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SAMMANFATTNING 
Både över- och undersedering kan öka riskerna för både morbiditet och mortalitet. Genom att 

ge rätt sederingsnivå till patienterna kan intensivvårdssjuksköterskor medverka till ett 

snabbare tillfrisknande och mindre vårdrelaterade komplikationer. Sedering är en viktig del i 

vården av respiratorpatienter och kräver stor kunskap hos intensivvårdssjuksköterskor.   

Syftet med studien var att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplevde omvårdnaden 

kring lätt sederade intensivvårdspatienter under respiratorbehandling.  

Uppsatsen är en kvalitativ studie och datainsamling genomfördes med hjälp av intervjuer med 

sex intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i Västra Sverige. Intervjuerna 

har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras med hjälp av kategorier 

och subkategorier. Kategorierna var: Sederingsgrad, Kommunikation och information, 

Upplevelser av ångest, oro, rädsla, smärta och stress, Vårdmiljö och behov av normal 

dygnsrytm, Förändringar i sederingsrutiner, Närståendes betydelse, och Minnen och behov 

av bearbetning efter intensivvårdstiden. De flesta sjuksköterskorna upplevde att lätt sedering 

hos intensivvårdspatienter under respiratorbehandling var positivt, men det fungerade inte på 

alla patienter. Med individuellt anpassad omvårdnad, en adekvat sederingsnivå och 

smärtlindring anser vi att intensivvårdssjuksköterskor kan bidra till en bättre vård för 

patienterna, och förhoppningsvis även påverka patienternas minnen av tiden på IVA positivt. 

Kontinuitet och att skapa tillit och förtroende ses som betydelsefullt för patienternas 

tillfrisknande och sjuksköterskor har en viktig roll i att ge stöd och information till både 

patienten och de närstående. 
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FÖRORD 
 
 
 
Ett stort tack till sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen för att ni ställde 
upp och tog er tid att bli intervjuade, utan ER hade vi inte fått fram detta resultat. 
Vi vill också tacka enhetscheferna på intensivvårdsavdelningen för att vi fick 
komma och göra vår studie på er avdelning. Ett stort tack till vår handledare 
Berit Lindahl som har haft ett stort tålamod och kommit med många kloka råd 
och inslag under arbetets gång. Slutligen vill vi också tacka våra familjer för att 
ni varit tålmodiga och ställt upp för oss under denna arbetsamma tid. 
 
 
 
 
 
 
 
Veronica Nidkell och Maria Sandström   
 
 
 



INLEDNING 
 

Intensivvårdspatienter under respiratorbehandling påverkas av ett flertal olika faktorer, såsom 

smärta, oro, ångest och oförmåga att inte kunna kommunicera verbalt med sin omgivning. 

På senare år har forskning visat att det är bättre att använda en lättare sedering, och på så sätt 

undvika en rad olika komplikationer som kan uppkomma i samband med respiratorbehandling 

och i intensivvårdsmiljön. Flertalet studier har visat att med en lättare sederingsnivå kan 

vårdtiden i respirator minskas. Ett intressant ämne är därför att undersöka hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att sederingsnivån påverkar patienterna och 

omvårdnaden.    

 

 

BAKGRUND 
 

Sederingsgrad 
 

Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) menar att historiskt sett har användandet av 

sedering gått från att man använt mycket sedering och muskelrelaxerande läkemedel till att 

man använder sig av mindre tung sedering. Att använda sig av tung sedering under lång tid 

har visat att respiratorbehandlingen blir längre och vårdtiden ökar på 

intensivvårdsavdelningen (IVA). Med detta följer mycket risker. Därför rekommenderas nu 

att systematiskt minska på doserna och använda sig av daglig avstängning, det vill säga att 

stänga av sederingen.  Sedering betyder en drog som aktiverar nervsystemet och minskar på 

stress eller smärta, och som i större doser får patienterna att sova, lugnande medel (Nordstedts 

faktaordböcker medicin, 1992). Larsson och Rubertsson (2005) menar att sederingsmålet kan 

anges enligt en sederingsskala och därefter titreras dosen sedativa medel. I Sverige används 

oftast MAAS som står för Motor Activity Assessment Scale ( Devlin, Boleski, Gail, Mlynarek, 

Nerenz, Peterson, Jankowski, Horst & Zarowitz, 1999). Översättning och modifiering av 

MAAS-skalan till svenska har gjorts genom ett samarbete mellan intensivvårdsavdelningarna 

vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö. MAAS skalan består av en sjusiffrig skala 

(bilaga 1). Larsson m.fl. (2005) framhåller att vilken sederingsnivå som ska eftersträvas beror 

till stor del på det medicinska tillståndet och de behandlingar som patienterna ska genomgå. 

Tung sedering talar för att patienterna slipper obehagliga upplevelser och får en högre grad av 
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amnesi. Tung sedering kan motiveras vid svårigheter att kontrollera det intrakraniella trycket, 

avancerad respiratorbehandling vid svår lungsvikt eller vid behov att begränsa det metabola 

kravet vid cirkulatorisk instabilitet. Mot tung sedering talar läkemedelsbiverkningar i form av 

längre respiratorbehov, cirkulatorisk påverkan med ökat behov av vätska och inotropa medel 

och därigenom längre vårdtider. För lätt sedering talar att patienterna lättare kan orientera sig, 

behålla minnet efter vårdtiden, lättare kan kommunicera och minskad posttraumatisk 

stressreaktion (Larsson m.fl., 2005).  

  

Granberg-Axell, Malmros, Bergbom och Lundberg (2002) menar att patienter som drabbades 

av svårare IVA syndrom/delirium vårdades längre tid i respirator och fick dagligen högre 

doser av både Fentanyl® och Midazolam®, i jämförelse med de patienter som hade lite 

symtom på delirium eller inga symtom alls. Hemoglobinvärdet hade också betydelse, de 

patienter med lägre hemoglobinvärde fick i större utsträckning svårare delirium. Enligt 

Larsson och Rubertsson (2005) kännetecknas IVA syndrom/delirium av akuta förändringar i 

mentalt status, slutenhet, osammanhängande tankemönster, medvetandepåverkan, konfusion 

och eventuellt agitation. Samuelssson, Larsson, Lundberg och Fridlund (2003) anser att 

sedering på kritiskt sjuka patienter är ett komplext ämne men samtidigt ett viktigt koncept för 

patienternas välbefinnande. Respiratorpatienter sederas rutinmässigt på 

intensivvårdsavdelningar och preparat som Midazolam® och Propofol® i kombination med 

någon opioid är de vanligaste läkemedlen. Patienterna hade oftast en tyngre sedering, men 

sjuksköterskorna föredrog oftast en lättare sedering. Lätt sedering beskrevs oftast som bra för 

patienten eftersom det reducerar de problem med att hålla uppe blodtrycket, mobilisering och 

andra effekter som associeras med sedering, samt att tiden i respirator kunde reduceras. Det 

var viktigt för intensivvårdssjuksköterskor att kunna bedöma djupet av sedering och till hjälp 

hade de ofta sederingsriktlinjer och sederingsskalor att gå efter ( Samuelsson m.fl., 2003).  

 

Walker och Gillen (2006) menar att de flesta patienter som kommer till en 

intensivvårdsavdelning är i behov av respiratorbehandling och sedering. Det är en del av 

sjuksköterskans roll att styra sederingen utifrån patientens behov och undvika komplikationer 

under sederingen såsom kardiovaskulära effekter, ökad metabolism och oxygenbehov. För lite 

sedering till patienterna är lätt att känna igen som agitation, oro och till exempel att 

endotrakealtuben stör. Detta kan leda till inadekvat ventilation och kan försätta patienten i 

hypoxi. När en patient vårdas under sedering finns det risk för både över- och undersedering. 

Forskarna framhåller att från att vara sederad till att vara vaken är en kritisk period för 
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patienten som kan drabbas av agitation, förvirring och hallucinationer. Med en agiterad 

patient som är intuberad får sjuksköterskan ofta balansera med patientens säkerhet, när det 

gäller basala behov som hygien. Patientens sedering ska diskuteras mellan sjuksköterskorna 

när de byter skift, och mellan sjuksköterskor och läkare. Sederingen bör individanpassas, och 

det innebär att en plan läggs upp för varje patient.    

 

 

Kommunikation och information 
 

Att befinna sig i en intensivvårdsmiljö är en stressfull upplevelse som kännetecknas av 

kommunikationsproblem, social isolering, många röster, brist på sömn och immobilisering 

(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). Kritiskt sjuka intensivvårdspatienter 

upplever ofta brist på kontroll och en känsla av inre kaos. Upplevelser av maktlöshet, brist på 

information, sårbarhet och oro var vanligt hos patienterna. Det är därför viktigt för patienterna 

att de kände någon som brydde sig om honom/henne (Wålin, Ek & Idvall, 2006). 

 

Samuelsson m.fl. (2007) anser att respiratorbehandlade patienter upplever en hög frustration 

när de försöker kommunicera med omgivningen om deras behov, och det har visat sig att 

vårdpersonalen har ett stort inflytande på patientens upplevelser. Här har 

intensivvårdssjuksköterskor ett speciellt ansvar att reducera obehag, främja 

kommunikationen, uppmuntra och ge support till patienten. Bergbom och Nilsson (2000) fann 

att den värsta och svåraste upplevelsen som respiratorbehandlade patienter upplevde var att 

inte kunna tala och göra sig förstådd med sin omgivning. Patienternas minnesfunktioner och 

förmågor att skriva var nedsatt eller fungerade inte alls, liksom förmågan att kommunicera 

utan ord. Patienterna saknade många gånger krafter och muskelstyrka eller var totalt 

utmattade. Kommunikationen med vårdpersonalen var så komplicerad och tidskrävande att 

patienterna ofta gav upp i sina försök. När de väl kunde tala hade en del svårt att hitta orden 

och att hålla samman tankarna. Dock kunde en del prata klart så att andra förstod vad de ville 

ha sagt.  

 

Kommunikationsproblem är en källa till stor stress hos respiratorbehandlade patienter, ofta 

med känslor av sårbarhet och maktlöshet. Det har visat sig att intensivvårdssjuksköterskor 

fokuserar mer på vården kring patienterna än på kommunikation (Coyer, Wheeler, Wetzig & 
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Couchman, 2006). Arbetet kännetecknas av hög arbetstakt med fokus på den teknologiska 

vården. Sjuksköterskorna i studien tyckte det var svårt att förstå patienterna genom att läsa på 

läpparna. Patienterna hade ofta svårt med att skriva ner på ett papper vad de ville säga. 

Dessutom var det brist på regelbunden utbildning för personalen i kommunikation med 

respiratorpatienter. Forskarna lyfter fram betydelsen av att sjuksköterskan bör ha ett positivt 

kroppsspråk, ögonkontakt med patienten och använda sig av frågor med ja/nej svar. Detta har 

visat sig kunna reducera patientens stress (Coyer m.fl., 2006). 

 

 

Patienters upplevelser av ångest, oro, smärta, rädsla och stress 
 

Bergbom m.fl. (2000) anser att vara i behov av respirator och att inte kunna andas själv 

upplevs av patienter som något obehagligt och skrämmande. För patienterna betyder det att 

man är svårt sjuk och riskerar att dö eller att döden är nära, medan det för vårdpersonalen ofta 

är en rutinmässig behandling på en intensivvårdsavdelning. Vidare skriver författarna att cirka 

hälften av de 304 respiratorbehandlade patienterna i studien upplevde oro och rädsla, vissa 

bara någon gång, men det fanns också de som under längre stunder kände sig rädda och 

oroliga för att inte överleva. Patienterna var mest rädda på nätterna och rädslan för 

ensamheten. De kände sig tryggare då någon stannade eller var hos dem.  

 

Samuelsson m.fl. (2007) menar att faktorer som smärta, oro, rädsla, törst, och hallucinationer 

har kommit att bli stressfulla upplevelser för intensivvårdspatienten. Dessa stressfulla 

upplevelser kan relateras till djup av sedering (Samuelsson m.fl., 2007). Ett högre värde på 

MAAS-skalan än tre, indikerar fler perioder av full vakenhet och större chans att komma ihåg 

mer från intensivvårdstiden. Stressfulla upplevelser var även relaterade till längd av vårdtiden 

på intensivvårdsavdelningen, mardrömmar och minnen. En längre vårdtid innebär längre 

respiratorbehandling som i sin tur ger en rad olika komplikationer och stressfulla upplevelser 

för patienten. Coyer m.fl. (2006) anser dock att den psykologiska delen i vården av 

respiratorbehandlade patienter har satts i fokus under de senaste åren. Det är numer välkänt att 

det finns ett samband mellan intensivvård och upplevelser av stress. 
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Vårdmiljö och patienters behov av normal dygnsrytm 
 

Fredriksen och Ringsberg (2006) menar att intensivvårdsavdelningen är en speciell miljö. Att 

ligga i sängen ger en annan uppfattning av rummet än att stå upprätt i det. Genom kroppens 

upplevelser av två existenser, att vara levande och att vara svårt sjuk, så bekräftar 

intensivvårdsrummet existensen av livet och att vara mitt i det. Starkt ljus och besvärande ljud 

kan vara stressande för patienten. Patienterna i studien beskrev att ljuset lyste rakt in i ögonen 

på dem och det var svårt att skilja mellan dag och natt. Patienterna tappade kontrollen 

eftersom de inte kunde göra någonting åt situationen och det gav en känsla av maktlöshet. 

Viktiga ljud som röster blev svåra att särskilja från andra höga ljud och det blev svårt att 

skapa en meningsfullhet.  Horisontal position skapar en känsla av makt och maktlöshet. Makt 

kan illustreras av den svårt sjuka kroppen som blir ett offer i sin egen situation som svårt sjuk 

(Fredriksen m.fl., 2006).  

 

Almerud m.fl. (2007) beskrev i studien att kritiskt sjuka patienter beskrev miljön på 

intensivvårdsavdelningen som något okänt, obegriplig och något skrämmande. Patienterna 

tyckte att rummet såg sterilt ut, som i ett kallt garage. Natten dominerades av 

sömnsvårigheter, främmande ljud, lampor som tändes och släcktes och vårdpersonalens 

skugga i rummet. Att dela rum med en annan patient komplicerade det hela mer. På samma 

gång som patienten kämpade med sina egna problem och oro stördes de också av 

medpatienters situation.  Larsson m.fl. (2005) anser att sömnbrist kan leda till oro, agitation, 

delirium, katabolism och immunhämmning. Sedering ger inte sömn utan farmakologisk 

medvetandepåverkan.  

 

 

Att vara närstående på en intensivvårdsavdelning 
 

Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) menar att närstående tyckte det var viktigt att de 

kunde gå ut från patientrummet till ett vilorum för närstående, där de kunde diskutera den 

närståendes situation. Författarna skriver vidare att de rekommenderar att vårdpersonalen ska 

uppmuntra närstående att lita på sin egen förmåga, viktigt att de närstående blir sedda och 

accepterade som de är. Johansson m.fl. (2005) anser att livssituationen förändras snabbt när 

en nära närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning. Relationer som är tagna för givna 

 5



varje dag förändras, och situationen blir som en förlust. Under tiden patienten vistas på 

intensivvårdsavdelningen, beskrevs situationen för närstående som splittrad och den 

karaktäriseras av osäkerhet. Det livshotande tillståndet hade kommit plötsligt och utan 

varning, och de flesta närstående beskrev det som en chock och ett inre kaos. Upplevelser som 

maktlöshet, visade sig i att inte kunna hjälpa sin närstående, utan enbart förlita sig på 

vårdpersonalen. Intensivvårdstiden beskrevs som känslor av osäkerhet om deras närstående 

skulle överleva eller inte. Det var viktigt för närstående att lita på sin egen förmåga. Ofta 

utvecklade de en egen strategi för att bättre kunna konfronteras med situationen. Strategin 

innebar att vara positiv till situationen, även om de inte trodde att deras närstående skulle 

överleva. Det var viktigt att de blev accepterade som de var och att de omgavs av människor 

som brydde sig om dem. 

 

 

Minnen och behov av bearbetning efter intensivvårdtiden  
 

Samuelsson m.fl. (2007) menar att förhållandet mellan farmakologisk sedering och kritiskt 

sjuka patienters upplevelser av minnen och obehag har att göra med antalet vårddagar och 

mängden sedering. Deras studie visar att patienter med minnen av intensivvårdtiden låg högre 

upp på MAAS-skalan än tre under respiratorbehandling jämfört med patienter som inte hade 

några minnen. I en uppföljande studie från 2007 framkom att efter två månader hade 69% av 

patienterna fortfarande minnen efter intensivvårdstiden. Upplevelserna var som mest 

stressfulla fem dagar efter intensivvårdstiden. De kännetecknades av oro, depression och post-

tramatisk stress symtom. Larsson m.fl. (2005) hävdar att ca 80% av intensivvårdspatienterna 

blir deliriösa. Detta kan yttra sig som akuta förändringar i mentalt status, slutenhet, 

osammanhängande tankemönster, medvetandepåverkan, konfusion och agitation. Orsakerna 

till att patienter i så hög utsträckning blir deliriösa är inte tillräckligt klarlagt. Sannolikt spelar 

omvårdnaden och sättet att sedera och ge analgesi roll.   
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att vara i behov av respiratorbehandling innebar ofta för patienten mycket oro, smärta, ångest 

och oförmåga att inte kunna kommunicera verbalt med sin omgivning. Sederingen av 

patienterna har på senare år gått från tung till mer lätt sedering under respiratorbehandling. 

Forskning talar för att med en lättare sedering följer också mindre komplikationer såsom 

kortare respiratortid och mindre cirkulatoriska problem. För att kunna ge bästa möjliga 

medicinska vård och omvårdnad till patienterna är det viktigt att lyfta fram hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplever omvårdnaden kring lätt sederade intensivvårdspatienter 

under respiratorbehandling. Både över och undersedering kan öka riskerna för både 

morbiditet och mortalitet. Det finns studier som visar att lätt sedering med lugn och vaken 

patient skulle vara gynnsamt. Medan å andra sidan visar forskningen att tyngre sedering också 

skulle kunna ha fördelar. Mycket talar för att patienter som befinner sig i ett skymmningsland, 

sederade till förlust av kontroll men samtidigt med en viss vakenhet, riskerar att utveckla 

delirium. Genom att ge rätt sederingsnivå till patienterna kan intensivvårdssjuksköterskan 

medverka till ett snabbare tillfrisknande och mindre vårdrelaterade komplikationer hos 

patienterna. Sedering är en viktig del i vården av respiratorpatienter och en viktig kunskap hos 

sjuksköterskor. Det finns i nuläget mycket forskning som beskriver patienternas upplevelser 

av sedering och mindre om sjuksköterskors upplevelser. Därför valde vi att inrikta oss på 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av lätt sederade 

intensivvårdspatienter under respiratorbehandling.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet är att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplever omvårdnaden kring lätt 

sederade intensivvårdspatienter under respiratorbehandling.   
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METOD 
 

 

Ansats 
 

För uppsatsen valdes en kvalitativ metod och datainsamling med hjälp av intervjuer. Focus i 

studien var sjuksköterskors upplevelser och den kvalitativa forskningsintervjun är en metod 

som lämpar sig väl då nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld och 

beskrivningar av specifika situationer och/eller handlingar eftersträvas (Kvale, 1997). 

Kvalitativ forskning innebär att beskriva världen som den erfars av oss människor och 

företeelser studeras oftast som fenomen, i begreppets ursprungliga betydelse (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008). Intervjuerna (sex stycken) har analyserats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

I undersökningen eftersträvades ett öppet förhållningssätt för att försöka få fram innebörden 

och meningen i den undersökta företeelsen. För att få så rika och förutsättningslösa 

beskrivningar som möjligt under intervjuerna var det viktigt att som intervjuare i 

intervjusituationen sträva efter ett öppet förhållningssätt, nyfikenhet, lyhördhet och att 

förhålla sig kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser. Det var också viktigt att vara 

kritiskt medveten om sina egna förutsättningar som intervjuare. Målet var att försöka få så 

nyanserade beskrivningar som möjligt, förståelse och fördjupad kunskap om hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde omvårdnaden kring intensivvårdspatienter under 

respiratorbehandling (Dahlberg m.fl., 2008). I studien valdes vad Hsieh och Shannon (2005) 

benämner som en konventionell kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Målet är 

att få kunskap och förståelse för företeelsen som studeras och analys sker av det manifesta 

innehållet i intervjutexten, det vill säga det som intervjupersonen berättar om. Analysen 

startar med genomläsning av all intervjutext för att skapa en helhet, intervjutexten bryts sedan 

ner i delar som kodas och får kategorier och subkategorier att växa fram.  

   

För att försöka upptäcka och beskriva hur sjuksköterskorna upplevde omvårdnaden kring lätt 

sederade patienter under respiratorbehandling och få dem att berätta, reflektera och fördjupa 

sitt resonemang så utförligt som möjligt, valdes en öppen intervjufråga. ”Kan du berätta om 

dina erfarenheter av att vårda patienter som är lätt sederade och hur påverkar det ditt 
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omvårdnadsarbete?” Vi använde oss även av en intervjuguide (bilaga 2) (Kvale, 1997). 

Intervjuguiden användes för att uppmuntra intervjupersonen att fortsätta sin berättelse och 

ibland upprepades betydelsefulla ord i ett svar för att det kunde leda till vidare och djupare 

utläggningar från intervjupersonen.  

 

 

Deltagare 
 

Kriterier för urval av intervjupersoner var: att sjuksköterskorna skulle ha arbetat med 

intensivvård under minst två år, de skulle ha intresse för ämnet och lätt för att delge sina 

erfarenheter samt att de skulle vara av olika ålder och kön. Vi valde att inte precisera ålder 

och kön, då vi ansåg det viktigare att intervjupersonerna hade intresse för ämnet och lätt för 

att delge sina erfarenheter. Alla medverkande intensivvårdssjuksköterskor uppfyllde dessa 

kriterier och de bestod av sex kvinnor, var mellan 37-58 år och hade arbetat inom intensivvård 

i 5-19 år. 

 

 

Datainsamling 
 

Studien genomfördes på en intensivvårdsavdelning på ett regionsjukhus i västra Sverige. 

Telefonkontakt togs med enhetscheferna på intensivvårdsavdelningen angående medverkan i 

studien, och de gav tillstånd till att studien genomfördes. Ett brev innehållande information 

om studien (bilaga 3) lämnades personligen till enhetscheferna och dessa bjöd in sex 

intervjupersoner att medverka i studien. Kontakt togs med intervjupersonerna per telefon, de 

informerades då om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt. Intervjupersonerna 

var mycket positiva till studien och samtliga tillfrågade gav sitt samtycke till deltagande. Ett 

informationsbrev angående studiens uppläggning (bilaga 4) lämnades också till dem på 

avdelningen. Tidpunkt och plats för intervjuerna bestämdes av varje intervjuperson (Dahlberg 

m.fl., 2008). Samtliga sex intervjuer genomfördes mellan 080124 – 080215, i ett samtalsrum 

på intensivvårdsavdelningen. Intervjupersonerna informerades om att bandspelare skulle 

användas för att få ett så detaljerat datamaterial som möjligt. Detta bidrog också till att vi som 

intervjuare kunde koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997; 

Dahlberg m.fl., 2008). 
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Innan datainsamlingen inleddes bestämdes att den första intervjun skulle vara en provintervju. 

Denna fungerade väl och gav oss beskrivningar och berättelser omkring de fenomen vi avsåg 

att undersöka. Sex stycken intervjuer genomfördes totalt med intensivvårdssjuksköterskor och 

varje intervju varade mellan 40 - 60 minuter. Vid alla intervjuerna användes bandspelare. 

Varje intervju startade med ett kort samtal med intervjupersonen, därefter gjordes en förfrågan 

om intervjupersonen hade läst igenom informationsbrevet. Vi berättade åter igen om syftet 

med studien, sedan ställdes den öppna intervjufrågan (bilaga 2). Alla sex intervjuerna har 

använts i databearbetningen. I slutet av alla intervjuerna ställdes en fråga om intervjupersonen 

hade ytterligare något att tillägga eller om det fanns något som denne hade tänkt ta upp vid 

intervjun eller funderat på under intervjun. Vid samtliga intervjuer fortsatte intervjupersonen 

att berätta om olika företeelser, antingen nya beskrivningar av upplevelser eller så gavs en 

sammanfattning av de delar i intervjun som intervjupersonen upplevde vara viktigast i 

omvårdnaden, det vill säga de delar som intervjupersonen verkligen kände låg henne/honom 

varmast om hjärtat. Enligt Kvale (1997) är detta ett bra sätt att ge intervjupersonen tillfälle att 

ta upp frågor som hon tänkt på eller undrat över under intervjun. Detta bidrog också till ett 

trevligt och positivt avslut av intervjuerna (Kvale, 1997; Dahlberg m.fl., 2008). 

 

Alla intervjuerna spelades in på två olika ljudband, vilket gjordes för att säkerställa bra 

ljudkvalité på datainsamlingen och utifall eventuella tekniska problem skulle uppstå under 

intervjuerna. Dessutom fick vi var sin inspelning på alla intervjuerna och kunde lyssna 

igenom banden var för sig. Vi lyssnade båda noggrant igenom alla intervjuerna och 

transkriberade sedan tre intervjuer var. Transkriberingen gjordes ordagrannt inklusive pauser, 

harklingar, suckar med mera och efter utskrift kontrollerades intervjutexten mot 

bandinspelningen (Kvale, 1997). 

 

 

Data-analys 
 

Enligt Kvale (1997) påbörjas en del av metodanalysarbetet redan under intervjusituationen. 

Då vi valt att genomföra intervjuerna tillsammans bidrog detta till att vi båda hade startat 

analysen samtidigt och varit med i alla intervjusituationerna vid samtliga intervjuer. En 

konventionell kvalitativ innehållsanalys har använts (Hsieh & Shannon, 2005). Data-analysen 
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startade med genomlyssning av alla intervjuerna var för sig och därefter genomläsning av alla 

de transkriberade intervjuerna för att få en helhet av intervjutexten. Ett öppet förhållningssätt 

eftersträvades. I en konventionell kvalitativ innehållsanalys finns inga förutbestämda 

kategorier utan dessa låter forskaren växa fram ur intervjutexten. Vid genomläsningen 

markerades textavsnitt med liknande innehåll och understrykningar gjordes i intervjutexten av 

relevanta citat, i förhållande till syftet, och egna intryck och tankar skrevs ner. Därefter lästes 

varje intervju igenom, del för del, och tänkbara kategorier började växa fram. Relevanta citat i 

intervjutexten klipptes ut och grupperades efter innehåll och blev sju kategorier. Dessa 

kategorier delades sedan in i ett flertal subkategorier under varje kategori. Subkategorierna 

analyserades och bearbetades ytterligare för att få en djupare förståelse för varje del i 

intervjutexten. Ett kodningsschema utvecklades (Hsieh & Shannon, 2005), vilket är ett sätt att 

organisera data efter innehåll i olika kategorier och subkategorier. Ett kodningsschema 

innefattar en process som är systematisk, logisk och vetenskaplig och Hsieh och Shannon 

(2005) menar att det ökar trovärdigheten och validiteten i studien. Efter noggrann och 

systematisk bearbetning av varje subkategori grupperades dessa åter in i kategorier. All 

intervjutext bearbetades igen för att få en helhet av innehållet som utvecklats i analysen 

(Hsieh & Shannon, 2005). De slutliga kategorierna var: Sederingsgrad, Kommunikation och 

information, Upplevelser av ångest, oro, smärta, rädsla och stress, Vårdmiljö och behov av 

normal dygnsrytm, Förändringar i sederingsrutiner, Närståendes betydelse, Minnen och 

behov av bearbetning efter intensivvårdstiden. Resultatet presenteras med hjälp av dessa 

kategorier och de subkategorier som utvecklats i kodningsschemat. I arbetet har lika mycket 

ansvar tagits för uppsatsens samtliga delar.   

 

 

Etiska överväganden 
 

Konfidentialitet i forskning var mycket viktigt och intervjupersonerna informerades om detta 

via det informationsbrev de fått innan intervjuerna genomfördes (bilaga 4). 

Intervjupersonerna informerades noggrant, muntligt och skriftligt, om att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet när som helst utan krav på 

förklaringar. Varje intervjuperson fick skriva under sitt skriftliga samtycke till att delta i 

studien (bilaga 5). Studiens resultat har stärkts med relevanta citat ur intervjutexten, men 

intervjupersonernas identitet och integritet har skyddats genom att data som kan kännas igen 
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av andra personer inte redovisats. Transkribering av alla intervjuerna gjordes av författarna 

och intervjutexten har endast delgivits vår handledare. Alla ljudinspelningar och utskrifter har 

förvarats i låst utrymme under den tid vi inte har arbetat aktivt med dem. Ingen obehörig har 

haft tillgång till dessa band eller utskrifter. Verksamhetens identitet har skyddats genom att 

inte benämna den vid namn och sekretess har upprätthållits. Bandinspelningarna och 

intervjutexten kommer att förvaras inlåsta på Högskolan i Borås, Institutionen för 

Vårdvetenskap, i ett särskilt arkiv, men utan möjlighet att kunna spåra källan (Kvale 1997; 

Dahlberg m.fl., 2008). 

 
 
 
RESULTAT 
 

Sederingsgrad 
 

Att vårda enligt MAAS 

 

För många år sedan sederades patienterna nästan ingenting, därefter ändrades regimen och 

patienterna sederades mycket djupt. En sjuksköterska berättade att rutinerna återigen började 

förändras i början på 2000-talet, men att det var först de senaste två åren som patienter under 

respiratorbehandling sederades lättare. Samtliga sjuksköterskor som intervjuades uppgav att 

målet för sederingsgrad hos patienten var MAAS två till tre (bilaga 1). Detta skulle alltid tas 

upp vid ronden och ordinerades av läkare, därefter justerade sjuksköterskorna självständigt 

doserna av de  läkemedel som användes för att uppnå sederingsmålet.  

 

En av sjuksköterskorna uttryckte: 

”Får vi ingen annan ordination då är det MAAS två till tre som gäller och då ska de liksom 

vakna vid beröring, titta upp och ändå att de är lugna, det är också målet”. 

 

En sjuksköterska berättade: 

”Det inte läkaren som ordinerar ge fem milligram Midazolam® kontinuerligt per timme utan 

de säger att vi vill ha patienten till exempel i MAAS två och då som sjuksköterska se till att gå 

upp eller gå ner i doseringen så att patienten hamnar där”. 
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Sjuksköterskorna hade ett medicinskt ”PM” angående sederingsrutiner på 

intensivvårdsavdelningen (bilaga 1) som innefattade bland annat att läkaren ordinerade 

MAAS-nivån och sjuksköterskan justerade läkemedelsdoserna för att uppnå ordinerad 

sederingsgrad. Detta ”PM” innefattade även riktlinjer för hur sjuksköterskorna skulle gå 

tillväga vid eventuella avvikelser. Det var också viktigt att de kände till maxdosen av de 

läkemedel som användes. Vid svårigheter att uppnå ordinerad MAAS-nivå och då maxdosen 

av läkemedlen var given, kontaktades läkare för ytterligare läkemedelsordinationer. 

 

Alla intensivvårdspatienter kunde inte vara lättsederade, alltså MAAS två till tre, utan 

individuella skillnader fanns och vid vissa diagnoser var det nödvändigt att patienterna var 

tungt sederade.  Exempel på detta var nedkylning vid hjärtstopp, vissa neurologiska 

sjukdomar bland annat vid skallskador och pågående epilepsianfall, och även vid 

svårventilerade sjukdomar till exempel Acute respiratory distress syndrome (ARDS) och 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

 

”ARDS patienterna som är svårventilerade de kan aldrig ligga på MAAS två till tre, de ligger 

på en nolla, vi har haft några fall nu det sista här med patienter som har haft KOL och någon 

patient som blivit lobektomerad som blev obstruktiv han kunde inte heller vara vaken utan 

man blev tvungen att sedera ner honom, så att det finns en och en annan och det är ju, då är 

kriteriet att man måste ventilera dem och det går inte när de är vakna”.   

 

 

Att väcka patienterna varje dag 

 

För att kunna bedöma sederingsgraden och se hur patienten mår och är mentalt användes 

”daglig väckning” det vill säga att sjuksköterskorna stängde av sederingen på morgonen. 

Detta genomfördes på de patienter där läkaren inte hade ordinerat en lägre MAAS nivå än två 

till tre. Några av sjuksköterskorna berättade att några få patienter hade fått för mycket 

läkemedel som hade ackumulerats i kroppen vilket gjorde att de inte hade vaknat på flera 

veckor. En viss rädsla fanns hos personalen att detta skulle upprepas. Trots detta upplevde 

flera sjuksköterskor att det slarvades med ”daglig väckning” och de menade att detta kunde 

göras mer regelbundet. Orsaken till att detta inte genomfördes kunde vara flera, men en orsak 

var rädsla för att väcka patienten. En annan sjuksköterska ansåg att man inte behövde vara 

rädd för att stänga av sederingen, utan man kunde alltid snabbt komma upp i koncentration 
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igen. Hon menade att sjuksköterskorna behövde påminna varandra, rent kunskapsmässigt, att 

det inte var farligt att väcka patienten. En sjuksköterska sade att ”daglig väckning” var bättre 

än att halvera dosen sederingsläkemedel. 

 

En sjuksköterska berättade: 

”Det har hänt vid något tillfälle att någon har fått för mycket Rapifen® och Midazolam® och 

det tog väldigt lång tid innan den patienten vaknade upp, och man är nog rädd för att 

upprepa det igen, det var inte en vecka vi pratar om utan det var flera veckor, och de fick gå 

ner på röntgen och CT hjärna och se om det fanns blödningar i hjärnan, men det var för att vi 

gett för mycket och det är inte bra när det händer eller självklart men det får vara en 

avvägning på alla”. 

 

En sjuksköterska uttryckte: 

”Vi har ju inte hållit på med det så länge att väcka upp varje dag och det, jag tror att det är 

något som alla kan bli bättre på många är nog lite rädda för att stänga av, jag tror det stänga 

av sederingen och väcka dem och så, jag vet inte riktigt, om man är rädd för att de ska få 

ångest ”. 

 

Daglig väckning användes även för att se hur mycket sederingsläkemedlen hade ackumulerats 

i kroppen på patienten och för att kunna minska på sederingen. En sjuksköterska upplevde att 

en orsak till att ”daglig väckning” inte gjordes regelbundet var att tiden inte alltid räckte till 

när hon ansvarade för flera patienter samtidigt. Hon upplevde att hon inte hade tid att vara 

tillräckligt observant och fokusera på patienten om hon hade mycket att göra med de andra 

patienterna. Ibland glömdes det helt enkelt bort. 

 

Hon uttryckte: 

”Då vaknade han väldigt abrupt och spärrade upp ögonen och det är ju inte vad man skulle 

vilja då utan stänger man av alltihop så får man ju vara väldigt observant på dem, och det är 

väl därför som inte det görs ibland, och har man två patienter och mycket att göra med den 

andre patienten så hinner man inte fokusera och det är ju hemskt olyckligt om de får 

smärtgenombrott och blir för vakna”. 
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Att övergå från tung till mer lätt sedering 

 

En sjuksköterska som hade arbetat på intensivvårdsavdelningen i många år berättade att förr 

blandades Morfin® och Midazolam® till en cocktail och personalen hade ingen aning om hur 

mycket som gavs till patienten. Det viktigaste var att patienterna var djupt sederade, eftersom 

man trodde att det var bättre för patienterna att inte minnas eller uppleva någonting under den 

tiden de var sövda. Förr var patienterna så tungt sederade att det var svårt att bedöma 

patientens sederingsgrad. Inställningen till sedering under respiratorbehandling har förändrats 

på senare år.  Personalens kunskap om läkemedel och monitorering av sederingsgrad hade 

ökat. Det var få sjukhus som verkligen monitorerade sederingen, men på 

intensivvårdsavdelningen där intervjuerna genomfördes ansåg flera av intervjupersonerna att 

personalen var duktiga på detta. På avdelningen arbetades aktivt med ett sederingsprojekt 

sedan några år tillbaka. Den nya strategin innebar att patienterna sederades lättare på grund av 

mycket biverkningar relaterat till tyngre sedering. Lätt sedering har enligt senare forskning 

visat sig vara bättre för patienten ur många aspekter. 

 

 

Att vårda enligt ett sederingsprotokoll 

  

Samtliga sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen berättade att de hade ett 

sederingsprotokoll som de arbetade efter, ett medicinskt ”PM” angående sederingsrutiner och 

generella direktiv för sedering på intensivvårdsavdelningen (bilaga 1). Detta innebar bland 

annat att intravenös sedering i form av till exempel infusion Propofol® eller Midazolam® 

användes initialt när patienten lades i respirator och därefter, på andra eller tredje dagen, 

beroende på patientens hälsotillstånd, påbörjades enteral sedering i form av tablett Atarax® 

och tablett Temesta®. Det var viktigt att mag-tarmkanalen var igång, annars skedde inget 

optimalt upptag från tarmen.  

 

” Man börjar ju alltid med intravenös sedering, men sen efter några dagar, ja patientens 

tillstånd, man liksom diskuterar sig fram till när det är lagom, alltså mag-tarmkanalen måste 

ju vara i hyfsad kondition för att dom ska få ett upptag i magen utav tabletterna, så börjar vi 

gå över till peroral medicinering, och då blir det ju så man trappar in den ena och trappar ut 

den andra”. 
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Vid övergången från intravenös till enteral sedering fanns problem att hålla ordinerad MAAS-

nivå. Patienterna blev ofta tillfälligt för djupt sederade. När patienten endast fick enteral 

sedering behövde sjuksköterskorna ibland ge intravenös sedering som bolusinjektion vid vissa 

procedurer till exempel vändningar. 

 

”Tablett Atarax® och tablett Temesta®, de två kombinerar man ju, då när man sätter in detta 

tar det ett visst antal timmar innan koncentrationen kommer upp och samtidigt måste vi ju 

minska på det intravenösa, ibland kan det bli ett litet glapp där och tillfälligt kanske de då 

blir lite för djupt sederade då”. 

 

”Det är klart att det är mycket lättare att ha en infusion gående för att reglera både upp och 

ner, tabletterna tar ju tid innan de verkar, det kan ju ta ett dygn innan de verkar och det 

dygnet kan de ju ligga och ha det jobbigt om man inte ger någonting vid sidan om, någon 

injektion, men det är ju jobbigare att få det bra inställt med tabletter än att få det med 

infusion, det är ju självklart är det”.  

  

Enteral sedering fungerade inte på alla patienter, vissa patienter blev aldrig insatta på 

tabletterna för att det var något som inte fungerade. Ibland fick patienterna både tabletter och 

intravenös sedering under en längre tid och sjuksköterskorna fick laborera mycket fram och 

tillbaka med läkemedlen för att uppnå ordinerad MAAS-nivå. Ett stort problem var frågan om 

patientens upptag av läkemedel i mag-tarmkanalen, eftersom mag-tarmparalys var vanligt 

under kritisk sjukdom. Vissa patienter hade inte någon ventrikelsond, andra hade till exempel 

genomgått stor och komplicerad operation och sonden hade åkt ut av någon anledning och ny 

sond kunde inte sättas av operationstekniska skäl. Hos en del patienter fanns svårigheter att 

sätta ner en sond. På de patienter som enbart hade enteral sederingen, fick sjuksköterskorna ha 

intravenösa läkemedel som Rapifen® och Propofol® nära till hands om det skulle utföras 

någon procedur som exempelvis vändning.   

 

”Ja ibland får man gissa och ibland ser man tydligt men man vet inte alltid vad som är vad, 

men om patienten är lugn så får man tro att det är ja Temesta® och Atarax®, och är de inte 

lugna så får man gissa, behöver vi öka dosen eller har patienten inget upptag alls och vad är 

det som händer, vi är ju individer och är olika, det är mycket som handlar om gissningar 

faktiskt”.  
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Sjuksköterskorna upplevde den enterala sederingen på olika sätt, de uttryckte: 

”Den regimen fungerar jättebra, istället för att abrupt stänga av den intravenösa sederingen, 

så att patienten får vänja sig successivt och vara mera vaken och sedan ändå ha det enterala 

då”. 

 

”Ja det är klart att har en man en mage som inte rör sig och man är bukopererad och man 

inte hör några tarmljud och ändå proppar vi ner tabletter så kan man ju känna att  vad gör 

det för nytta”. 

 

Intravenös sedering gav mycket abstinens och ju längre tid patienterna hade detta ju mer 

abstinenta blev de. Den enterala sederingen gav inte denna abstinens ansåg intervjupersonerna 

och inte den amnesin som den intravenösa sederingen gav. Sjuksköterskorna fick ibland öka 

doserna på tabletterna eftersom de inte gav avsedd effekt, däremot hade tabletterna längre 

effekt. De upplevde också att de emellanåt fick påtala för läkarna att enteral sedering skulle 

sättas in.  

 

”Ja det är inte lika starka läkemedel egentligen och det innebär vad jag förstår, så får man 

inte den här amnesin att man glömmer förloppet utan man är ju mer vaken när man går på 

tabletterna och det är ju mycket ångest och oro dämpande med dem”. 

 

Sjuksköterskorna upplevde även lätt sedering på olika sätt, och de senaste åren hade det skett 

en attitydförändring. Flera av dem hade varit skeptiska till sederingsprotokollet när det 

påbörjades och undrade hur det skulle gå att ha patienterna så lätt sederade att de kunde prata 

med dem. Sjuksköterskorna insåg att förändringar tar tid. En av personalen hade lite 

skämtsamt uttryckt en gång: 

 

”Jag vill absolut inte va vaken om jag ska ligga i respirator”.  

 

 

Att ta hänsyn till patientens andning och cirkulation 

 

Flera av sjuksköterskorna påtalade att det var viktigt att patienterna bibehöll sin egenandning 

och då framförallt diafragma andningen, eftersom detta gynnade förhållandet mellan 

perfusion och ventilation i lungorna och bidrog till ett bättre gasutbyte. Det var deras 
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uppfattning att tung sedering medförde att patienterna inte orkade använda 

andningsmuskulaturen i den utsträckning som de patienter med lätt sedering gjorde. Lätt 

sederade patienter hade bättre förutsättningar att bibehålla sin andningsmuskulatur och trigga 

till egna andetag i respiratorn eftersom de var mer vakna. Det var sjuksköterskornas ansvar 

tillsammans med läkaren att justera respiratorinställningar, prova olika mode, så att 

patienterna tilläts trigga till egna andetag, så snart som möjligt för att främja egenandningen. 

Bibehållen egenandning under respiratorbehandlingen underlättade urträningen ur respiratorn.    

 

”Så fort patienterna bara kan så måste man försöka och få dem att andas lite själva, det finns 

olika inställningar då, så att de kan liksom använda diafragma och det är klart söver man ner 

dem väldigt mycket då släcker du ju ut allt detta”. 

 

Några av sjuksköterskorna beskrev att de i sin roll som sjuksköterska kunde påverka 

patienternas tid i respiratorn. Då en patient inte hade farligt höga tryck och var vaken, gick 

sjuksköterskorna över till ”moden” assisted spontaneous breathing (ASB), där patienterna 

kunde andas själva. Sjuksköterskorna påtalade att det var viktigt att hela tiden ”ligga steget 

före”, så att patienterna inte behövde ligga onödigt länge i respirator. Sjuksköterskorna 

berättade att respiratorerna har utvecklats under åren och att det finns flera andningsmönster 

att välja på, vilket har förbättrat för patienterna att kunna ta egna andetag och tidigare komma 

ur respiratorn eftersom fler dygn i respiratorn ökar bland annat riskerna för 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP). 

 

”När jag började med intensivvård så var alla volymkontrollerade och de hade ju faktiskt inte 

någon möjlighet att dra ett enda andetag själva, det är ju något man otroligt sällan ser idag, 

idag går nästan alla patienter på tryckstyrd ventilation med olika former av tryckunderstöd så 

att de styr sin andning mycket själv”.  

 

En del patienter klarade att periodvis vara helt utan sedering, och även att vara helt vakna 

under intubering. Några av sjuksköterskorna trodde att dessa patienter kanske var mindre 

känsliga i halsen, men samtidigt medgav de att här fanns det stora individuella skillnader, en 

del patienter tålde att ha tuben i halsen och andra klarade det inte, och i det läget sederade 

sjuksköterskorna patienterna tills tuben tolererades. De medgav att intensivvårdspatienter var 

inte varandra lika, det fanns stora skillnader i ålder och sjukdomsbakgrund.  
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”Han har varit ett sådant klassiskt exempel på någon som inte hade någon sjuk bakgrund alls 

egentligen, inte hade någon lång sedering bakom sig när man släppte upp honom, utan hade i 

princip en kort narkos på en och en halv timme, men han bad faktiskt att vi skulle söva honom 

djupare”. 

 

Det framkom att alla patienter inte kunde vara lättsederade, det fanns medicinska tillstånd 

som gjorde att patienterna måste vara tyngre sederade. Exempel på detta var patienter med 

svåra lungproblem med mycket obstruktivitet och bronkospasm som behövde slappna av för 

att få tillräckligt med luft i luftvägarna. En del patienter fick i omgångar sövas ner för att 

kunna ta emot volymer från respiratorn och då befinna sig i MAAS ett. 

 

” Han blev så jätteobstruktiv så det gick inte att ventilera honom utan vi fick söva ner honom 

ordentligt djupt”. 

 

Sjuksköterskorna menade att målet för alla intensivvårdspatienter var att fortast möjligt kunna 

extuberas. De menade att när en patient intuberas och läggs i respirator ska man börja tänka 

på hur fort kan patienten komma ur. De flesta patienter som vårdades en tid i respirator blev 

tracheotomerade eftersom det blev lättare med urträning och talventil kunde sättas på så att 

både kommunikationen och spontanandningen blev bättre. De var också medvetna om att 

patienter som var oralt intuberade hade ökade risker för ofrivillig extubation, eftersom 

patienten då lättare kunde dra i tuben. I samband med urträningen minskade de på sederingen 

så att patienterna kunde hålla fri luftväg och spontanandas.  

 

”Ibland extuberar man innan man trappat ut ordentligt men det funkar bra ändå bara de 

håller fri luftväg så funkar det”. 

 

Sjuksköterskorna talade om att tung sedering medför nästan alltid cirkulatoriska problem med 

att hålla uppe blodtrycket, medan lättare sedering oftast inte gör det. Vid problem med 

cirkulationen blir patienterna kalla perifert och cirkulationen prioriteras till vitala organ. 

Sjuksköterskorna medgav att de i samråd med läkaren fick gå in med inotropt stöd som 

exempelvis Noradrenalin® till patienten, vid problem med att hålla blodtrycket uppe. Det 

första sjuksköterskorna tittade på när de kom in till en patient var därför puls och blodtryck 

och därefter på respiratorinställningar för att se om de kunde förbättra något. När patienterna 
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var cirkulatoriskt instabila kunde det vara en fördel för cirkulationen att ha patienterna lättare 

sederade. 

 

”Om de är cirkulatoriskt instabila då är det ju en fördel egentligen för cirkulationen att ha 

dem lätt sederade för då får du upp blodtrycket”. 

 

”Man fick sedera honom djupt och han sjönk i blodtryck och man fick gå in med 

Noradrenalin® och då är hela den här karusellen igång och det är inte bra”. 

 

 

Att vårda barn 

 

När det gällde lätt sedering i relation till patientens ålder så var sederingsgraden mer beroende 

på patientens sjukdomstillstånd, och individuella skillnader, än ålder på patienten. På 

avdelningen fanns äldre som hade varit helt utan sedering likaså yngre patienter. Däremot 

ansåg flera av sjuksköterskorna att yngre patienter oftast hade mer reserver fysiologiskt att ta 

av och återhämtade sig snabbare efter tiden i respirator. Omvårdnaden av små barn var lite 

speciellt, de vårdades sällan på avdelningen och sjuksköterskorna upplevde att de inte hade 

lika mycket erfarenhet när det gällde sederingen av dessa. När barn vårdades i respirator på 

avdelningen var det oftast på grund av respiratoriska problem, vuxna patienter kunde vårdas i 

respirator som en följd av andra sjukdomstillstånd. Små barn var ofta ganska djupt sederade 

och viss rädsla fanns hos sjuksköterskorna för ofrivillig extubering, den rädslan var större vid 

vård av barn än vuxna patienter, eftersom barn var mer svårintuberade. Vid vård av ett svårt 

sjukt barn försökte man avsätta två sjuksköterskor som hade hand om patienten, istället för en 

sjuksköterska och en undersköterska. Sederingen på barn innefattade infusion med Morfin® 

och Midazolam®, enteral sedering användes inte. Flera av sjuksköterskorna ansåg att  

barn krävde ofta ganska höga doser. Erfarenheten hos sjuksköterskorna var större när det 

gällde barn som vårdades i respirator i hemmet, barnet hade då tracheostomi och hade ingen 

sedering. 

 

”Barn är nog lite djupare sederade, sen är det ju stor skillnad på om de är trachade eller 

intuberade, när patienten väl är trachad, då har du ju en fri luftväg, och då behöver du ju inte 

liksom vara orolig, det är ju alltid ett riskmoment med ofrivillig extubering då, det är ju ett 

jättedåligt läge, särskilt på barn då som dessutom är svårintuberade”. 
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Kommunikation och information 
 

Att få kontakt med patienten 

 

Tyngre sederade patienter hade oftast svårigheter att visa kroppsspråk, till exempel vid 

smärta. Det försvårade för sjuksköterskorna att bedöma graden av smärta. Flera 

sjuksköterskor upplevde att lätt sederade patienter gav större möjligheter till kommunikation 

på många olika sätt. Även om patienterna inte kunde tala på grund av tuben så upplevde de att 

de fick kontakt, och kunde fråga patienterna om de hade ont, om de ville ha mer 

smärtlindring, om de kände oro, eller om de låg skönt i sängen. 

 

”Man kan ju kommunicera med sin patient, har du ont, om du har ont kan vi ge dig mer 

smärtlindring, är du orolig, eller många olika saker”. 

 

En sjuksköterska berättade att trots många fördelar i kommunikationen hos lätt sederade 

patienter, kunde det vara svårt att bedöma hur adekvata patienterna var i sin kommunikation 

under tiden i respirator. 

  

”Man tror att man har en patient som är helt adekvat och man kommunicerar fantastiskt fint 

med ögonen och så här, och nickar och man tror att man förstår dem så väl och den dagen då 

man extuberar, så förstår man att de pratar bara rappakalja hela tiden och är ju helt borta 

och vet ju inte var de är eller någonting, så bara för att de ser så adekvata ut så är de inte 

det”. 

 

 

Att kommunicera på olika sätt  

  

I sitt sätt att kommunicera med respiratorbehandlade patienter så kunde sjuksköterskorna 

använda sig av cirkulatoriska och respiratoriska parametrar på övervakningsutrustningen 

eftersom patienterna kunde gå upp i andningsfrekvens eller puls då någonting inte var bra för 

dem. Med lättsederade patienter kunde sjuksköterskorna lättare prata och patienterna försökte 

göra sig förstådda. Patienterna kunde nicka, mima, tracheostomerade patienter kunde använda 

talventil, och för patienter som orkade fanns pektavlor och skrivblock att tillgå.  
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”Med lätt sederade kan man kommunicera och prata, men det är inte alltid de har talventil så 

att de kan svara tillbaka, men de kan åtminstone nicka eller skaka på huvudet”. 

 

”Man kan använda talventil så att de kan göra sig förstådda själva, så får man ha pektavlor, 

de får skriva på block om de orkar, det är inte alltid de orkar, det är mycket mimik”. 

 

 

Att bevara patientens integritet 

 

Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att patienternas integritet bevarades, och detta 

blev lättare då patienterna var lättare sederade och kunde vara med på ett helt annat sätt. 

Patienterna fick mer kontroll över situationen och kunde vara med om vad som hände runt 

omkring dem. Omvårdnadssituationen kunde förbättras när patienterna var mer vakna och 

sjuksköterskorna kunde lättare skapa en kontakt. 

 

”Jag tror att hon kände det bra för att hon var med hela tiden och hon fick sin integritet 

bevarad och man kunde hjälpas åt på något sätt, det känns ju bättre när man har en patient 

som är med på nåt sätt, när man förklarar nu ska vi vända dig och nu ska vi göra det och de 

är med”. 

 

  

Att ge information till patienten 

 

Sjuksköterskorna berättade att information till patienterna var mycket viktigt, då de låg i 

respirator och var sederade, och inte kunde förmedla sig verbalt. De berättade alltid för 

patienterna att de låg i respirator, att de inte kunde prata eftersom de hade en tub i halsen och 

att de låg på intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskorna berättade att inför varje vårdmoment 

pratade de med patienterna oavsett hur djupt sederade de var, så att de kunde förbereda sig för 

vad som skulle ske. De talade även om för patienterna att de fanns hos dem hela tiden, så att 

de inte behövde känna sig ensamma. Informationen till patienterna fick gång på gång 

upprepas för att de skulle känna sig trygga, eftersom patienterna glömde fort när de var under 

sedering.   
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”Man får ju vara i närheten och tala om för dem att vi finns här hela tiden, information är ju 

jätteviktigt gång på gång och man drogar ju inte ner om man inte behöver då blir det ju lika 

jobbigt igen när de vaknar upp, utan förklara vad som har hänt och vad du har gjort att vi är 

här och du ligger på IVA och ligger i respirator och du ligger inte här för alltid och när vi tar 

bort tuben kan du börja prata igen”. 

 

 

Upplevelser av ångest, oro, smärta, rädsla och stress 
 

Att arbeta i närvaro av känslor som ångest och oro 

 

Flera av sjuksköterskorna trodde att många patienter kände oro bara för att de inte kände 

någon trygghet, eller så kunde oron bero på smärta. De menade att flera av patienterna hade 

ett kontrollbehov och detta släcks ut med sederingen. För patienterna var det mycket allvarligt 

att tappa kontrollen, sjuksköterskorna framhöll att patienterna ville ha kontroll över vad som 

hände runt omkring dem och de trodde patienterna mådde bättre av att vara mer vakna. Men 

de påpekade också att det inte var så för alla patienter, var de exempelvis psykiskt labila innan 

de hamnade i intensivvård fick de en mer uttalad panikångest. Sjuksköterskorna talade om att 

det var viktigt att patienterna kände en tillit till vårdpersonalen och det var viktigt att kunna 

trösta patienterna även då de var vakna. De påpekade att icke farmakologiska åtgärder var 

mycket viktiga, som att ge patienterna optimala lägesändringar i sängen och att se till att 

patienterna hade optimala respiratorinställningar. Sjuksköterskorna ville kunna se var oron 

kom ifrån om det kunde till exempel vara törst eller smärta. Några talade om att en del av 

sjuksköterskorna och undersköterskorna var duktiga i att ge taktil massage och detta gjorde 

patienterna mindre oroliga. Om inget av de icke farmakologiska åtgärderna hjälpte patienterna 

fick de dock öka sederingen eller ge en bolusdos.  

 

”Är man psykiskt labil innan jag hamnar i intensivvård inte blir jag lugnare utan jag blir 

tvärtom, jag får mer panikångest, det som krävs av oss vårdpersonal att vi bygger upp en tillit 

att patienten får en tillit till personalen, får förtroende”. 

 

”Vi har haft en man som legat i respirator i en månad, idag kanske han dör faktiskt, där det 

har varit mycket ångestproblematik och jätteoroligt och där man har liksom känt att nej men 
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så här kan patienten inte ha det nu måste vi bryta det för att man ska ju inte behöva ha ångest 

det tycker jag inte”. 

 

Några av sjuksköterskorna menade att ångest och oro hos patienterna även skapade ångest hos 

dem själva. Sjuksköterskorna ansåg att de inte kunde söva patienterna djupare bara för att de 

kände ångest.  

 

”Oro och ångest kan man inte alltid häva utan då ska de igenom, det är rätt tufft för en annan 

att se för det skapar ångest hos personalen, men jag kan inte söva patienten för att jag har 

ångest”. 

 

En sjuksköterska uttryckte: 

”Jag upplever inte det, jag får inte ångest av det jag vet att många av mina kollegor får det 

men jag får inte ångest utav det för att jag skapar ett vårdlidande, det vet jag att jag gör, jag 

skapar ett vårdlidande av att sätta venflon, jag skapar ett vårdlidande varje gång jag suger 

patienten”.  

 

Några sjuksköterskor menade att lätt sederade patienter kunde uppleva mer oro och ångest än 

tungt sederade patienter. Ibland kunde det vara problem med att patienterna inte fick i sig 

tillräckligt med volym från respiratorn eftersom de andades emot för mycket. Samtidigt 

påpekade de att vid tung sedering vet man inte hur patienterna upplever oro, eftersom man 

söver dem djupt.  

 

”Mimiken kan man ju titta på om de har ont och är oroliga, ja, mer oroliga är de ju, och 

ibland kan jag tycka att de har en mer uttalad ångest med, att man kan se att de är rädda i 

ögonen ibland, om de har en liten sedering”. 

 

När sederingen stängdes av eller minskades inför extuberingen upplevde flera sjuksköterskor 

att patienterna blev oroliga. Patienterna blev ofta oroliga eftersom de inte förstod var de 

befann sig, de såg inga anhöriga omkring sig och förstod inte vad som hade hänt. 

Sjuksköterskorna försökte att prata lugnande med dem eftersom de inte ville använda 

läkemedel i första hand.  
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”Det är ju klart att de blir oroliga de första gångerna när man precis lättat på sederingen 

och de börjar vakna och de vet inte var de är och de ser inga anhöriga runt sig och förstår 

inte vad som hänt, man försöker ju prata med dem, man försöker ju inte använda farmaka i 

första hand, optimalt är ju att prata med dem och se hur de reagerar och hur oroliga de är”. 

 

 

Att kunna tolka patienternas upplevelser av smärta 

 

Flera sjuksköterskor berättade att de trodde att intensivvårdspatienter fick för lite 

smärtlindring, att de var för snabba med att ta bort smärtlindringen. Men de hade också 

erfarenheten av att det fanns de patienter som fick för mycket. Sjuksköterskorna tyckte det var 

svårt i vissa fall att bedöma smärtan. På medvetslösa patienter lades inte mycket 

ryggbedövningar eftersom man ville ha kontroll över motoriken. Då patienterna var tungt 

sederade hade de kontinuerligt smärtstillande läkemedel som pågick, och då trodde 

sjuksköterskorna att det var lättare att utgå ifrån att patienterna inte hade ont. Det kunde bero 

på att patienterna inte lika tydligt kunde visa tecken på smärta som lättare sederade patienter 

kunde. Det sjuksköterskorna var uppmärksamma på, på tungt sederade patienter var om de 

gick upp i blodtryck eller grimaserade. Sjuksköterskorna var mer lyhörda på smärtlindring på 

lätt sederade patienter eftersom de kunde fråga patienten om han/hon hade ont, tydligare 

kunna se bekymmersrynkan mellan ögonen, se om patienten grimaserade. Sjuksköterskorna 

tittade även efter andra tecken på smärta som ökad puls och blodtryck, om patienten svettades 

eller ökade sin andningsfrekvens eller var oroliga. 

 

”Jag tror våra patienter har ont, jag har varit riktigt tjatig om detta gentemot andra kollegor, 

men ibland tror jag vi ger för lite det tror jag både i smärtlindring eller om de är oroliga, vi 

är lite rädda för att ge, jag vet inte om det beror på det här nya protokollet eller om det varit 

så här innan men då har vi ju haft infusioner gående och då kanske man inte behövt ge mer 

utan det har varit tillräckligt det som de har fått”. 

 

Vid smärtsamma procedurer eller vid vändningar gav sjuksköterskorna ofta smärtstillande, 

men många upplevde att de vände patienterna för tidigt innan smärtlindringen hade någon 

effekt. Sjuksköterskorna var fria i att kunna ge mycket extra bolusdoser, vilket upplevdes av 

många som en stor frihet.  

 

 25



”Vi har lite bråttom att man kanske trycker in en milliliter Rapifen® och vänder direkt efteråt 

innan det har blivit någon effekt och det är ju fel, även om de får smärtlindring väntar vi inte 

tillräckligt länge innan vi gör någonting”. 

 

 

Att vårda patienter som känner rädsla och stress 

 

Nästan alla intensivvårdspatienter genomgick en krisreaktion när de hamnade på 

intensivvårdsavdelningen, eftersom de blev helt utelämnade till vårdpersonalen. Det kunde 

vara stor skillnad mellan lätt sederade patienter, för en del fungerade det mycket bra, medan 

för andra var det besvärligt att vara lätt sederade, och det kunde lysa skräck ur ögonen på 

patienterna. När personalen skulle utföra en omvårdnadshandling eller undersökning på 

patienterna kunde puls och blodtryck stiga och patienterna grimaserade. Detta var ofta svårt 

att bedöma vad det stod för, om det var smärta, obehag eller rädsla.  

 

”Vissa patienter kan man ju se att det fullkomligt lyser skräck ur ögonen”. 

 

En del patienter med lättare sedering, som upplevde mycket oro och ångest kunde bli väldigt 

stressade. Sjuksköterskorna talade om att hjärtat stressades onödigt mycket och patienterna 

kunde dra i slangar och i tuben, med risk för ofrivillig extubering. Ofta användes 

Catapressan® mot stress.   

 

”Tung sedering kan du aldrig mäta, du kan skriva en nolla men du har ingen aning om vad 

patienten är, en lättare sedering där patienten har ångest och oro, där finns det en viss risk 

både för hjärtat och att man blir så stressad och även att man drar ut sin slangar”.   

 

 

Vårdmiljö och behov av normal dygnsrytm 
 

Att vårdas i en för patienten skrämmande miljö 

  

Flera av sjuksköterskorna var övertygade om att intensivvårdsmiljön ibland kunde upplevas 

som skrämmande för patienten. Det var ofta en högljud miljö, mycket larm från olika 
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apparaturer och sjuksköterskorna var medvetna om att personalen ofta pratade för mycket 

inne på salarna. På avdelningen försökte man göra miljön så lugn som möjligt genom att vara 

lite personal på salen och minimera pratet med varandra. Sjuksköterskor som för tillfället inte 

hade ansvar för någon patient kunde vara behjälplig med att till exempel blanda läkemedel, 

vilket minskade stressnivån och onödigt ”spring” på salen. En sjuksköterska berättade att en 

ljudstudie var genomförd på intensivvårdsavdelningen, men att resultatet av studien inte var 

färdigt än. En sjuksköterska upplevde att patienterna ibland sammanknippade 

intensivvårdsmiljön med allvarlig sjukdom och död. 

 

En sjuksköterska uttryckte: 

”Ibland så klingar ju intensivvården, det är ju lika med döden, det är ju världens värsta 

ställe, man kommer dit när man sviktar i någon vital funktion så visst är det allvarligt, ja man 

är allvarligt sjuk, absolut”. 

 

En sjuksköterska reflekterade över miljön i rummet och patientens behov av att vårdas i den 

dygnet runt, hon uttryckte: 

”Och då kan man tänka, där kan jag gå in och ut ur salen, och jag är frisk och mår bra, jag 

får gå hem efter åtta timmar, men patienten, han får ligga kvar”. 

 

 

Att bevara dygnsrytm och patienternas behov av vila 

 

Dygnsrytmen påverkades av flera faktorer menade sjuksköterskorna, bland annat den kritiska 

sjukdomen i sig, vilket medförde att personalen var tvungna att utföra vårdhandlingar med 

patienten dygnet runt, höga ljudnivåer på salarna och abstinens vid nedtrappning av 

sederingsläkemedel. Flera av sjuksköterskorna upplevde att de kunde påverka detta i 

omvårdnaden av patienten. Vilostunder på dagen var viktigt, då patienten fick vara ifred och 

det var lugnt på salen, att sjuksköterskorna samordnade och planerade sina 

omvårdnadsinsatser till vissa tidpunkter på dagen och att det minimerades nattetid. Om 

patienten hade svårt att komma till ro så sade de att det var bättre att ge en bolusinjektion 

Propofol® istället för att patienten hade en högre dos som gick kontinuerligt.  

 

”De har ju en störd dygnsrytm när de har varit sederade länge, så det är jätteviktigt att man 

håller på med aktiviteter under dagen, och sedan viloperioder under dagen också, det är 
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jätteviktigt att man inte är på dem hela tiden, det är klart, för både du och jag skulle ju också 

bli förvirrade, arga eller irriterade om personalen hela tiden var på oss och gör någonting, 

så det är jätteviktigt att de får vara för sig själva, och det ska vara lugnt, och det ska vara 

mörkt”. 

 

En sjuksköterska menade: 

”Det kräver mer av mig, att jag planerar och samordnar vårdinsatserna, och det är så IVA-

vården skall vara tycker jag, sen har vi ju mer monitorering nu än vad vi någonsin har haft, 

så egentligen så behöver man inte vara på patienten hela tiden”. 

 

 

Att vårda patienter som har abstinens och behov av sömn 

  

Förebyggande av abstinens med hjälp av läkemedel, och att patienterna fick sömntabletter 

nattetid när enteral sedering hade påbörjats, var andra faktorer de kunde påverka, och vid 

behov fick även infusion Propofol® ges till natten. Sjuksköterskorna upplevde att 

intensivvårdspatienterna ofta var mycket trötta och att deras uppgift var att försöka uppnå en 

normal dygnsrytm för patienten. Abstinens relaterat till intravenös sedering ansåg de vara 

vanligt. Vid nedtrappning av den intravenösa sederingen, där enteral sedering hade påbörjats, 

var det viktigt att patienterna fick lite mer sömntabletter för att kunna sova på natten istället 

för att öka eller åter sätta in intravenös sedering. En sjuksköterska berättade att patienterna 

ofta hade abstinens i övergången från intravenös till enteral sedering, att övergången ofta var 

mycket jobbig för patienterna, och att de ofta sov dåligt på nätterna under den perioden. Det 

var viktigt att tala med patienterna om varför denna period var svår och att sjuksköterskorna 

tänkte på mobiliseringen, att planera tiden för detta, och att de försökte undvika att patienterna 

sov på eftermiddagen så de kunde sova på natten.  

 

En sjuksköterska sade: 

” I övergången ja, när det har gått det perorala några dagar, så ser man att de sover mindre 

och mindre på nätterna, för de är mindre sederade, de blir ju abstinenta också såklart, 

absolut”. 

 

Flera av sjuksköterskorna berättade att många av patienterna på avdelningen sov mycket 

dåligt på nätterna, det kunde bero på flera orsaker, bland annat abstinens, smärta och oro över 
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vad som hade hänt dem. Miljön på avdelningen/salen påverkade också, det kunde vara andra 

patienter som störde eftersom det fanns få enkelrum på avdelningen och de fick dela rum med 

andra patienter. För att göra miljön på salen bättre försökte sjuksköterskorna ha rummet mörkt 

på natten, ha nattbelysning på på respiratorskärmen och dörren stängd till korridoren. 

Prioriteten på natten var att patienterna skulle sova så de försökte greja så lite som möjligt 

med dem på nätterna och samordna de läkemedel som inte var nödvändiga att ge på natten till 

dagen. De försökte även att inte vara mer än två stycken personal på salen nattetid. I den 

enterala sederingen ingick att patienterna fick tablett Propavan® och tablett Imovane® till 

natten, ibland fick sjuksköterskorna ge extra sömntabletter till patienterna så de skulle kunna 

sova. De fick även ge infusion Propofol® för att patienterna skulle komma till ro nattetid. 

 

”Sömnen är ju inte alls bra, så de kan ju vara vakna nästan hela natten, men man får ju ta 

reda på varför de är vakna, ibland kan det ju vara smärtor, att de är oroade över vad som har 

hänt, och då får man ju försöka förklara det, och sedan får man kanske ge dem en extra 

insomningstablett”. 

 

När patienterna hade haft enteral sedering att tag så kunde det göra så att patienterna faktiskt 

sov, även om det blev en konstgjord sömn. En sjuksköterska berättade att sömnen var en 

subjektiv upplevelse, hon tyckte att patienten hade sovit på natten, men det tyckte inte 

patienten, det kunde även vara tvärtom. 

 

”Det är blir konstgjord sömn utav det men man får dem ju ändå liksom att slappna av lite 

granna, jag tror inte man går ner i djupsömn riktigt, utan det är en konstgjord sömn, de 

blundar, sedan är det väldigt olika det här hur de har sovit, vi kan tycka att de sover jättebra 

men de tycker att de inte har sovit någonting och tvärtom, så det är ju väldigt subjektiva 

upplevelser”. 

 

En sjuksköterska berättade om en patient som hade haft det mycket jobbigt vid övergången 

från intravenös sedering till enteral sedering, hon hade fått extra infusion Propofol® till natten 

de första nätterna, men ingenting stämde, kroppen hade vant sig vid att få intravenös sedering 

kontinuerligt. Patienten hade fått extra sömntabletter till natten. I denna jobbiga period 

upplevde sjuksköterskan att hon var tvungen att vara lite hård mot patienten, inte ge 

intravenös sedering för att patienten successivt skulle kunna tränas ur respiratorn. Information 

till patienten om varför hon valde att inte ge mer läkemedel till patienten var viktigt. 
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Sjuksköterskan uttryckte: 

”Det ju bättre att förebygga det, att man ger dem lite mer insomningstabletter och så, men om 

de inte kan sova så måste jag ju tyvärr förklara att jag kan inte ge dig mer och söva ner dig, 

sedan blev det ju bättre, efter en tid så blev det ju bättre och bättre, hon sov ju lite på dagarna 

och vi försökte ju att mobilisera henne på eftermiddagarna lite mer, så hon skulle känna att 

hon var trött inför natten”. 

 

 

Att ge intensivvårdspatienter tid för återhämtning 

 

Flera av sjuksköterskorna talade om att mag-tarmkanalen var ett stort problem vid kritisk 

sjukdom, initialt oftast tarmparalys och därefter diarréer som följd av laxering. Patienterna 

hade oftast ventrikelsond, till en början en grov sond för att avlasta mag-tarmkanalen, denna 

byttes sedan till en tunnare. Det var viktigt att mag-tarmkanalen kom igång och sondvälling 

startades tidigt, gavs långsamt, kontinuerligt över största delen på dygnet. 

Intensivvårdspatienter var uppkopplade till mycket teknisk apparatur och de låg mycket i 

sängen, vilket medförde att de tappade muskelmassa fort och neuromyopatier var vanligt. Vid 

tung sedering kunde patienterna inte röra på kroppen i sängen, men lätt sedering bidrog till att 

de kunde rätta till sig själva och på så vis också låg bättre i sängen. De kunde också medverka 

i sjukgymnastiken och röra på armar och ben självständigt. Flera sjuksköterskor upplevde 

många fördelar med lätt sedering när det gällde mobiliseringen av patienterna. Patienterna 

kunde ge uttryck via kroppsspråket att de kanske inte låg bra i sängen, sjuksköterskorna kunde 

kommunicera med och fråga patienten vad som inte var bra, de kunde mobilisera patienter till 

sängkanten och ta upp dem i en speciell stol, kallad ”combilyser”, och till och med ta med 

patienten ut på avdelningen med hjälp av en transportrespirator. De ansåg att tidig 

mobilisering medförde många fördelar för patienternas tillfrisknande, både respiratoriskt och 

cirkulatoriskt, det var tufft för patienterna att återhämta sig och rehabiliteringen innefattade 

fysisk och psykisk rehabilitering. Patienterna var ofta mycket trötta och mobiliseringen fick 

genomföras korta stunder, men detta var möjligt i och med den lätta sederingen trots att 

patienterna var i behov av respiratorbehandling. 

 

”Man kan mobilisera dem på sängkanten, så det måste ju vara bra för precis allting, för 

tarmfunktion, för lungor, för patientens sinne, och för muskulaturen”. 
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På avdelningen hade man patientansvarig sjuksköterska (PAS), och om sjuksköterskan av 

någon anledning, till exempel ledigheter eller semester, inte själv kunde vara detta för 

patienten så var det viktigt att föra frågan vidare till någon annan sjuksköterska som kunde 

vara PAS för patienten. Kontinuiteten, att samma personal ansvarar för samma patient, var 

viktigt, att patienterna träffade samma personal och fick se samma bekanta ansikten. Det var 

extra viktigt när man hade börjat minska på sederingen och patienterna var mer vakna än 

tidigare. Detta gällde både sjuksköterskor och undersköterskor, och det kunde bidra till att 

patienterna tillfrisknande fortare, att rehabiliteringen gick framåt och patienterna inte blev 

liggande onödigt länge utan att något gjordes. Erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska 

hade också betydelse. Information till patienten, och att den gavs vid upprepade tillfällen var 

också viktigt. Intervjupersonerna kunde även kommunicera och planera dagen tillsammans 

med patienterna. 

 

En sjuksköterska menade: 

”Kontinuiteten hos personalen är väldigt viktigt och jag kan göra betydligt mer med någon 

som jag har haft under några pass än jag kan med någon som jag aldrig haft tidigare, sen 

vågar man naturligtvis göra mer saker som erfaren IVA-sköterska än som nyfärdig”. 

 

Samma sjuksköterska poängterade: 

”I samband med lätt sedering, information, information, kommunikation och planera, planera 

dagen, gärna prata med patienten om hur du har planerat, om hon eller han vill vara med, till 

exempel när det gäller sjukgymnastik, kommunikation och planering, jag tror man kommer 

långt med det, och absolut PAS, patientansvarig sjuksköterska”. 

 

 

Förändringar i sederingsrutiner 
 

Att arbeta i låg personalbemanning 

 

På avdelningen arbetade man i parvård, det vill säga en sjuksköterska och en till två 

undersköterskor eller två sjuksköterskor och en undersköterska på två till tre 

intensivvårdspatienter. Vid mycket svårt sjuka patienter, till exempel när patienterna fick 

dialysbehandling, hade sjuksköterskorna oftast ansvar för en intensivvårdspatient. Vid mycket 
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svåra fall, vid till exempel organdonation, försökte man att vara två sjuksköterskor. För att 

miljön för patienterna skulle kunna bli bättre hade vård på enkelsalar varit en bra lösning, men 

då skulle personalbemanningen inte räcka till. En sjuksköterska upplevde att det krävdes mer 

personal när patienterna var lättare sederade. Vid tillfällen då det var brist på personal 

tvingades sjuksköterskorna ibland söva patienterna lite djupare så att de inte skulle dra ut 

tuben och sjuksköterskorna skulle ha möjlighet att vårda andra patienter som de ansvarade 

för. Detta var specialfall och var oftare under sommaren då de ofta hade mycket att göra, var 

lite personal och hade oerfarna semestervikarier. Sjuksköterskorna upplevde att de hade 

mycket stöd i varandra och de rådgjorde ofta med varandra i omvårdnaden av patienterna. 

 

”Det är klart, på sommaren här när man har väldigt mycket att göra och oerfarna 

semestervikarier, då känner man ibland att man är tvungen att nästan söva ner ibland för att 

man överhuvudtaget ska kunna titta på den andra patienten, men det är ju specialfall, så då 

går det åt lite mer personal tycker jag”. 

 

 

Att införa en ny regim 

 

Tidigare när patienterna var tyngre sederade hade sjuksköterskorna mer kontroll på sin 

patient, de drog inte i slangar och sina tuber, vilket gjorde att sjuksköterskorna kunde 

koncentrera sig på vården av sina andra patienter som de hade ansvar för, när de hade flera 

intensivvårdspatienter. Det var också bekvämare för personalen, de såg inte patienternas oro, 

sederingen dämpade hela patienten, och började patienterna röra på sig så sövdes de ner igen.  

 

”Tungt sederade patienter är ju egentligen mycket bekvämt för intensivvårdssjuksköterskan 

men man kom liksom inte framåt med dem och man blev lite deprimerad av att hålla på med 

dem, det gick väldigt långsamt”.  

 

Den nya regimen med lätt sedering hos patienterna upplevdes frustrerande av personalen till 

en början, framförallt ansåg sjuksköterskorna att det gällde de undersköterskor som hade 

arbetat i många år på intensivvårdsavdelningen. De hade varit med på den tiden då patienterna 

varit vakna och de hade fått stå hos patienterna hela tiden för att de inte skulle dra ut sina 

tuber. En sjuksköterska upplevde att personalens inställning till lätt sedering hos patienterna 

var olika, en del tyckte att det var negativt och andra att det var mycket positivt. En 
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attitydförändring höll på att ske, flera av personalen hade upplevt mycket nackdelar i samband 

med införandet av den nya regimen, men hade efter ett tag ändrat inställning och upplevde nu 

mer fördelar med den.  

 

”Det var mycket motigt i början, det är ju jobbigt för personalen, mycket jobbigare, för det är 

ju det här att de rycker och drar i allt, ibland känner man att man inte har någon kontroll och 

det är ju inte bra för dem själva att de drar ut någonting, som tuben, artärnålen eller CVK’n, 

utan det är ju bara onödigt lidande och få in det igen, men jag vet inte, vi kanske har blivit 

lite bättre på det nu, när det har gått en tid”. 

 

 

Att arbeta i en personalkrävande vård 

 

Flera av sjuksköterskorna upplevde lätt sederade patienter som mer vårdkrävande, att det 

krävde mer av sjuksköterskorna, mer engagemang och de fick planera sitt arbete på ett annat 

sätt. De flesta av personalen upplevde ändå förändringen från tungt till lätt sederade patienter 

positivt, de kunde få respons av patienterna och det medförde att rehabiliteringen av 

patienterna gick framåt. De upplevde det stressande ibland när de hade ansvar för flera lätt 

sederade patienter under respiratorbehandling, de var tvungna att ha kontroll på flera patienter 

som var vakna och eventuellt kunde dra i sina slangar och tuber. 

 

En sjuksköterska menade: 

”Det kräver mer av personalen det gör det, det kräver mer engagemang, jag förstår när det 

är mycket att göra, att det är svårt att hinna med, men man får lägga upp sitt arbete på ett 

annat sätt, vi måste ju ändå ha patienten i fokus”. 

 

 

Att bidra till en kortare vårdtid 

 

Den nya regimen med lätt sedering hos patienter som vårdades i respirator var ett 

genombrottsprojekt, det vill säga att projektet genomfördes på flera olika sjukhus i Sverige. 

Syftet med projektet var att patienterna skulle komma ur respiratorn snabbare och därmed 

minska risken för komplikationer relaterat till respiratorbehandlingen och på så sätt förkorta 

vårdtiden. På avdelningen hade noterats en sänkning av vårdtiden i respirator med cirka 30%  
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efter att lätt sedering infördes. Flera av sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att de 

strävade efter samma mål, att patienterna skulle komma ur respiratorn så snabbt som möjligt. 

 

”Det blir lättare med urträning, när man ska få ur dem ur respiratorn, ja det är lättare för 

förloppet, att få dem framåt, att driva vården framåt”. 

 

”Att vi drar åt samma håll, det tror jag är viktigt, att man liksom hela tiden försöker att tänka 

att de måste ju ur respiratorn, vi hjälper ju ingen genom att vi söver ner, även om det ser 

väldigt lugnt och fridfullt ut”. 

 

Patienter som hade respiratorbehandlats några dygn och där läkare bedömde att det skulle 

kvarstå behov en längre tid, beroende på patientens lungfunktion och syrgasbehov, 

tracheostomerades. Detta bidrog ofta till att sederingen kunde minskas ytterligare och 

underlättade urträningen ur respiratorn. På avdelningen hade de haft flera fall där 

inläggningen av tracheostomi hade blivit fördröjd på grund av att läkare från öron-näsa-hals 

inte hade hunnit komma till intensivvårdsavdelningen, det medförde att patienterna hade varit 

intuberade onödigt länge och troligtvis även vårdats i respirator längre tid än nödvändigt. 

 

 

Närståendes betydelse 
 

Att bidra till en god kontakt mellan patienter och deras närstående 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att närstående till patienterna på intensivvårdsavdelningen hade 

delade känslor till att patienten var vaken. Mycket berodde på hur patienterna mådde just vid 

den stunden när närstående var på besök. Deras uppfattning var att närstående tyckte att det 

var roligt att de fick kontakt med patienten, att patienten kunde titta upp, blinka, nicka eller 

skaka på huvudet till svar. Samtidigt var miljön på intensivvårdsavdelningen skrämmande, det 

fanns mycket slangar och apparatur, de tyckte det var otäckt om patienterna hade det jobbigt 

med andningen, hostade slem, fick sugas i tuben och var oroliga över om patienterna hade 

ont. Om patienten var orolig och drog i sladdar blev de närstående oftast oroliga och rädda, 

var patienten lugn var de närstående också lugna. Sjuksköterskorna hade en viktig uppgift i att 

förklara och informera dem om varför patienterna betedde sig på olika sätt, att de inte kunde 
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prata med tuben i halsen men att de kunde prata igen så snart tuben var dragen. En 

sjuksköterska beskrev att de kunde se på patientens blodtryck och puls att patienten kände 

igen sin närstående när de kom på besök. Några av sjuksköterskorna upplevde att en del 

närstående tyckte att det var jobbigt att se patienten med alla slangar och att de fick hjälp att 

andas av respiratorn. Om patienten skulle försöka att till exempel skriva med en penna på ett 

papper så trodde sjuksköterskorna att de närståendes reaktioner berodde mycket på hur det 

gick för patienten att skriva. 

 

En sjuksköterska menade: 

”De flesta anhöriga är ju väldigt glada när patienterna börjar vakna till lite granna, och de 

känner att de får lite kontakt och sådär, det är nog väldigt jobbigt som anhörig att inte få 

någon kontakt överhuvudtaget, så jag tror att de flesta är positiva”. 

 

En annan sjuksköterska uttryckte: 

”Det är ju beroende på hur patienten är i den stunden, så reagerar de lite olika, och då får 

man ju försöka förklara det”. 

 

 

Att ge information till närstående som vill veta och förstå 

  

Sjuksköterskorna upplevde att de närstående frågade mycket omkring patienten. Information 

och att förklara olika beteenden hos patienten till närstående var en viktig uppgift för 

sjuksköterskorna. Miljön på avdelningen uppfattades ofta som skrämmande. De kunde 

påverka den närståendes känslor och reaktioner genom att informera dem noggrant och ofta. 

Att ha en nära släkting som vårdades på intensivvårdsavdelningen var en svår situation för 

närstående och sjuksköterskan hade en nyckelroll i att ta hand om dem, även att vara länken 

mellan de närstående och läkaren. Sjuksköterskorna träffade de närstående mycket oftare än 

läkarna, så de fick ofta ta initiativ och fråga de närstående om de ville ha ett samtal med dem. 

Sjuksköterskorna var de som ofta fick samordna och ta initiativ och fråga de närstående om de 

ville ha ett läkarsamtal. De försökte då att få med alla de läkare av olika specialiteter som var 

ansvariga för patienten. De närståendes önskemål och hur sjuk patienten var avgjorde hur ofta 

dessa samtal genomfördes. 
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”Vissa anhöriga kan ju känna att den informationen de får från oss sköterskor räcker gott 

och väl men det händer ju att de frågar om en massa saker som jag inte kan, inte kan svara 

på frågorna, då säger jag att vill du att vi ordnar ett läkarsamtal, det är jätteviktigt”. 

 

 

Minnen och behov av bearbetning efter intensivvårdstiden   
 

Att vårda patienter som har minnen av intensivvårdstiden 

 

Sjuksköterskorna talade om att det var svårt att veta vad patienterna mindes av 

intensivvårdstiden. Studier har visat att patienterna mår bättre i efterförloppet om de har ett 

minne av vården på intensivvårdsavdelningen. Flera av sjuksköterskorna upplevde att flertalet 

av patienterna inte kom ihåg tiden alls, eller endast vissa fragment av den. Under viss del av 

vårdtiden hade patienterna ändå varit vakna och verkat helt adekvata. Det hände att 

patienterna kom tillbaka till avdelningen efter utskrivning och tackade personalen för vården, 

men de mindes den inte riktigt. Några av sjuksköterskorna hade hälsat på patienter efter 

utskrivning till vanlig vårdavdelning, och dessa hade inte kommit ihåg dem trots att de varit 

PAS för just den patienten. Det fanns även patienter som kom ihåg tiden på 

intensivvårdsavdelningen, men de hade nästan inte haft någon sedering alls. Flera av 

sjuksköterskorna berättade också att det var svårt att veta hur patienterna förnimmer olika 

omvårdnadshandlingar och de menade att det handlade mycket om gissningar.  

 

”Vi tycker att patienterna är helt vakna och vi har pratat och sådär, men hälsar man på då på 

avdelningen så har de ingen aning om vem man är, de har ingen aning om ens att de har varit 

på IVA trots att vi tycker att liksom nu är de adekvata och sådär, de kan komma ihåg 

fragment och sådär, men det är väldigt sällan någon som kommer ihåg någonting”. 

 

”Jag tror att patienterna mår bättre av att de är lättare sederade på IVA för att de har ett 

faktiskt minne av det som har hänt, och jag tror att det är bättre att hantera det obehagliga 

faktiska minnet än att hantera mardrömmarna som blir av en tung sedering”. 
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Att vårda patienter som riskerar att utveckla IVA-syndrom 

 

Flera av sjuksköterskorna talade om att patienterna fortfarande hade hallucinationer, 

vanföreställningar och mardrömmar trots en lättare sedering, men att det inte var lika ofta som 

tidigare när patienterna hade haft en tyngre sedering.  

 

En sjuksköterska berättade: 

”Jag upplevde förr det faktiskt att de hade mycket vanföreställningar och mardrömmar, det 

verkar som det har blivit mindre, de kunde ligga och stirra på en och så kunde det se ut som 

hjälp, och så fick man veta sedan när man extuberat dem att de trodde att man hade förgiftat 

deras dropp, ja de trodde att man skulle döda dem, ja det är jättehemskt, för det är så verkligt 

för patienterna, överhuvudtaget, ju mindre droger man pytsar i dem desto bättre måste det ju 

vara”. 

 

Patienterna var ofta omtöcknade av att ha gått igenom svår sjukdom, sedering och andra 

läkemedel kunde finnas kvar i kroppen lång tid. Flera av sjuksköterska upplevde det svårt att 

bedöma hur patienterna upplevde tiden på avdelningen. Det fanns en del forskning inom 

området som de följde, men en viss oro fanns över vad de som sjuksköterskor gör med 

patienten under vårdtiden och hur detta påverkade patienten i efterförloppet. De upplevde att 

patienterna inte hade tagit till sig vad som hade hänt dem under tiden på IVA, det hände nya 

saker för patienterna varje dag. De misstänkte att känslor och reaktioner under vårdtiden, gav 

sig uttryck efter utskrivningen från avdelningen.  

 

”Man vet ju inte riktigt hur patienterna mår efteråt, och jag tror att det är det som 

sjuksköterskorna är mest oroade för, det är vad vi gör med patienterna, speciellt de 

patienterna som har ångest och oro som ligger här på IVA, vad blir det med patienterna 

efteråt, och det är ju svårt att säga, man får ju försöka att följa forskningsresultaten”. 

 

 

Att skriva dagbok och dess betydelse för patienten 

 

På avdelningen var de med i en dagboksstudie, intervjuer genomfördes med patienterna efter 

vårdtiden och de fick komma tillbaka till avdelningen till en återbesöksmottagning. Syftet var 

att följa upp patienterna och försöka ta reda på hur de upplevde vårdtiden och om de mådde 
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bättre av att ha varit lätt sederade under tiden i respirator, om de hade ådragit sig något post-

traumatiskt syndrom. Ett speciellt frågeformulär fanns som följde de patienterna som blev 

utvalda till att delta i studien efter vissa kriterier. Dagbok skrevs åt alla patienterna och 

fotografier togs på patienten och miljön på intensivvårdsavdelningen, efter tillstånd av 

patienternas närstående. Dagböcker hade använts ett tag men tidigare hade patienterna fått 

med sig dem vid utskrivning. Nu behölls den på avdelningen och togs fram vid återbesöket, 

då sjuksköterskorna gick igenom den tillsammans med patienten. Detta var ett nytt projekt 

som de ännu inte hade fått någon ”feedback” på.   

 

En sjuksköterska menade: 

”Det är ju inte så kul att överleva och må psykiskt dåligt och inte förstå varför, att inte ha ett 

minne över vad som har hänt, därför skriver vi ju dagböcker och så fotograferar vi också”. 

 

Dagböckerna försökte personalen att skriva i så personligt som möjligt till patienten, vad som 

hände med patienten och hur dagarna såg ut för patienten under vårdtiden, de uppmanade 

även de närstående att skriva i den, att berätta lite om vad som hände hemma. Fotografier togs 

också, på patienten i sängen med alla slangar och sladdar. Detta för att försöka hjälpa 

patienterna att bearbeta vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. 

 

En sjuksköterska uttryckte: 

Många behöver bearbeta, det är nästan som en sorgereaktion, att detta har hänt, att jag har 

varit så dålig, och det har varit fara för mitt liv, och det är många dagar, kanske veckor, 

kanske månader som är borta för mig”. 

 

Flera sjuksköterskor tyckte att det skulle bli spännande att se vad resultatet blev av 

dagbokstudien, de hade förhoppningar om få reda på hur patienterna upplevde vårdtiden på 

avdelningen och att de som följd av detta kunde göra vården bättre för patienten. Det kunde 

till exempel vara om patienterna hade upplevt smärta, rädsla, oro eller ångest, och att de i så 

fall kunde försöka bli bättre på detta. 
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DISKUSSION 
 

 

Metoddiskussion 
 

Enligt Dahlberg m.fl., (2008) uppstår alltid ett ojämnt maktförhållande i intervjusituationen 

mellan intervjupersonen och intervjuaren, där intervjupersonen alltid hamnar i underläge. Vi 

valde att genomföra alla intervjuerna tillsammans för att upptäcka och registrera så mycket 

som möjligt av det som intervjupersonen berättade om. Vår förhoppning var att två 

intervjuare som har varit med i samma intervjusituation kunde uppfatta intervjupersonernas 

nyanserade beskrivningar, eventuella tveksamheter, pauser och känslor under intervjuerna 

bättre. Detta för att kunna analysera datamaterialet så noggrant och utförligt som möjligt och 

få en ökad förståelse för intervjutexten vid analysen. Vi ansåg att detta gav oss bättre 

förutsättningar i dataanalysen, det vill säga mer fördelar än nackdelar, med tanke på risken för 

ett ojämnt maktförhållande. Genom att plats och tidpunkt för intervjuerna bestämdes av varje 

intervjuperson själv minskades denna klyfta. Dessutom samtalade vi en kort stund med varje 

intervjuperson innan varje intervju startade för att hon/han skulle känna sig mer avslappnad. I 

alla intervjusituationerna användes de olika stödfrågorna (bilaga 2), vilket fick 

intervjupersonen att fortsätta att berätta, beskriva och fördjupa sitt resonemang kring 

företeelsen (Kvale, 1997; Dahlberg m.fl., 2008).  

 

Sex intervjuer genomfördes och intervjupersonerna bestod av kvinnor. Frågan är om resultatet 

hade blivit annorlunda om urvalet hade bestått av män eller om fördelningen mellan kvinnor 

och män hade varit lika? Då vi ansåg att det viktigaste var att intervjupersonerna hade intresse 

för ämnet och var villiga att delge oss sina erfarenheter, valde vi att bortse från detta. Vår 

studie är en kvalitativ studie med ett litet antal deltagare vilket gör att resultatet inte går att 

generalisera, men detta var heller inte avsikten. Målet var att spegla hur sex sjuksköterskor 

upplevde omvårdnaden kring lätt sederade intensivvårdspatienter och få nyanserade 

beskrivningar, ökad förståelse och fördjupad kunskap av deras berättelser. Mer forskning 

behövs inom området för att detta ämne skall kunna belysas ur ett vidare perspektiv, men vår 

förhoppning är ändå att resultatet skall kunna väcka tankar kring området och öka 

medvetenheten hos IVA-sjuksköterskor när det gäller vården av sederade patienter under 

respiratorbehandling. God validitet innebär att forskaren undersöker det fenomen som är 
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avsett att undersökas (Dahlberg m.fl., 2008), samt att samtliga steg i forskningsprocessen 

genomförs och beskrivs noggrant (Kvale, 1997). Intervjuer valdes för att vi ville försöka få 

fram ny kunskap inom området. Den första intervjun som var en provintervju gav oss 

berättelser om det fenomen som vi avsåg att undersöka. Frågeguiden (bilaga 2) som användes 

fungerade väl till samtliga intervjuer, vilket stärker arbetets validitet. Tillförlitligheten i 

resultatet har stärkts genom relevanta citat i förhållande till syftet (Kvale, 1997; Dahlberg 

m.fl., 2008). 

 

En konventionell kvalitativ innehållsanalys har använts (Hsieh & Shannon, 2005), den 

innefattar bland annat att ett kodningsschema utvecklas. Ett kodningsschema är ett sätt att 

organisera data efter innehåll i olika kategorier och subkategorier. Inga förutbestämda 

kategorier finns utan dessa låter forskaren växa fram ur intervjutexten. I dataanalysen 

eftersträvades ett öppet förhållningssätt och genom utvecklandet av kodningsschemat, som 

innebar att vi noggrant och systematiskt bearbetade all intervjutext, ökar detta trovärdigheten 

och validiteten i studien (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Tidigare forskning har visat att tung sedering under respiratorbehandling medför mer 

komplikationer och att patienterna kräver respiratorbehandling under längre tid. Ny forskning 

har visat att lätt sedering minskar dessa komplikationer och att tiden i respirator blir kortare. 

De senaste åren har en attitydförändring skett, på flera intensivvårdsavdelningar har en ny 

regim införts, som innebär att patienterna sederas lättare. Målet är att patienten skall befinna 

sig i MAAS två till tre. Men hur upplever sjuksköterskorna att patienterna mår? I resultatet 

framkom att sjuksköterskornas uppfattning var att lätt sedering inte passade alla patienter, 

beroende på patienten själv och på sjukdomstillstånd. Forskning har visat att lätt sedering är 

positivt ur fysiologisk synvinkel. Men hur mår patienterna psykiskt? Hur kan 

sjuksköterskorna göra omvårdnaden bättre? Vilken sederingsnivå skall egentligen 

eftersträvas? Larsson och Rubertsson (2005) menar att tung sedering talar för att patienten 

slipper obehagliga upplevelser och får en högre grad av amnesi och bör därför väljas då det 

föreligger svårigheter att kontrollera det intrakraniella trycket, vid svår lungsvikt eller vid 

behov att minska det metabola kravet vid cirkulatorisk instabilitet. Flera av sjuksköterskorna i 
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vår studie beskrev fall där tung sedering var nödvändig. Några av sjuksköterskorna beskrev 

att de inte såg patienternas eventuella oro vid tung sedering, att det var ganska bekvämt för 

sjuksköterskorna att ha dem djupt nedsövda. Men det betydde ju inte att patienterna inte 

kände oro, bara att sjuksköterskorna inte såg det på dem. En annan fördel med tungt sederade 

patienter var att sjuksköterskorna upplevde att de hade mer kontroll på dem, patienterna 

kunde inte dra ut sina slangar och tuben. Ett problem flera av sjuksköterskorna berättade om 

var att tidigare, då tung sedering användes på avdelningen hade patienterna varit så djupt 

sederade att datortomografi av hjärnan fick genomföras för att utesluta intrakraniella skador. 

Vissa läkemedel kunde ackumuleras i kroppen och då patienterna varit djupt sövda, ofta under 

lång tid, så kunde det ta veckor innan de vaknade. Daglig väckning/avstängning av sedering 

rekommenderas enligt Samuelsson m.fl. (2007) för att man skall kunna minska systematiskt 

på doserna. I vår studie gjordes detta, men några av sjuksköterskorna upplevde att viss rädsla 

fanns för att läkemedel skulle ackumuleras i kroppen, men ändå var vissa sjuksköterskor 

rädda för att stänga av sederingen och det ”slarvades” med detta. Att det ”slarvades” berodde 

till stor del på för lite eller ovan personal ansåg de. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade 

tid när de ansvarade för flera intensivvårdspatienter (IVA-patienter) samtidigt, eftersom de 

inte hade möjlighet att fokusera på alla patienterna och finnas till hands när de vaknade ur 

sederingen, och några av dem upplevde att det var stressande att ha ansvar för flera lätt 

sederade patienter samtidigt. Innebär det ett ökat lidande att vara lätt sederad som patient 

under respiratorbehandling? Vi anser att det krävs mer personal för att vårda dessa patienter, 

för att kunna ge en god omvårdnad. För lite personal kan bidra till att patienterna blir tyngre 

sederade och det i sin tur kan bidra till en längre respiratortid. Flera sjuksköterskor i vår studie 

menade att lätt sederade patienter krävde mer av personalen. Vi vet att oavsett sederingsnivå 

så befinner sig patienterna i en skrämmande och främmande miljö och ofta inte vet vad som 

har drabbat dem. Patienterna har ett stort behov av att känna trygghet. Vi anser att 

sjuksköterskorna har ett stort ansvar att skapa trygghet, förtroende och tillit. Patienterna 

hamnar alltid i ett underläge i en intensivvårdsituation och genom att stärka deras integritet 

och självbestämmande, kan sjuksköterskor ge dem större möjligheter att må bättre och få mer 

positiva upplevelser från intensivvårdstiden.  

 

Tidigare forskning har visat att kommunikationsproblem är en stor källa till stress hos 

respiratorbehandlade patienter. Vår uppfattning efter att ha sökt litteratur är att 

intensivvårdssjuksköterskor (IVA-sjuksköterskor) har fokuserat mer på vården kring patienten 

än på kommunikationen. Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna upplevde att det 
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var lättare att kommunicera med lätt sederade patienter än med tyngre sederade patienter. De 

lätt sederade patienterna kunde nicka, mima och tracheostomerade patienter kunde använda 

talventil. För de patienter som orkade fanns pektavlor och skrivblock att tillgå. När det gällde 

de patienter som var tyngre sederade kunde sjuksköterskorna titta på respiratoriska och 

cirkulatoriska parametrar på övervakningsutrustningen och eventuellt se grimaser hos 

patienten, och utifrån detta förstå om något inte var bra. Denna aspekten visar att lätt sedering 

var en fördel ur kommunikationssynpunkt. Patienten känner sig förhoppningsvis mindre 

utelämnad och kan känna att han/hon kan göra sig förstådd. Roach (1997) framhåller att 

genom att förenas i kommunikation skapas möjligheter för den andre. Att vårdas i respirator, 

att inte kunna prata har upplevts av många patienter som frustrerande och en känsla av total 

maktlöshet (Samulesson, m.fl., 2007). Det visade sig i vår studie att intervjupersonerna även 

ansåg att patienternas integritet bevarades lättare då patienterna var lättare sederade eftersom 

de kunde vara med på ett helt annat sätt än tyngre sederade patienter. Men är det verkligen så 

att patienter mår bättre i en intensivvårdsituation då de är medvetna om vad som händer 

omkring dem, eller är det bättre att de får sova lite djupare, och vakna upp mer successivt när 

den mest akuta krisen är över?  En kvalitativ studie genomförd på ett större sjukhus i 

Australien, med tio intensivvårdspatienter (Madjar & Walton, 1999), visade att försök till 

kommunikation som gjordes under tiden patienterna var intuberade och vårdades i respirator 

upplevdes som frustrerande och väckte en känsla av hopplöshet. Att inte kunna prata 

upplevdes oerhört svårt, men även andra former av kommunikation, som att skriva eller röra 

vid någon. Att inte kunna tala för sig och sina behov, att inte bli tillfrågad då det gällde dem 

själva, och att inte kunna få utlopp för sina känslor var både svårt och frustrerande för 

patienterna. 

 

Stressfulla upplevelser kunde relateras till djupet av sedering. Högre upp på MAAS-skalan än 

tre, indikerar flera perioder av full vakenhet och större chans att komma ihåg mer från 

intensivvårdstiden. Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna upplevde att en del 

patienter med lättare sedering, upplevde mycket oro och ångest och kunde bli mycket 

stressade. Samtidigt menade de att tung sedering kunde man aldrig mäta, sjuksköterskorna 

kunde skriva en nolla på övervakningsprotokollet, men de hade ingen aning om var patienten 

befann sig eller upplevde. De talade också om att nästan alla intensivvårdspatienter 

genomgick en krisreaktion när de hamnade på intensivvårdsavdelningen, eftersom de blev 

totalt utelämnade till vårdpersonalen. Sjuksköterskorna berättade att det kunde lysa skräck ur 

ögonen på vissa patienter, som inte mådde bra av att vara lätt sederade. Vår uppfattning är att 
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istället för att rutinmässigt ordinera lätt sedering på de flesta patienter se mer till vilken patient 

man har framför sig. Dock talar aktuell forskning för lättare sedering. ”Vinster” är kortare 

vårdtid och färre fysiska komplikationer för patienterna. Tidigare forskning har också visat att 

upplevelserna är som mest stressfulla för patienterna fem dagar efter intensivvårdstiden, då 

patienterna oftast ligger på en vårdavdelning (Samuelsson, m.fl., 2007). Denna tid 

kännetecknades av oro, depression och posttramatisk stress symtom. Det tycks finnas få 

studier som beskriver hur patienterna mår när de kommer från intensivvården, där de ständigt 

dygnet runt haft vårdpersonal bredvid sig. På vårdavdelning lämnas de kanske ensamma på 

sitt rum och får ringa på klockan om de vill något. Hur känns detta för patienten? Minnen och 

svåra upplevelser från den kritiska tiden kanske gör sig påminda? Vi anser att det är viktigt att 

alla intensivvårdspatienter får kontakt med någon form av uppföljningsverksamhet. Kanske 

även att de närmaste anhöriga har dessa behov eller behöver närvara så att även de blir 

införstådda med de svåra upplevelserna. Om detta görs kan det bli lättare att bearbeta 

upplevelserna och kunna gå vidare i livet.     

   

Den nya regimen, med enteral sedering, upplevdes olika av sjuksköterskorna på IVA. Flera av 

sjuksköterskorna hade tyckt att det var motigt till en början, men insåg att genomförande av 

nya sederingsrutiner tar tid. En sjuksköterska menade att det handlade mycket om gissningar. 

Om patienterna var lugna, kunde det vara effekt av tabletterna som ingick i den enterala 

sederingen, men var de oroliga så var det svårt att bedöma om patienterna hade dåligt upptag i 

tarmen, om dosen av läkemedel behövde ökas, eller om den enterala sederingen helt enkelt 

inte fungerade på den patienten. Sjuksköterskorna kan även tyckas vara ”styrda” av det 

medicinska ”PM’et”, men det gav dem också stora möjligheter att arbeta självständigt och 

utöva sin profession. De hade stor frihet att göra dosjusteringar med läkemedel för att uppnå 

ordinerad MAAS-nivå. 

 

När det gällde sedering av barn berättade sjuksköterskorna att de sällan vårdade barn i 

respirator, och självklart är det ju så att om man som sjuksköterska har mindre erfarenhet av 

att vårda en viss kategori av patienter så får man ju heller ingen rutin på det och det skapar 

osäkerhet. Vi tolkar intervjuerna så att det fanns en viss rädsla för att vårda sederade barn i 

respirator men genom att man försökte avsätta två sjuksköterskor vid vård av barn, skapades 

en viss trygghet hos sjuksköterskorna. 
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Hur mår patienterna psykiskt under vårdtiden? Forskning har också visat att när patienten är 

mer vaken, så får de minnen från intensivvårdstiden, vilket underlättar bearbetningen om 

patienten drabbas av posttraumatisk stress syndrom (Samuelsson, m.fl., 2007). 

Sjuksköterskorna upplevde att lätt sederade patienter under respiratorbehandling uppvisade 

mer ångest, oro och stress symtom än tyngre sederade patienter. Men detta kan förklaras 

genom att tyngre sederade patienter som sover djupt inte orkar visa dessa symtom, som 

sjuksköterskor vet vi inte om de upplever ångest, oro och stress, vi kan bara se detta genom 

ökning av puls och blodtryck. Flera av sjuksköterskorna i studien menade att en patient som 

uppvisar dessa symtom mår inte bra, och den patienten befinner sig troligen inte i rätt 

sederingsnivå. Även om patienterna var i MAAS två till tre, så kunde de visa tecken på 

ångest, oro och stress, det var då sjuksköterskans uppgift att lindra dessa symtom på olika sätt. 

Det var vikigt för sjuksköterskorna att utesluta smärta som orsak till symtomen.  

 

I vår studie ansåg intervjupersonerna att intensivvårdsmiljön ofta var skrämmande för 

patienterna. Det var ofta mycket ljud som till exempel larm från teknisk apparatur och flera av 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna sammanknippade intensivvårdsmiljön med allvarlig 

sjukdom och död. Detta stämmer väl överrens med tidigare forskning som gjorts med 

patienter som vårdats på IVA. Madjar och Walton (1999) refererar till studier som visade att 

patienter upplevde intensivvårdsmiljön som onaturlig och skrämmande. Patienterna upplevde 

att de befann sig mellan två världar, någonstans mellan verklighet och fantasi. De befann sig 

någonstans mellan liv och död, sömn och vakenhet, det kända och okända. Det skapade tvivel, 

rädsla och osäkerhet. Flera av patienterna misstänkte att de var svårt sjuka, eftersom de låg på 

IVA, men de förstod inte vad som hade hänt dem eller skulle ske. De ville veta för att få 

kontroll över situationen, men var samtidigt rädda för att veta svaret (Madjar & Walton, 

1999). Studien genomfördes för flera år sedan i Australien, men vi anser ändå att vissa delar 

kan överföras till svenska intensivvårdsavdelningar eftersom patienternas upplevelser ändå 

speglar hur vi som människor och individer upplever det att hamna i en livskris. Förståelse för 

hur patienterna upplever det att vara på IVA är viktigt för att som sjuksköterska kunna bedriva 

en god omvårdnad tillsammans med patienten. Madjar och Waltons (1999) studie, som är en 

forskningsöversikt visade också att patienterna ofta blev informerade om vad som skulle ske i 

vården med dem, men kände sig ändå inte delaktiga i beslut som rörde dem. Det var oftast när 

patienterna började återhämta sig och tillfriskna efter den kritiska sjukdomen som de insåg att 

de var beroende av sjuksköterskorna och andra, till exempel sina närstående. Vid denna 

tidpunkt, då patienten började känna sig beroende, var sjuksköterskorna ofta för upptagna 
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med andra svårt sjuka intensivvårdspatienter och uppfattade inte patienternas känslomässiga 

behov och inte gav dem det stöd de behövde. Patienten befann sig fortfarande mellan två 

världar, men till det yttre, fysiologiskt sett hade han/hon tillfrisknat som sjuksköterskorna 

uppfattade det. Detta är mycket tänkvärt, det är säkert så att som IVA-sjuksköterska är det lätt 

att se, att nu mår patienten bättre fysiologiskt, men den psykologiska rehabiliteringen kvarstår. 

I vår studie framkom att sjuksköterskorna misstänkte att känslor och reaktioner relaterat till 

intensivvården ofta kom efter utskrivning från IVA. De hade funderingar om vad det de 

medverkat till i omvårdnaden påverkade patienterna i efterförloppet. Dagboksstudien som 

pågick på avdelningen hoppades de skulle kunna ge svar på flera frågor som de hade om hur 

vårdtiden på IVA hade påverkat patienterna i efterförloppet.  

 

Kontinuiteten beskrev sjuksköterskorna som viktigt för att kunna driva vården framåt. Madjar 

och Walton (1999) framhåller att patienterna upplevde att kontinuitet var viktigt för att de 

skulle känna tillit och förtroende för sjuksköterskorna. Då patienterna tvingas leva i denna 

okända och skrämmande miljö som skapade mycket rädsla och osäkerhet är det viktigt att 

som IVA-sjuksköterska vara medveten hur man kan påverka omvårdnaden och bidra till att 

patienten mår bättre under vårdtiden och tillfrisknar fortare. Patienterna vet ofta inte vad som 

har hänt dem när de blir inlagda på IVA och detta kvarstår en längre tid. Att vara utan minne, 

att inte ha något minne av en viss tid i livet innebär en kris. Detta drabbar många 

intensivvårdspatienter och gör det svårt att gå vidare eftersom en tid i det förflutna plötsligt är 

borta. Tidigare forskning har visat att det är bättre för patienten att minnas, som blir resultatet 

med lätt sedering, ett faktiskt minne som går att bearbeta i efterförloppet oberoende om det 

minnet är positivt eller negativt. Detta stämmer väl överrens med vad sjuksköterskorna 

upplevde i vår undersökning. Vi hävdar att IVA-sjuksköterskor har en stor roll i detta och 

faktiskt kan påverka så att patientens minne av vårdtiden på IVA blir mer positivt, och kanske 

lättare går att bearbeta för patienten. I studien av Madjar och Walton (1999) upplevde 

patienterna ett stort stöd i de sjuksköterskor som var närvarande, gav närhet, empati och 

engagerade sig i hur patienten mådde. Närstående var också mycket viktiga för att kunna 

känna trygghet i livet. Trots att närstående var betydelsefulla för patientens återhämtning så 

upplevde flera av dem att det var jobbigt att se att de var orsaken till att de närstående mådde 

dåligt och inte kunna göra någonting åt det. Samtidigt stärktes ofta familjebanden under denna 

svåra tid då patienten låg på IVA. Att vara patient på IVA och vårdas i respirator innebär, 

förutom att man är kritiskt sjuk, också att många livsfrågor uppkommer både hos patienten 

och de närstående. IVA-sjuksköterskor har en viktig roll i att se till hela människan, att vara 
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närvarande, skapa tillit och förtroende för att kunna ge patienterna och de närstående det stöd 

och den information de behöver under hela vårdtiden på IVA. 

 

 

Slutsats och förslag till vidare forskning 
 

Tidigare forskning har visat att lätt sedering bidrar till att tiden i respirator blir kortare för 

patienterna. Lätt sedering upplevdes av de flesta sjuksköterskorna i vår studie som positivt för 

patienterna. Frågan är hur patienterna upplever det att vara vakna och behandlas i respirator 

och hur det påverkar deras liv efter vårdtiden på IVA. Både över- och undersedering kan bidra 

till utveckling av IVA-syndrom/post-traumatiskt stress symtom. Med individuellt anpassad 

omvårdnad, adekvat sederingsnivå och smärtlindring kan sjuksköterskorna bidra till en bättre 

intensivvård för patienterna och förhoppningsvis påverka patienternas minnen av tiden på 

IVA positivt. Erfarenhet som IVA-sjuksköterska och kontinuiteten i omvårdnaden hade 

betydelse för hur snabbt vården kunde drivas framåt, detta påverkade också tiden i respirator 

för patienterna. I studien framkom också att sjuksköterskorna ofta rådgjorde med varandra i 

omvårdnaden av patienterna, och att de hade stort stöd i varandra. Kontinuitet och att skapa 

tillit och förtroende var betydelsefullt för patientens tillfrisknande och återhämtning, och 

sjuksköterskorna har en viktig roll i att ge stöd och information till både patienten och de 

närstående. Med fokus på patienten och dennes närstående är vi övertygade om att IVA-

sjuksköterskor både har kunskap och engagemang som kan bidra till en ytterligare förbättring 

i vården av lättsederade intensivvårdspatienter under respiratorbehandling. 

 

Det vore intressant att genomföra ytterligare forskning om hur sjuksköterskor upplever 

omvårdnaden kring lätt sederade intensivvårdspatienter. Behov finns av en större studie på 

flera intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige, för att undersöka om sjuksköterskor har 

liknande upplevelser och erfarenheter inom området. Det vore även intressant med en 

jämförande studie, om sjuksköterskors upplevelser överrensstämmer med patienternas 

upplevelser av att vårdas på IVA. 
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Bilaga 2  

Öppen intervjufråga 

 
Kan du berätta om dina erfarenheter av att vårda patienter som är lätt sederade och hur 

påverkar det ditt omvårdnadsarbete? 

 

 

 

Stödfrågor 

 
Kan du berätta om någon patientsituation…? 

För och nackdelar för patienten, för dig själv, för avdelningen och för vårdkvaliten…? 

Hur reagerar patienterna när de inte är tillräckligt sederade…? 

Behov av smärtfrihet, tygghet…? 

Skillander mellan tung och lätt sedering…? 

Skillnader mellan vuxna och barn? 

Hur menar du då.....? 

Varför då…? 

Vad hände då……? 

Vad gjorde du då…? 

Kan du berätta lite mer ingående….. 

Hur hanterar du detta….? 

Vilka funderingar har du kring detta…? 

Hur hanterade du situationen…? 

Berätta mer… 

Har du fler exempel på detta…? 



Bilaga 3 
 

 

 

Till enhetschefer på intensivvårdsavdelningen  
 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom intensivvård på Högskolan i 

Borås som heter Veronica Nidkell och Maria Sandström. I utbildningen ingår det att skriva ett 

examensarbete på magisternivå omfattande 15 högskolepoäng. Vi är intresserade av att göra 

en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplever 

omvårdnaden kring en lätt sederad intensivvårdspatient under respiratorbehandling. Vi önskar 

att få intervjua sex stycken sjuksköterskor som har arbetat med intensivvård under minst två 

år. Gärna sjuksköterskor som har intresse för ämnet och som har lätt för att delge sina 

erfarenheter. Intervjupersonerna kan vara av olika ålder och kön. Intervjuerna kommer att 

spelas in på bandspelare. Det inspelade bandet kommer att skrivas ut och alla uppgifter som 

kan identifiera sjuksköterskorna och verksamheten kommer tas bort och behandlas med 

sekretess. De inspelade banden och utskrifterna förvaras i låst utrymme under den tid vi inte 

arbetar aktivt med dem och ingen obehörig har tillgång till dessa band och utskrifter. 

Deltagandet i studien är frivilligt och medverkan kan avbrytas utan krav på förklaringar. 

Intervjuerna hålls på den plats där sjuksköterskorna själva tycker passar dem, exempelvis på 

arbetsplatsen, hemmet eller annan plats. Vi önskar att ni som avdelningschefer gör urvalet av 

sjuksköterskor. Telefonkontakt tas av oss för besked om tillstånd/avslag för studien. Vår 

handledare är Berit Lindahl, lektor vid institutionen för Vårdvetenskap Högskolan i Borås.    

 

Veronica Nidkell  leg. Sjuksköterska  Maria Sandström leg. Sjuksköterska 

Melltorpsvägen 32   Hermelinvägen 15  

518 42 Sjömarken               531 57 Lidköping 

Tel:033-410086    Tel: 0510-19113 

Mobil: 073-7769949   Mobil: 070-2008753 

Mail: veronica.nidkell@vgregion.se  Mail: maria.sandström@vgregion.se 

 

Med vänlig hälsning Veronica Nidkell och Maria Sandström 



Bilaga 4 

 
 

Till  Intensivvårdssjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen  
Vi är två sjuksköterskor som heter Veronica Nidkell och Maria Sandström som läser 

specialistutbildningen inom intensivvård på Högskolan i Borås. I utbildningen ingår det att 

skriva ett examensarbete på magisternivå omfattande 15 högskolepoäng. Vi är intresserade av 

att göra en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor 

upplever omvårdnaden kring lätt sederade intensivvårdspatienter under respiratorbehandling. 

Vi önskar intervjua dig som arbetar som intensivvårdssjuksköterska och gjort detta i minst två 

år. Tillstånd för studien har givits av era avdelningschefer. Intervjuerna kommer att spelas in 

på bandspelare och beräknad tidsåtgång för varje intervju är ca 30-60 minuter. De inspelade 

banden kommer att skrivas ut och alla uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt och 

med sekretess. De inspelade banden och utskrifterna kommer att förvaras i låst utrymme 

under den tid vi inte arbetar aktivt med dem och ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

dessa band och utskrifter. Materialet kommer att analyseras och sammanställas i form av ett 

examensarbete och resultatet presenteras så att intervjupersonerna inte kan identifieras. 

Deltagandet i studien är frivilligt och medverkan kan avbrytas utan krav på förklaringar. 

Intervjuerna kommer att hållas där ni som sjuksköterskor själva tycker att det passar, 

exempelvis på arbetsplatsen, hemmet eller annan plats. Telefonkontakt tas av oss för att 

bestämma tid och plats för intervju. Vår handledare är Berit Lindahl, lektor vid Institutionen 

för Vårdvetenskap Högskolan i Borås. 

 

Veronica Nidkell  leg. Sjuksköterska  Maria Sandström leg. Sjuksköterska 

Melltorpsvägen 32   Hermelinvägen 15 

518 42 Sjömarken   531 57 Lidköping 

Tel: 033-410086   Tel: 0510-19113 

Mobil: 073-7769949   Mobil: 070-2008753 

Mail: veronica.nidkell@vgregion.se  Mail: maria.sandström@vgregion.se 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.  

Med vänlig hälsning Veronica Nidkell och Maria Sandström 



 
Bilaga 5 

Skriftligt samtycke till att delta i intervju kring omvårdnaden av lätt 

sederade respiratorbehandlade patienter på intensivvårdsavdelningen. 
 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien som syftar till att undersöka 

hur intensivvårdssjuksköterskor upplever omvårdnaden kring lätt sederade 

intensivvårdspatienter under respiratorbehandling. Jag har även tagit del av den muntliga 

informationen som har givits mig idag. Jag ger mitt samtycke till att delta i en intervju där 

resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete på magisternivå. Jag ger också mitt 

samtycke till att detta samtal spelas in på band. Jag är medveten om att mitt deltagande i 

studien är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. Vår handledare är Berit Lindahl, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap 

Högskolan i Borås. 

 

 

Datum 
……………………. 

 

Intervjupersonens namn 
………………………………………………………………. 

 

Intervjupersonens namnunderskrift 
………………………………………………………………… 

 

 

Veronica Nidkell leg. Sjuksköterska  Maria Sandström leg. Sjuksköterska  

Melltorpsvägen 32   Hermelinvägen 15 

518 42 Sjömarken   531 57 Lidköping 

Tel: 033-410086   Tel: 0510-19113 

Mobil: 073-7769949   Mobil: 070-2008753 

Mail: veronica.nidkell@vgregion.se  Mail: maria.sandström@vgregion.se 

 


	M2008_28_titel.doc
	M2008_28.doc
	M2008_28_bil1.pdf
	M2008_28_Bilagor2-5.doc

