitativ 
dataanalys 
med hjälp av 
SPSS.  

En fungerande kommunikation var 
relaterad till effektivt användande 
av olika kommunikations metoder 
medan icke fungerande 
kommunikation associerades med 
medicinskt status hos patienten. 

 
 
 
 



Bilaga I 
Översikt av analyserad litteratur 
 
Forskare och Titel Syfte Deltagare Metod Resultat 
     
Titel: Patients´ 
reports of health 
care practioner 
interventions that 
are related to 
communication 
during mechanical 
ventilation  
Författare: Patak, 
L., Gawlinski, A., 
Fung, I., Doering, 
L., & Berg, J 
Tidskrift: Heart & 
Lung 
Årtal: 2004 
. 

Syftet var att 
beskriva graden av 
frustration 
patienter som 
respiratorvårdas 
upplever samt 
fastställa hur 
hjälpfulla de 
metoder som 
används av 
vårdpersonal var 
för att tillgodose 
patients behov av 
kommunikation 

N=29 Intervjustudie 
Kvalitativ innehålls 
analys med hjälp 
av NUDIST och 
kvantitativ analys 
med hjälp av SPSS 

62% av patienterna (N=18) 
upplevde hög nivå av frustration 
vid kommunikation av behov 
under respiratorbehandlingen. 
Patienterna beskrev beteenden/sätt 
hos vårdpersonalens som både 
underlättade och försvårade 
kommunikationen. 

     
Titel: 
Communication 
boards in critical 
care: patients´veiws 
Författare: Patak, 
L., Gawlinski, A., 
Fung, I., Doering, 
L., Berg, J., & 
Henneman, E.A 
Tidskrift: Applied 
Nursing Research 
Årtal: 2006 
. 

Syftet var att 
identifiera nivån 
av frustration hos 
respiratorbehandla
de patienter vid 
försök till 
kommunikation 
och om 
frustrationen hade 
varit mindre om 
man använt sig av 
en pektavla. 

N=29 Kvalitativ innehålls 
analys med hjälp 
av NUDIST och 
kvantitativ analys 
med hjälp av SPSS. 

En pektavla skulle kunna vara ett 
effektivt hjälpmedel för att bättre 
möjliggöra kommunikation.  

     
Titel: The 
experience of being 
Mechanically 
Ventilated 
Författare: 
Jablonski, R  
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal: 1994 
. 

Syftet var att 
utforska 
erfarenheter av att 
bli respirator 
behandlad. 

N=12 Fenomenologisk 
metod. 
Analys enligt 
colaizzi.  

15 kluster.  
Kluster 8: Kommunikation. Att 
vara respiratorbehandlad innebar 
att inte kunna tala, patienter fick 
använda sig av alternativa 
kommunikationsmetoder. Det 
ledde till frustration och 
utmattning. 
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