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Sammanfattning    

 

Miljön på en intensivvårdsavdelning präglas av den tekniska utrustningen vilket kan 

inge rädsla hos den kritiskt sjuke patienten. Akut sjukdom innebär ofta ett hot mot 

tillvaron. När patienter hamnar på en intensivvårdsavdelning är det många åtgärder och 

undersökningar som ska ske snabbt vilket kan leda till blottad integritet och patienter 

uppfattar ofta inte vad som sker. Som sjuksköterska är det viktigt att se människan 

bakom alla maskiner, att uppmärksamma när patienter är utsatta för lidande och lindra 

lidandet. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om hur 

patienterna åsamkas lidande på en IVA och hur de arbetar för att lindra lidande. Fyra 

sjuksköterskor intervjuades och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I 

resultatet framkom att miljön, hotad integritet, bristande kommunikation samt rädsla, 

smärta och oro är faktorer som sjuksköterskorna menar orsakar lidande för patienter. 

Lidandet kan lindras med ett professionellt arbetssätt där sjuksköterskan skyddar 

patientens integritet och inger trygghet. Sjuksköterskorna försöker även lindra lidande 

genom att involvera patienten i vården, vara lyhörda, anpassa läkemedel och skapa en 

trivsam miljö. Sederingen spelar stor roll i vården och när patienter inte är tillräckligt 

sederade finns större risk att de drabbas av lidande. Enligt sjuksköterskorna är det en 

viktig uppgift att anpassa sederingen i form av att patienter är så vakna som möjligt 

samtidigt som de inte är utsätts för lidande. I framtiden finns behov av studier som 

ytterliggare belyser sederingens effekt på patienter och hur sederingen kan leda till 

lidande hos patienter.  

 

Nyckelord: Lidande, intensivvård, lindra lidande, sjuksköterska. 
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INLEDNING 

Att bli akut sjuk och hamna på en intensivvårdsavdelning (IVA) innebär att patientens 

liv är i fara och att det krävs snabba och ibland drastiska åtgärder för att patienten ska 

överleva. När patienten blir så dålig och kräver högteknologisk vård är det lätt att 

patienten hamnar i skymundan och den tekniska utrustningen tar över personalens 

uppmärksamhet. 

 

Studier visar att även tio år efter intensivvårdsvistelsen kan patienter ha starka minnen 

av sin tid på IVA som kan ge sömnsvårigheter och rädsla för sjukhus. Att patienter blir 

lidande på en IVA beror både på själva miljön och på personalens förhållningssätt. 

Själva IVA-rummet kan förändras till viss del, men den tekniska utrustningen måste 

ändå finnas där. Personalens förhållningssätt kan dock vara och uppfattas olika av 

patient och närstående. Av denna orsak har intresse väckts för att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar om hur patienter kan drabbas av lidande och hur de 

arbetar för att lindra lidande.  

 

BAKGRUND 

Miljön och den tekniska utrustningens betydelse på en 

intensivvårdsavdelning 

En IVA kan inge en känsla av beroende hos patienter eftersom den tekniska 

utrustningen dominerar miljön och till stor del bestämmer personalens handlingar. 

Miljön på IVA kan därför upplevas som okänd och skrämmande. Rummet känns sterilt, 

ödsligt och patienterna upplever det svårt att förstå vad som händer runt omkring. 

Känsla av inre kaos uppstår eftersom medvetenheten varierar, sömnen störs och 

patienterna får inte tillräckligt med information. Skrämmande ljud i rummet, konstant 

tändande och släckande av ljuset, personalens rörelse samt andra patienter i rummet stör 

vilan. Personalen förlitar sig på den tekniska utrustningen och därmed får även 

patienterna förtroende för den. Vissa patienter vågar inte röra sig i sängen på grund av 

rädsla att sätta igång larm (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). 

 

En studie av McGrath (2008) visar att sjuksköterskor beskriver miljön på IVA som 

främmande och onaturlig där patienten är anonym och under teknikens kontroll dygnet 

runt. Den tekniska utrustningen bidrar till att miljön upplevs omänsklig och i vissa 

situationer uppstår svårigheter att hjälpa patienten på grund av all utrustning och 

övervakningsapparatur. Trots det är sjuksköterskorna tacksamma för att tekniken finns 

tillgänglig och är pålitlig. Wikström, Cederborg och Johansson (2007) menar att den 

tekniska utrustningen möjliggör övervakning av patientens tillstånd samt vägleder 

personalen i deras val av vård och behandling. Sjuksköterskor upplever vården av 

patienten säkrare idag när patientens tillstånd kan övervakas än tidigare när den tekniska 

utrustningen inte fanns tillgänglig och patientens tillstånd observerades med blotta ögat. 

Wikström et al. (2007) visar att sjuksköterskor känner att den tekniska utrustningen 

också kan försvåra arbetet när den till exempel visar olika värden. Den kan vara 

komplicerad och medföra risk för patienten om den inte hanteras på rätt sätt. Teknikens 

framfart medför även en känsla av osäkerhet hos personalen eftersom de inte hinner 

hålla sig uppdaterade i den senaste utrustningen. Möjligheten att rädda liv med hjälp av 
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den tekniska utrustningen leder också till osäkerhet och etiska dilemman när beslut 

måste fattas om patienten ska fortsätta behandlas eller om den tekniska utrustningen ska 

tas bort.  

Patienternas upplevelser av intensivvård 

Sjukdom eller skada innebär ett hot mot tillvaron. Att vara patient på IVA inger en 

obegriplig känsla av att vara nära döden. Patienterna känner sig instängda i en ofattbar 

miljö begränsade av maskiner där integriteten hotas, kontrollen över den egna kroppen 

avtar, friheten och möjligheten att påverka sin situation försvinner. Funderingar om 

varför detta händer just dem och om de kommer att klara sig dyker upp. De undrar om 

de någonsin ska kunna åka hem samtidigt som de förbereder sig på att livet kan ta slut. I 

sådana situationer är det betydelsefullt att kunna prata med personalen men i den 

teknologiska miljön som kännetecknar IVA upplever sig patienterna åsidosatta. Den 

tekniska utrustningen tar stor plats i vården och personalen uppmärksammar inte 

patienternas oro (Almerud et al., 2007). Almerud et al. (2007) visar att patienterna har 

svårt att öppna sig och prata om sina bekymmer eftersom de tror att personalen inte är 

intresserad. I den akuta fasen då patienten befinner sig i livshotande tillstånd upplevs en 

känsla av svaghet och svårighet att kämpa för sitt liv. Patienterna överlämnar sin kropp 

till sjukvårdssystemet. De ifrågasätter inte utan förlitar sig på personalen vilket leder till 

en känsla av både trygghet men också sårbarhet eftersom personalen förlitar sig på den 

tekniska utrustningen och diskuterar sällan hur den påverkar patienterna. Patienterna 

känner sig granskade och observerade. Deras önskningar och behov kommer inte fram, 

maskinerna talar om för personalen hur patienten mår. Trots all osäkerhet finns ändå en 

vilja att överleva. Initialt när patienterna känner sig svaga, ligger i sängen och inte har 

kontroll över sin situation fungerar deras anhöriga som en livlina (Almerud et al., 2007).  

Även Wåhlin, Ek och Idvall (2006) visar att anhörigas närvaro inger trygghet hos 

patienterna eftersom de oftast känner patienterna bättre, kan tolka deras signaler och 

motivera viljan att kämpa. Engström och Söderberg (2007) belyser anhörigas betydelse 

i vården av den kritiskt sjuke patienten. De menar att det är viktigt för patienter att ha 

någon de känner igen som kan förklara vad som har hänt. Patienter har ofta 

mardrömmar som involverar deras anhöriga. I de situationerna inger anhörigas närvaro 

trygghet eftersom de ger insikt i att drömmarna inte är verklighet. Eftersom intuberade 

patienter ofta har svårt att förmedla sig upplever de att anhöriga ofta har lättare att förstå 

dem än vad personalen har. 

 

Samuelson, Lundberg och Fridlund (2007) visar i en studie att patienter som har minnen 

av IVA och som minns att de har varit intuberade uppger obehag och oförmåga att prata 

som de mest stressande upplevelserna. Den grupp patienter som hade flest besvärliga 

upplevelser var den grupp som hade flest vakna perioder. Lång IVA vård, långa vakna 

perioder och akut inläggning är faktorer som bidrar till obehagliga upplevelser av 

intensivvården. Sjuksköterskor har en viktig roll i vården där de bör minska obehagliga 

upplevelser genom god kommunikation och förklaring (Samuelson et al. 2007). 

 

Russell (1999) menar i sin studie att patienter som kommer ihåg sin tid på IVA 

upplevde oförmåga att tala på grund av intubationen men även på grund av rädsla och 

otillräcklig information av personalen. Brist i kommunikationen, rädsla, smärta, ljud 

och hotad integritet leder till psykiska problem efter IVA-vistelsen. 

 



 3 

IVA upplevs av många patienter som häktisk, högljudd, skrämmande och förlamande 

medan den av andra upplevs som mycket tråkig. IVA-vistelsen kan också påminna 

patienter om yttre rymden eller en fabrik. På IVA finns patienter som skriker och gapar, 

det är oväsen, alla är mycket upptagna och springer omkring. Att vara uppkopplad till 

övervakningsapparater, höra larm, känna smärta, se andra sjuka patienter och känna viss 

lukt kan upplevas som störande och liknade en krigszon. Andra uppskakande 

upplevelser av intensivvården är drömmar. Dessa drömmar kan vara så fruktansvärda att 

patienterna inte vågar sova och tror att de hamnat i psykos. Minnen av dessa drömmar 

kan finnas kvar under lång tid och hindra tillfrisknandet. Studie visar att även sex 

månader efter intensivvårdsvistelsen upplever vissa patienter rädsla på grund av 

drömmarna medan andra patienter blir förvirrade av drömmarna, drar bort slangar och 

tuber vilket sen medför skamkänslor (Russel, 1998). När sjuksköterskor inte tar dessa 

drömmar på allvar, nonchalerar och hanterar dem på fel sätt upplever sig patienterna 

inte tagna på allvar vilket leder till rädsla och frustration (Hofhius, Spronk, van Stel, 

Schrijvers, Rommes & Bakker, 2008).  

 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) studerade patienters upplevelser av 

förvirring, drömmar och overkliga händelser under vårdtiden. Studien visar att när 

patienter extuberas och sederingen avtar har patienter svårt att orientera sig. Även om 

sjuksköterskor talar om vilken tid och dag det är har de ändå svårt att få uppfattning om 

tid och rum samt vad som har hänt. Patienter kan under lång tid kämpa för att få en 

tidsuppfattning och att kunna skilja mellan dag och natt. Patienter vågar ofta inte sova 

eftersom sömn ofta leder till overkliga händelser och drömmar. Dessa overkliga 

händelser kunde inträffa även när patienter var vakna, de beskrivs som 

synhallucinationer och kunde pågå i flera veckor även efter utskrivningen. 

 

I en studie av Storli, Lindseth och Asplund (2008) beskrivs hur det är att leva med 

minnen tio år efter intensivvårdsvistelsen och visar att patienterna hade både starka och 

svaga minnen av sin vårdtid. Minnen som vissa dagliga procedurer och händelser 

bleknar fortare medan förkroppsligade minnen som en mask i ansiktet, känslan av att 

kvävas och känsloladdade stunder med anhöriga upplevs starkare. Vissa bilder kan dyka 

upp oväntat flera år efter intensivvårdsvistelsen och kan ge patienterna sömnproblem 

och inge rädsla för sjukhus. Storli et al. (2008) menar också att kritisk sjukdom även 

kan leda till personlig utveckling, en möjlighet att finna sig själv samt att finna mening i 

det som händer. 

Sjuksköterskans förhållningssätt i vården 

Beeby (2000) visar att sjuksköterskor anser att vårda en patient innebär att finnas där för 

patienten och anhöriga, att lyssna, trösta, tillgodose patientens behov och föra talan åt 

patienten eftersom patienten är beroende av hjälp. Känslan av närhet och engagemang i 

patientens situation upplevs lättare när sjuksköterskor får respons från patienten eller 

anhöriga och de berättar om patienten, dennes erfarenheter och det liv han/hon levde 

före insjuknandet. Då kan sjuksköterskan se patienten som en individ med behov och 

känna empati. Vården av patienten upplevs bestå av olika delar. Dels bör sjuksköterskan 

kunna tolka den tekniska utrustningen, bedöma patientens tillstånd och hon bör stödja, 

informera och förklara för anhöriga. Bristande kommunikation utgör hinder i vården 

och kan bero på både patienten som inte kan kommunicera och på sjuksköterskan som 

inte ger tillräcklig information (Beeby, 2000). Patienter blir mer avslappnade och 
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hanterar sin situation bättre om de får information och förklaring om vad som sker. 

Noggrann information om olika behandlingsmetoder, åtgärder och undersökningar 

medför mindre oro och osäkerhet hos patienterna. Det är således viktigt att 

sjuksköterskan ger fullständig och tillförlitlig information om patientens tillstånd och 

dess utveckling. Patienterna blir mindre stressade om de känner att de står i centrum, att 

sjuksköterskan uppmuntrar och ser människan bakom alla maskiner. Även om den 

tekniska utrustningen och personalens kunskap kan anses av patienterna som 

betydelsefullt i vården är det minst lika viktigt att sjuksköterskan visar medkänsla, inger 

tröst, trygghet och stöd (Hofhius et al., 2008). Russell (1999) visar att den tekniska 

utrustningen inger trygghet hos patienten och anhöriga när de ser att tillståndet är stabilt 

men det är personalen som genom sin välvilja och kunskap inger känslomässigt stöd 

och trygghet Russell (1998). Brist på stöd och att vänta länge på hjälp gör att 

patienterna känner hjälplöshet och vanmakt. Högljudda samtal bland personalen stör 

patienten och bidrar till trötthet (Hofhius et al. 2008). Russell (1999) beskriver att när 

sjuksköterskorna diskuterar patientens tillstånd med varandra framför patienten och 

anhöriga eller när patienten inte hör vad som sägs vid till exempel ronder upplevs rädsla 

och frustration. Sjuksköterskans beteende spelar enligt Hofhius et al. (2008) stor roll i 

vården. Om sjuksköterskan visar sympati upplever patienten välbefinnande men om 

sjuksköterskan verkar ointresserad och arg blir patienterna tillbakadragna och vågar inte 

prata eller ställa frågor. Kinsman och Major (2008) framhåller att det inte endast är den 

tekniska utrustningen som är livräddande utan även sjuksköterskornas förmåga att 

muntra upp patienterna. De visar också att humor utgör en viktig del i interaktionen 

mellan sjuksköterskor och patienter. Genom att skämta om miljön på avdelningen 

bekräftas patientens upplevelse av omgivningen, patienten känner sig inte ensam i dessa 

upplevelser och sjuksköterskor visar att de också är människor. Humor hjälper till att 

skapa bra kontakt med patienterna och inger avkoppling. När sjuksköterskan ser ett 

leende i patienters ansikte uppstår en känsla av tillfredsställelse (Kinsman & Major, 

2008).   

 

Upplevelsen av möjligheten att påverka sin situation och att bli tagen på allvar kan inge 

styrka och är betydelsefullt för patienten. Patienter lämnar ofta över den medicinska 

behandlingen till personalen men vill ha möjlighet att påverka dagliga händelser som att 

ändra läge i sängen och den personliga hygienen. Även om känslan av styrka och 

livsglädje är individuellt kan den antingen förstärkas eller dämpas. En omgivning där 

samarbetet med personalen fungerar, det finns utrymme för humor samt förmågan att 

kunna tala om vardagliga händelser och inte endast sjukdom stärker relationen mellan 

sjuksköterskan, anhöriga och patienten (Wåhlin et al., 2006).  

Lidande i vården 

Det finns olika former av lidande i vården. Enligt Eriksson (1994) uppstår 

sjukdomslidande på grund av sjukdom och behandling som åsamkar patienten smärta, 

själsligt och andligt lidande. Kroppslig smärta bör reduceras eftersom den kan orsaka 

outhärdligt lidande för patienten, uppta patientens uppmärksamhet och försvåra 

möjligheten att bemästra lidandet. Livslidande innebär att sjukdom, ohälsa samt att 

patientsituationen medför ett lidande som förändrar patientens hela livssituation. 

Plötslig förändring i livssituationen kan leda till uppgivenhet och svårt lidande där 

patienten inte orkar kämpa (Eriksson, 1994). 
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Enligt Eriksson (1994) uppstår vårdlidande när patienter utsätts för lidande på grund av 

dålig vård eller brist på god vård. Varje människa som utsätts för vårdlidande upplever 

det på sitt sätt. Vårdlidande  uppstår också när patientens värdighet kränks, vid 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Att utöva makt och att tvinga 

patienter att göra något mot deras vilja kan leda till vårdlidande. Detta visar Dahlberg 

(2002) i sin studie där det framkommer att patienter upplever maktlöshet när de inte 

känner sig delaktiga i sin situation. När patienter blir åsidosatta i vården och förnekas 

rätten till aktivt deltagande i vården kränks deras värdighet och patienterna blir lidande. 

Dahlberg (2002) menar också att patienterna kan uppleva sig förnedrade och bli lidande 

när personalen ignorerar dem, inte visar intresse och inte informerar om vad som ska 

ske. Lidande i vården uppstår även när patienterna inte längre bemöts som levande 

unika individer utan som intressanta objekt. Det lidande som åsamkas patienterna med 

dålig vård eller icke god vård medför upplevelser av sorg, ensamhet, hjälplöshet och att 

vara utlämnad (Dahlberg, 2002).  

 

I studien av Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson, (2008) framkommer att 

omgivningen på IVA kan orsaka lidande när patienterna inte får stillhet och eget 

utrymme. Fria besökstider och andra patienters närvaro i rummet stör vilostunderna. 

Lidandet i vården är sammankopplat med vårdrelationen och bemötandet av patienterna. 

Kasén et al (2008) menar att personalen bör fundera över ojämlikheten i vården där 

personalen har mer makt på grund av den kunskap de besitter. Denna ojämlikhet kan 

leda till lidande för patienten om den inte reflekteras över. Samma studie visar att 

förändringar kan ske först när rutinerna och situationen i arbetsgemenskapen reflekteras 

över och uppmärksammas. Det finns behov av att medvetandegöra sina rutiner, sitt sätt 

att arbeta och hur man talar om patienter. Personalen behöver kunskap om 

lidandebegreppet för att kunna känna igen lidande, dess källa och att lindra lidande 

(Kasén et al., 2008).  

 

PROBLEMFORMULERING 

När en patient hamnar på IVA ändras livet drastiskt. Att flyttas från ett tryggt ställe som 

till exempel sitt hem till en IVA där miljön är främmande kan upplevas stressigt 

eftersom behov av intensivvård ofta är oplanerad, oförväntad och traumatisk. I den 

akuta fasen kan patientens integritet hotas på grund av nödvändiga undersökningar, den 

fråntagna förmågan att kommunicera vid till exempel intubation samt bristen på 

delaktighet. Studier visar att patienter på IVA ofta upplever stress, inre kaos, ångest och 

oro. Upplevelserna beror bland annat på rädsla, smärta samt förlust av kroppslig och 

mental kontroll. Vissa patienter upplever den tekniska utrustningen och miljön på IVA 

som skrämmande och stressig. Studier visar att personalen sällan diskuterar med 

patienterna hur den tekniska utrustningen påverkar dem. Patienterna upplever sig som 

observationsobjekt granskade och övervakade. Patienten kan åsamkas lidande på grund 

av vårdande eller brist på vårdande. Därför kan det vara av vikt att undersöka 

sjuksköterskors uppfattningar om hur patienterna åsamkas lidande på en 

intensivvårdsavdelning och hur de arbetar för att lindra lidande. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om hur patienter åsamkas lidande på 

en intensivvårdsavdelning och hur sjuksköterskor arbetar för att lindra lidande. 

 

METOD 

Design och urval 

 

” Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte fråga 

dem? ”  (Kvale, 1997, s. 9) 

 

Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om ett fenomen 

valdes kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. Genom att använda sig 

av intervju som forskningsmetod får människor med sina egna ord berätta om sin 

livsvärld, sina åsikter och uppfattningar om den levda verkligheten. Enligt Kvale (1997) 

ger en kvalitativ intervju deltagarna möjlighet att förmedla sina erfarenheter ur ett eget 

perspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun som används i den här studien är ett 

öppet samtal med en intervjuguide (Bilaga 1) och i förväg bestämda frågor som hjälp. 

Intervjuguiden hjälpte författaren att hålla sig till syftet. Kvale (1997) menar att fördelen 

med intervjuer är deras öppenhet. Öppenheten och flexibiliteten i intervjun ställer krav 

på intervjuarens kunskap och förberedelser eftersom många val som t ex om nya frågor 

ska ställas eller om man ska hålla sig till intervjuguiden, avgörs under själva 

intervjusituationen. Urvalet bestod av fyra sjuksköterskor tre kvinnor och en man som 

har arbetat inom intensivvård 6-19 år. 

Datainsamling och genomförande 

Studien genomfördes på en IVA på ett sjukhus i södra Sverige. Efter att ha erhållit 

muntligt tillstånd av verksamhetschefen samt avdelningschefen skickades ett brev till 

avdelningschefen innehållande presentation av författaren, studiens syfte samt att 

deltagandet var frivilligt (bilaga 2). Inklusionskriterier var sjuksköterskor som har 

arbetat minst tre år inom intensivvård, som arbetar på IVA under studiens gång samt 

pratar svenska. Avdelningschefen namngav fem sjuksköterskor vilka var intresserade av 

att delta och som svarade upp till inklusionskriterierna. Kontakt med deltagarna togs av 

författaren via telefon. Deltagarna fick då en muntlig presentation av studien, studiens 

syfte samt att deltagandet var frivilligt. Samtidigt fick deltagarna bestämma tid och plats 

när intervjun skulle äga rum. Efter telefonsamtal fick deltagarna via e-post skriftlig 

information om studien (bilaga 3). En person valde senare att avbryta sitt deltagande i 

studien på grund av tidsbrist. Fyra intervjuer genomfördes således under februari i ett 

samtalsrum på IVA. Deltagarna erhöll inte i förväg intervjuguiden men informerades 

däremot i förväg om att intervjuerna skulle bandinspelas. Intervjuerna varade 25 – 45 

minuter. Varje intervju inleddes med en presentation av författaren, studiens syfte samt 

att deltagandet var frivilligt. Deltagarna fick sedan ge en kort presentation av sig själva. 

En intervjuguide användes under intervjuns gång och efter avslutad intervju tillfrågades 

deltagarna om det var något mer de ville tillägga. Samtliga deltagare ansåg att de 

återgivit den information som de ansåg viktigast. 
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Dataanalys 

Resultatet bygger på kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket enligt 

Lundman och Hällgren Granheim (2008) innebär analys av texter som kan bland annat 

grundas på människors berättelser om sina upplevelser. Analysen bör vara 

förutsättningslös och texten bör ses i sitt sammanhang. Detta innebär att delar av texten 

inte kan plockas ur sitt sammanhang utan de måste förstås utifrån den text som kommer 

före och efter. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) förutsätter tolkning av 

texter också kunskap om det sammanhang i vilken studien har genomförts, vilket i 

denna studie är en IVA-avdelning. Analysprocessen består av olika moment där 

analysen grundas på meningsenheter (bilaga IV). En meningsenhet kan vara ord, 

meningar och stycken i en text som har lika innehåll. Den kondenserade texten kodas 

och en kod beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll. Koder med liknande innehåll 

sammanställs under en gemensam underkategori. Liknande underkategorier sammanförs 

under en gemensam kategori. Efter att intervjuerna skrivits ut av författaren påbörjades 

genomläsning av alla intervjuer. Därefter började analysen av varje intervju för sig. De 

meningsbärande enheter som motsvarade syftet plockades ut. Under analysen ska de 

meningsbärande enheterna kondenseras vilket innebär att de görs kortare och därmed 

mer lätthanterliga samtidigt som inget väsentligt försvinner (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2008). Därefter abstraherades den kondenserade texten och koder bildades. 

Eftersom redan under denna process tänkbara kategorier började bildas lästes alla 

intervjuer igen. Liknande koder sammanfördes och tjugotvå underkategorier bildades. 

För att kunna beskriva vad olika underkategorier handlade om lästes intervjuerna igen 

och texten stärktes med relevanta citat. Citatens källa har ej angivits på grund av få 

deltagare och risken att de känner igen varandra. Liknande underkategorier 

sammanfördes och redovisades under en gemensam kategori. Slutligen bildades fyra 

kategorier som beskriver sjuksköterskors uppfattningar om hur patienterna åsamkas 

lidande i vården : hotad integritet, otrivsam miljö, bristande kommunikation, rädsla, 

smärta och oro samt fem kategorier som beskriver hur sjuksköterskor arbetar för att 

lindra lidande: professionellt arbetssätt, involvera patienten i vården, vara lyhörd, 

individanpassa läkemedel och skapa en trivsam miljö. 

Etiska överväganden 

Informerat samtycke innebär att deltagarna får information om studiens syfte, 

uppläggning, för och nackdelar, frivilligt deltagande samt att deltagarna kan dra sig ur 

studien när som helst. Informationen bör inte utelämna betydelsefulla delar av studien 

samtidigt som den inte bör vara för detaljerad (Kvale, 1997). Deltagarna har fått både 

muntlig och skriftlig information om studiens syfte, frivilligt deltagande samt under 

vilken tid studien är tänkt genomföras. Informationen innehöll studiens syfte men 

deltagarna fick inte intervjuguiden i förhand eftersom spontana svar eftersträvades.  

 

Konfidentialitet innebär att privata data inte får redovisas (Kvale, 1997). Deltagarnas 

namn samt det aktuella sjukhuset nämns därför inte i studien. Transkriberingen gjordes 

av författaren och texten har endast delgivits handledaren. Bandinspelningarna har 

författaren förvarat inlåst på ett säkert ställe och ingen obehörig har haft tillgång till 

dem. 

 

Enligt Kvale (1997) bör konsekvenserna av en intervjuundersökning uppmärksammas, 

vilket innebär att risken att deltagarna skadas ska vara så liten som möjligt och 
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betydelsen av den kunskap som erhålls ska uppväga skaderisken för deltagaren. I 

resultatet har citat använts för att stärka tolkningen av intervjuerna. De valda citaten 

avslöjar inget om deltagaren och det går inte att härleda citaten till den enskilde 

deltagaren. Kvale (1997) menar att intervjuaren bör vara medveten om att i 

intervjusituationen kan deltagaren tala om saker som han/hon senare kommer att ångra. 

Deltagarna har fått berätta generellt hur patienter kan drabbas av lidande och även om 

de har tagit upp situationer där patienter utsatts för lidande har författaren undvikit att gå 

in djupt i de enskilda situationerna. Att sjuksköterskor talar om hur de arbetar kan 

innebära att de minns situationer som de försökt glömma. Detta kan kännas jobbigt och 

tungt men det kan också vara positivt både för dem själva, eftersom de får prata om det, 

och för nya sjuksköterskor som får tips och idéer hur de kan arbeta för att lindra lidande.  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas i två tabeller där underkategorier och kategorier som motsvarar 

sjuksköterskors uppfattningar hur patienter kan åsamkas lidande på en 

intensivvårdsavdelning redovisas i tabell I. De underkategorier och kategorier som 

svarar på hur sjuksköterskor arbetar för att lindra lidande redovisas i tabell II. Samtliga 

sjuksköterskor har påpekat att deras mål inom verksamheten är att patienterna ska vara 

så vakna som möjligt när de ligger i respirator. 

 

Tabell I: Underkategorier och kategorier som visar sjuksköterskor uppfattningar om 

hur patienter åsamkas lidande i vården. 

 

Underkategori Kategori 

Att känna sig underlägsen 

Att bli blottad 

Hotad integritet 

Att inte få lugn och ro 

Att vara obekväm 

Att utsättas för övergrepp 

 

Otrivsam miljö 

Att inte bli informerad 

Att förlora kontrollen 

Bristande kommunikation 

Att vara med om trauma 

Att vara med om smärtsamma ingrepp 

Rädsla, smärta och oro 
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Tabell II. Underkategorier och kategorier som visar hur sjuksköterskor arbetar för att 

lindra lidande. 

 

Underkategorier Kategorier 

Stötta anhöriga 

Inge trygghet 

Skydda integriteten 

 

Professionellt arbetssätt 

Informera patienten 

Göra patienten delaktig 

Stimulera patienten 

 

Involvera patienten i vården 

Vara medmänsklig 

Lyssna in 

Tolka 

 

Vara lyhörd 

Administrera en lagom sederingsgrad 

Erbjuda smärtstillande 

Individanpassa läkemedel 

Möjliggöra avkoppling 

Anpassa omgivningen 

Skapa en trivsam miljö 

 

 

Sjuksköterskors uppfattningar om hur patienter åsamkas lidande i 

intensivvården 

Sjuksköterskorna i studien menar att situationen patienten befinner sig på IVA kan 

åsamka lidande eftersom miljön präglas av maskiner och slangar som kopplas på 

patienten och det är mycket folk runt omkring patienten vilket kan leda till att 

integriteten blottas. Patienten är oftast svårt sjuk och hinner inte alltid informeras om 

vad som ska ske. Det kan, enligt sjuksköterskorna, leda till lidande för patienter 

eftersom kontrollen över den egna kroppen avtar. 

Hotad integritet 

Att bli kritiskt sjuk och hamna på en intensivvårdsavdelning leder enligt 

sjuksköterskorna i den här studien till omedelbara åtgärder som ska utföras snabbt. 

Patienter hinner inte alltid uppfatta vad som sker. Det uppstår ojämlikhet i vården där 

patienten hamnar i underläge på grund av ovisshet om vad som sker och sin oförmåga 

att handla. Enligt sjuksköterskorna kan även känsla av underlägsenhet uppstå när 

patienter är sederade. Det är viktigt att inte söva patienterna för mycket utan att 

patienterna är lugna och så vakna som möjligt. I dessa situationer när patienterna 

befinner sig på gränsen mellan att vara vaken och sövd kan känslan av lidande och 

underlägsenhet uppstå eftersom patienterna är medvetna om sin omgivning men kan 

inte medverka i den. Känslan av lidande och underlägsenhet kan även uppstå när 

patienter vaknar och inte är medvetna om vad som har hänt eller gjorts med dem. 

 
…”man slängs ner i en säng och det är många som tar i en på en gång och kanske givetvis försöker 

berätta vad som kommer att hända…jag tror inte alltid alla kan ta till sig det utan bara ser det här som 

ett töcken…man ligger i underläge redan när man ligger i sängen och alla står bredvid en”…  

  

När patienterna blir dåliga och kräver akut vård släpper de in personalen i deras privata 

område och integriteten bevaras inte alltid. Det är, enligt sjuksköterskorna, många 

åtgärder hela tiden på en intensivvårdsavdelning och de åtgärder som utförs kan leda till 
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att patienter blir blottade vilket kan orsaka lidande. Enligt sjuksköterskorna är vissa 

patienter vana vid att ta hand om sig själva och att plötsligt hamna i en situation där det 

är många människor hela tiden som tar på och undersöker en kan leda till att patienter 

får sin integritet blottad.  

 
…”en del kanske inte har överhuvudtaget varit på sjukhus det blir ju ett lidande att dom kanske aldrig 

blivit omhändertagna av någon annan”…  

Otrivsam miljö 

Miljön på intensivvårdsavdelningen kan enligt sjuksköterskorna bidra till lidande hos 

patienterna. Apparater, ljud och ljus skapar oro hos patienter och gör att de inte får lugn 

och ro. När patienter blir akut dåliga ska allt ske snabbt, det är åtgärder och folk i 

rummet hela tiden vilket patienterna kan uppfatta som rörigt och störande. Andra 

patienter i salen kan också göra omgivningen mer kaotisk. Patienter som är lätt sövda 

kan få svårt att särskilja om personalen pratar med dem eller med den andra patienten 

vilket kan leda till att informationen uppfattas på fel sätt.  

 
…”själva miljön är ju alltså mycket larm och mycket klingande med apparater det kan vara jobbigt…det 

är mycket liv och rörelse på salen”…  

 

Att ligga i sängen kan vara obekvämt, att inte kunna röra på sig och ändra ställning kan 

leda till obehag och lidande för patienten. Om sjuksköterskor inte tar reda på hur 

patienterna vill ha det kan det hända att patienterna ligger obekvämt eller på fel sida. 

Även om sjuksköterskor försöker uppmärksamma obehag hos patienter känner de att de 

inte ser varje gång patienterna är obekväma.  

 
…”vi försöker göra små förändringar på dom …vi försöker naturligtvis men vi ser inte allt”…  

 

En sjuksköterska menade att alla åtgärder som görs, den kaotiska omgivningen och 

integriteten som inte bevaras leder till att patienter utsätts för övergrepp.  

 
…”du blir utsatt för övergrepp… man stoppar in grova nålar infarter man gör undersökningar sätter 

katetrar”…   

Bristande kommunikation 

Sjuksköterskorna i studien berättade att patienterna kan drabbas av lidande när de inte 

får tillräcklig information om sin situation och vad som ska hända. Kanske patienterna 

är redan lidande när de kommer till IVA på grund av sin sjukdom och sitt tillstånd och 

kommunikationsförmågan är begränsad. Om sjuksköterskor sedan inte samarbetar med 

patienten och inte informerar kränks patienternas integritet och deras lidande ökas på 

ytterligare.  

 
…”man kanske rycker och sliter i dom man vänder på dem snabbt utan att säga till…om man gör grejer 

utan att säga till så det kan skapa lidande hos dom”… 

 

Sjuksköterskorna berättar att patienterna kan förlora kontrollen över sin situation och 

kropp eftersom akut sjukdom leder till många åtgärder som ska ske snabbt, mycket folk 

runtomkring och patienterna har inte alltid kontroll på situationen. Patienterna är oftast 

svårt sjuka, kan inte ta till sig informationen som ges och personalen pratar över 

huvudet på dem. I vissa situationer när patienterna inte är samarbetsvilliga känner 
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sjuksköterskor att de måste ta över situationen och göra saker mot patienternas vilja 

vilket kan medföra lidande för patienten. Patienterna blir utlämnade till andra och även 

om de gör motstånd och protesterar utförs vissa åtgärder ändå eftersom sjuksköterskor 

anser det är för patientens bästa. 

 
…”men jag kände att jag måste känna att det är fritt i luftvägarna så det gick ju inte och lugna henne…vi 

fick ju hålla händerna och det är ju lidande jag kände det själv lite jag tog över situationen…jag var 

tvungen att övertala henne”… 

Rädsla, smärta och oro 

Att bli sjuk, hamna på sjukhus och på en IVA kan enligt sjuksköterskorna i studien leda 

till traumatiska upplevelser för patienten och ökat lidande. Ibland sker inläggningen 

snabbt, patienterna uppfattar inte vad som har hänt, de förstår inte sin situation och kan 

vara oroliga för det vardagliga hemma. När patienterna är med om trauma och inte 

förstår sin situation kan IVA uppfattas skrämmande och andra trauman kan väckas till 

minne.  

 
…”det finns ju dom som är oroliga…det har gått snabbt med inläggningen…dom kan ha djur hemma och 

anhöriga”… 

 

Patienternas sjukdomsbild och omgivningen kan skapa oro och ångest menar 

sjuksköterskorna. I vissa akuta situationer kan patienterna sövas trots att dom är mycket 

oroliga och inte har fått lugna ner sig. Dessa patienter kan bli mycket oroliga vid 

uppvaknandet också. 

 
…”andningsinsufficiens har dom många gånger på IVA och vi måste åtgärda det ofta har dom panik i 

den här situationen…det åsamkar lidande”… 

 

Sjuksköterskorna i studien är medvetna om att många åtgärder som görs orsakar smärta 

och obehag för patienten vilket de menar förstärker oron och lidandet för patienten. Om 

sjuksköterskan är ouppmärksam kan patienter som är sövda eller inte kan förmedla sig 

ha ont utan att sjuksköterskan är medveten om det.  

 
…”en tub i halsen är obehagligt att bli stucken till exempel en CVK eller artärnål är smärtsamma 

ingrepp”… 

Hur sjuksköterskor arbetar för att lindra lidande. 

Enligt sjuksköterskorna i studien kan lidande lindras med information om patientens 

situation och vad som ska ske. Lidandet kan lindras genom att sjuksköterskan inte visar 

oro utan inger trygghet, gör patienten delaktig i vården samt lyssnar in och tolkar hur 

patienten mår. 

 

Professionellt arbetssätt 

 

Anhöriga utgör stor del i vården av den kritiskt sjuke patienten och en del av 

sjuksköterskans arbete är att stötta anhöriga menar sjuksköterskorna. När patienter blir 

svårt sjuka blir det stor påfrestning också för anhöriga och ibland förstår de inte allvaret 

i situationen förrän det är för sent. För att det ska bli så bra som möjligt för patienten är 

det viktigt att stötta både patienten och anhöriga. Eftersom anhöriga är stöd för patienter 

är det viktigt att de också får information om situationen och det praktiska runt omkring.  
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”Jag tycker det är mycket viktigt med ett bra samarbete och information till anhöriga… ge information 

om hur vår avdelning fungerar… om dom inte bor i stan kan de sova över på avdelningen första dygnet 

viktigt att förstärka där…för dom är ju stöd för patienten”… 

 

Även om anhöriga behöver stöd är det viktigt enligt sjuksköterskorna i studien att lyssna 

in hur patienten vill ha det. För en del patienter kan det vara trygghet att ha sina 

anhöriga hos sig medan andra inte vill att anhöriga ska vara där hela tiden. 

 

För att skapa en trygg tillvaro runt patienten upplevde sjuksköterskor det viktigt att veta 

sin egen inställning till vården av patienten hur mycket och vad de kan hjälpa patienten 

med. Det är viktigt att uppmärksamma hur patienten mår och vända sig till läkaren om 

de bedömer att patienten lider. I de situationer där sjuksköterskor upplever att vården de 

ger inte hjälper patienten är det viktigt att vara professionell och inte visa sin oro. 

 
…” man måste utstråla trygghet även om man inte känner sig trygg själv…det är ju det dummaste man 

kan göra tror jag i alla fall att man visar att man är rädd och osäker själv”… 

 

Sjuksköterskorna i studien berättar att patientens lidande kan lindras genom att 

integriteten skyddas så mycket som möjligt. Patienter behöver inte ligga blottade i stora 

delar vid undersökningar. Om patienterna är sövda eller inte är medvetna om sin 

situation är det extra viktigt att sjuksköterskor värnar om patientens integritet.  

 
…”man kan undvika att blotta patienterna allt för mycket”… 

Involvera patienten i vården 

För att patienten inte ska åsamkas lidande är det enligt sjuksköterskorna betydelsefullt 

att informera patienterna om deras situation och förklara allt som sker. Även om 

patienterna är svårt sjuka och åtgärderna medför obehag och smärta tror ändå 

sjuksköterskorna att informationen kan göra situationen mer förstålig. När patienterna 

inte är samarbetsvilliga anser de det ändå viktigt med information och förklaring 

eftersom patienterna blir lugnare och mer samarbetsvilliga när de förstår varför vissa 

åtgärder görs.  

 
…”man kan ta ganska mycket när man vet varför …men det är svårt att ta det när man inte har en aning 

om vad man blir utsatt för”… 

 

Sjuksköterskorna anser det betydelsefullt att förklara inte bara före utan även efter vissa 

åtgärder varför de gjorde som de gjorde för att minska patientens oro och rädsla.  

 
…”hon var jätteorolig…hon puttrar bort mig… jag var tvungen att övertala henne så sög vi…det kändes 

ganska bra efteråt jag förklarade för henne…jag tog över lite du ville ju inte men jag var tvungen”… 

 

För att patienter ska kunna ta till sig informationen och förstå är det viktigt att informera 

på ett sådant språk som patienter förstår menar sjuksköterskorna i studien. När 

information ges är det också betydelsefullt att känna efter hur mycket vill patienten veta. 

 
…”  en del vill ju ha mycket information och en del vill ha mindre en del vill att vi ska ta över helt en del 

vill vara med och veta exakt vad vi gör”… 
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Sjuksköterskorna i studien menar att det är minst lika viktigt att informera patienter som 

är sederade.  För att patienten ska vara samarbetsvillig och lugn är det viktigt att 

informera om allt som görs även om dom sover. Det är viktigt att upprepa 

informationen och tala om flera gånger var patienten befinner sig. 

 
…”när man vänder och bäddar och så hela tiden berättar vad man gör även om dom bara kommer ihåg 

en liten kort stund men hela tiden tala om vad man gör även om dom tycks sova”.   

 

För att lindra lidande är det viktigt enligt sjuksköterskorna att engagera patienter i 

vården. Det är viktigt att patienter försöker klara av saker själva och att de talar om vad 

de vill och inte vill. Bra samarbete ger sjuksköterskan en inblick i hur patienten 

upplever sin situation och kan därmed erbjuda hjälp. Även om patienter är sövda 

försöker sjuksköterskor göra dem delaktiga i sin situation.  

 
…”gör patienten delaktig pratar med för även om dom inte är helt vid medvetande så är dom ju just då 

och där kanske dom ändå kan ge respons”… 

 

För att lindra lidande försöker sjuksköterskorna stimulera patienter med olika aktiviteter 

och sysselsättningar.  

 
…”dom kanske vill ha lite musik för och få bort lite lidande det kan vara att dom blir lite piggare och vi 

kan köra ut dom utomhus…man kan ge sig ut på sjukhuset ut i korridoren och titta på konsten sånt här 

som stimulerar… dom kanske vill att man läser för dom det svåra är nästan att tolka in det här vad dom 

vill egentligen”… 

Vara lyhörd 

Det är viktigt att i vården visa medkänsla och bemöta patienter så som man själv vill bli 

bemött, att utgå från sig själv även om situationen känns främmande menar 

sjuksköterskorna i studien. God vård handlar om att visa medmänsklighet. För att 

patienten inte ska utsättas för lidande är det viktigt att tänka på sitt eget bemötande och 

interaktionen med patienten. Sättet sjuksköterskor utför sina handlingar på kan ge 

patienter lidande om de inte utförs med medkänsla och omtanke. 

 
…”bara en sån sak att vända en patient kan gå från extremt lidande och obehag och smärta till att vara 

njutningsfullt att få ändra läge…allt beror på hur vi gör det…hur jag håller mina händer så att fingrarna 

inte är i patienten”…  

 

För att skapa välbefinnande för patienten och lindra lidande är det viktigt att lyssna in 

patienters önskningar och vara lyhörd för hur patienten vill ha det menar 

sjuksköterskorna. En stor del av jobbet handlar om att vara lyhörda och lyssna på 

patienten. Om patienten inte kan förmedla sig försöker sjuksköterskorna på andra sätt 

till exempel genom anhöriga ta reda på deras vilja. När patienterna inte kan förmedla sig 

går det också ofta att läsa av på deras ansiktsuttryck och kroppsrörelser om de mår väl, 

menar sjuksköterskorna i studien. En viktig del av sjuksköterskearbetet är att lära sig 

tolka dessa uttryck och bedöma hur patienterna mår. Att lära sig tolka patienterna är inte 

enkelt och enligt sjuksköterskorna tar det tid att lära sig det. 

 
…”man ser på svettning man ser på oro i kroppen om dom inte ligger still om dom rör sig man försöker 

tolka sånt där”… 
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Individanpassa läkemedel 

Eftersom verksamhetens mål är att ha patienter så vakna som möjligt så menar 

sjuksköterskorna i studien att de strävar efter att sedera patienter så lite som möjligt. Ju 

mer vakna patienterna är desto mer kan de vara med och påverka sin situation. 

Samtidigt får patienter inte vara vakna och lidande. Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska lyssna in och bedöma hur patienter mår, om de mår väl av att vara vakna 

eller om de behöver sederas. Sjuksköterskorna i studien menar också att i de situationer 

när patienter blir oroliga i kroppen är det lätt att söva dem mer för att de inte ska vifta 

med armarna och plocka bort slangar men det är viktigt att ta reda på varför patienten är 

orolig och undvika söva dem så fort de visar tecken på vakenhet, menar de.  

 
…”en klassisk sak som är jättevanlig det är när man är rädd att patienten ska extubera sig själv…man 

vill inte låta dom ha sina händer i ansiktet och så har man en patient som hela tiden är där med 

handen…vad gör man man sprutar mer sömnmedel för att patienten inte ska orka göra det om man 

istället försöker minska på sömnmedlet så kanske patienten blir mer korrekt i sina rörelser och vad den 

egentligen velat göra hela tiden är att klia sig lite grann på näsan”… 

 

Eftersom sjuksköterskor har möjligheten att lindra lidande med hjälp av läkemedel är 

det viktigt att uppmärksamma om patienten har ont och erbjuda smärtstillande, berättar 

sjuksköterskorna i studien. De menar att det inte alltid är lätt att upptäcka smärta 

eftersom patienterna reagerar på den på olika sätt. Sjuksköterskorna försöker ändå tänka 

på att smärtlindra inför olika undersökningar eller åtgärder som kan förväntas medföra 

smärta. 

 
…”smärta kan ju vara svårt att tolka att det inte är bara det dom förmedlar säger utan man måste se 

emellan”… 

Skapa en trivsam miljö 

För att patienter ska orka vara aktiva och deltagande är det av stor betydelse att de får 

tid till avkoppling och återhämtning. Sjuksköterskorna säger att de försöker se till att 

patienterna får lugn och ro på dagen och tid till avkoppling. För att patienten ska få 

möjlighet att koppla av och sova planerar sjuksköterskor sitt arbete så att fler åtgärder 

görs vid samma tillfälle. De försöker skapa en trivsam miljö genom att släcka lyset och 

begränsa aktiviteterna inne i salen. 

 
”Vi har möjlighet att erbjuda så bra nattsömn som möjligt…släcker lyset har en tyst lugn miljö delar upp 

våra åtgärder…man kan göra många saker vid ett tillfälle …så dom får längre perioder med vila mellan 

åtgärder”… 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod med öppna intervjuer valdes som ansats eftersom det var deltagarnas 

egna åsikter och uppfattningar som var av intresse. Förhoppningen var att erhålla så 

nyanserad och rik information som möjligt. Kvale (1997) menar att det råder ett 

maktförhållande i intervjusituationen där författaren styr deltagaren med sina frågor. 

Under intervjun eftersträvades en miljö med ömsesidig samspel där deltagaren inte 

skulle känna sig styrd utan mer avslappnad och villig att berätta. Därför fick deltagarna 

själva bestämma tid och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes i ett vilorum på 
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IVA och deltagarna verkade ej stressade utan tog sig tid att både utförligt förklara och 

fundera. Frågor som ” hur kan vi som sjuksköterskor…” ställdes eftersom ett samtal 

mellan två likställda parter eftersträvades. Intervjuguiden som användes ingav trygghet 

eftersom den hjälpte författaren att hålla sig till syftet. Det fanns viss förförståelse att 

miljön och den tekniska utrustningen kan åsamka lidande för patienter på en IVA men 

inga ledande frågor där författaren kunde leda deltagaren till ett önskvärt svar har ställts. 

Deltagarna har fått öppet berätta. Det ställdes inga nya frågor förutom följdfrågor som 

”hur menar du…” eller ”kan du berätta mer om…”.  

 

Öppenheten under intervjusituationen är enligt Kvale (1997) en stor fördel i kvalitativa 

studier. Öppenheten upplevdes positivt av författaren också eftersom det inte fanns i 

förväg bestämda regler hur intervjusituationen skulle utveckla sig och författaren kände 

sig fri att ställa följdfrågor. 

 

För att försäkra tillförlitlig beskrivning av det undersökta ämnet gjordes ett teoretiskt 

urval. Teoretiskt urval innebär att författaren själv väljer var informationen ska 

inhämtas. Målet är att välja de informanter som kan bäst besvara studiens syfte ( Polit & 

Beck, 2004). Fyra intervjuer genomfördes och intervjupersonerna bestod av tre kvinnor 

och en man. Deltagarna verkade insatta i syftet med studien och de verkade vara 

medvetna om detta problem. Deltagarna var villiga att berätta om en situation då deras 

eller någon annans patient utsattes för lidande. Eftersom deltagarna kan avslöja saker 

som de senare kan komma att ångra försökte författaren att inte gå för djupt i de 

enskilda situationerna som deltagarna berättade om utan de fick istället berätta hur det 

kändes och hur de gjorde för att lindra lidande. Deltagarna var medvetna om att lidande 

förekommer och eftersom de var medvetna om det kunde de även berätta hur de arbetar 

för att lindra lidande. 

 

Enligt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008) måste den tolkade texten hela tiden 

kritiskt granskas för att textens validitet ska säkerställas. Dahlberg et al. (2008) menar 

att validiteten stärks genom att författaren är medveten om sin förförståelse och dess 

effekt på tolkningen under analysprocessen. Validiteten stärks även när tolkningen är 

fokuserad på en del av texten och större delar av data inte lämnas otolkat. Under 

analysprocessen var författaren medveten om sin egen förförståelse därför var studiens 

syfte utgångspunkten igenom hela analysprocessen. Eftersom en objektiv tolkning 

eftersträvades arbetade författaren med en del av texten i taget och relaterade den till 

syftet. Resultat motsvarar syftet och ingen större data har lämnats otolkat vilket anses 

stärka validiteten.  

Resultatdiskussion 

Olika former av lidande på IVA 

Samtliga sjuksköterskor i studien menar att patienten redan är lidande när han/hon 

kommer till IVA på grund av den sjukdom, skada och situation han/hon befinner sig i. 

Ofta är patienter svårt sjuka sedan tidigare eller har blivit akut dåliga och att hamna i en 

främmande miljö gör att lidandet stärks. Sjuksköterskornas uppfattning kan jämföras 

med Erikssons (1994) förklaring av sjukdomslidande och livslidande. Hon menar att 

kunskapen om att sjukdom och behandling orsakar lidande är ett känt fenomen. 

Eftersom smärta ofta upptar patientens hela uppmärksamhet och kan vara outhärdlig bör 

den lindras med ”alla till buds stående medel” (Eriksson, 1997, s.83). Sjukdom och 
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själva situationen att vara patient kan enligt Eriksson (1994) innebära hot mot ens 

existens och hela livet rubbas. Denna formen av lidande kallas livslidande där hela 

livssituationen påverkas. Detta har även de intervjuade sjuksköterskorna 

uppmärksammat, de menar att hela tillvaron ändras när patienter kommer till IVA. 

Genom att sjuksköterskor uppmärksammar sjukdomslidande och livslidande kan 

patienternas och anhörigas lidande vid ankomst till IVA lindras.  

Att patienter åsamkas lidande i vården kan även kopplas till begreppet vårdlidande som 

enligt Eriksson (1993) uppstår när patienter utsätts för lidande på grund av dålig vård 

eller brist på god vård. Enligt sjuksköterskorna i den här studien kan den vård som 

erbjuds patienten leda till lidande om den utförs på fel sätt. Genom att tänka på hur 

åtgärderna utförs kan lidandet lindras. En sjuksköterska uttryckte att bara sättet att 

vända en patient kan gå från att vara njutningsfullt till att skapa lidande beroende på hur 

sjuksköterska håller i patienten, hur fort patienten vänds, om patienten får information 

och eventuellt smärtlindring inför vändningen. Det kan ha med det egna människosynen 

att göra och är inte specifikt just för IVA. Finns det ingen medmänsklighet hos 

sjuksköterskor och pratar de inte med patienten leder det till lidande även om patienter 

inte är kritiskt sjuka.  

Blottad integritet leder till lidande  

Samtliga sjuksköterskor påpekade ”hotad integritet” som en orsak till lidande hos 

patienterna. De menar att när patienter kommer till IVA och är akut dåliga är det många 

åtgärder som ska snabbt utföras. Patienten hamnar snabbt i underläge eftersom det är 

mycket personal runtomkring som gör intrång i patientens integritet. Enligt Eriksson 

(1994) förekommer kränkning av patienternas värdighet ofta i vården och skapar 

vårdlidande. Patienternas värdighet kränks bland annat när patienterna inte skyddas vid 

åtgärder som berör deras intima delar och integriteten blottas. Några av 

sjuksköterskorna menade att den akuta fasen när många åtgärder ska ske snabbt leder 

till att patienterna utsätts för övergrepp. Detta uttryck är något nytt som framkommit 

under intervjun. En intressant synpunkt om lidande i vården beskriver Kasén et al. 

(2008) i sin studie där de menar att patienter kan utsättas för lidande när de inte 

behandlas som enskilda individer utan de vårdas efter rutin. Detta kan jämföras med 

Eriksson (1994) som menar att patienternas värdighet bekräftas genom att patienter 

erhåller individuell vård och att alla patienter inte bör få likadan vård. Att vården kan 

ske efter rutin är dock något som de intervjuade sjuksköterskorna inte har nämnt. De har 

däremot tagit upp att det är många åtgärder som snabbt ska utföras. Detta kanske kan 

tolkas som vård efter rutin eftersom liknande åtgärder, som till exempel insättning av 

artärnål och central venkateter, utförs på de flesta patienter utan att sjuksköterskor 

reflekterar över att patienten kanske aldrig har varit med om det innan.  

Miljön på IVA kan skapa lidande 

Sjuksköterskorna i denna studie menar att mycket folk på salen, ljud och ljus gör att 

patienterna blir lidande. För att lindra lidande försöker de i sitt arbete tänka på att 

erbjuda patienten möjlighet att vila. De samordnar sina åtgärder och försöker göra så 

mycket som möjligt på en gång så att patienten får vila mellan åtgärder. Det är även 

betydelsefullt att skapa en bra miljö på natten, släcka lyset och undvika att  röra sig 

mycket i rummet för att patienter ska få möjlighet att sova. Almerud et al. (2007) menar 

att patienterna har svårt att förstå vad som händer runt omkring dem eftersom det finns 

skrämmande ljud i rummet, mycket personal och andra patienter som stör vilan. Den 
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tekniska utrustningen gör att patienterna inte vågar röra sig i sängen på grund av rädsla 

att sätta igång larm. Det framkom inte i denna studie om sjuksköterskor upplever att 

utrustningen upptar mycket av deras tid eller om de fokuserar mycket på utrustningen i 

vården och glömmer bort patienten. Det kan bero på att sjuksköterskorna var mest 

fokuserade på hur deras handlingar kan orsaka lidande och författaren har inte ställt 

ledande frågor. Annan orsak kan vara att sjuksköterskor tar den tekniska utrustningen 

för givet och inte är medvetna om eller har reflekterat över hur mycket den tar upp av 

deras tid och hur mycket den påverkar vården. 

Sederingen som bidragande orsak till lidande 

Samtliga sjuksköterskor anmärkte sederingen som bidragande orsak till lidande hos 

patienterna. Verksamhetens mål som sjuksköterskorna arbetade efter är att patienterna 

ska vara så vakna som möjligt när de ligger i respirator eftersom det anses vara det bästa 

för patienten grundat på forskning. Det rådde dock lite delade meningar om hur generös 

man ska vara med sederingen. Det ska enligt sjuksköterskorna finnas tolerans för hur 

vakna patienterna ska vara. En viktig del i sjuksköterskearbetet är att bedöma hur 

patienten mår om han/hon behöver mer sedering eller om sederingen kan minskas. 

Patienter kan enligt sjuksköterskorna drabbas av lidande när de mår dåligt, har ont eller 

är oroliga och inte får tillräckligt med sederande. Karlsson och Forsberg (2008) visar i 

en studie att patienter som är vakna under respiratorbehandling finner vissa åtgärder, 

som till exempel den dagliga vägningen, obehaglig och det var ett kvarstående minne av 

tiden på intensivvården. Att vara vaken och inte kunna kommunicera eller vara delaktig 

i vården upplevdes stressande för patienterna. Studien visar att patienterna hade svårt att 

behålla hoppet och en patient uttryckte viljan att ta sitt liv genom att koppla bort 

respiratorn. En sjuksköterska i denna studie menade att sederingen inte bör tas till så 

fort patienten visar tecken till oro. Detta kan stärkas med Karlsson et als (2008)studie 

där det också framkom att sjuksköterskorna kan lindra lidande genom att finnas där för 

patienten. Att sitta bredvid sängen, istället för mitt i rummet, och fysisk kontakt anses 

lindra oro och lidande. Både den aktuella studien och studien av Karlsson et al (2008) 

visar att patienter som är vakna och ligger i respirator riskerar att drabbas av lidande. 

Detta kan jämföras med Samuelson et al (2007) som i sin studie kom fram till att fler 

vakna perioder leder till obehagliga upplevelser från tiden på IVA. De menar att lättare 

sederingsgrad leder till större risk att minnas tuben och stressiga upplevelser. Samtidigt 

var patienterna i samma studie lätt sederade vilket gjorde att patienterna var kortare 

perioder i respirator och därmed hade kortare vårdtid. Även om lättare sedering leder till 

lidande leder den också till kortare tid i respirator, kortare vårdtid och därmed minskas 

risken för komplikationer. Ändock framhåller både Samuelsson et al (2007) och 

Karlsson et al (2008) personalens betydelse i vården. Genom att sjuksköterskan arbetar 

för att minska obehag, underlätta kommunikationen samt göra patienten delaktig i 

vården kan lidandet lindras.  

Kommunikation och information lindrar lidande  

De intervjuade sjuksköterskorna är medvetna om att brist i kommunikationen leder till 

lidande för patienten. Även om de försöker informera patienterna om allt som sker finns 

ändå situationer när de inte hinner med att förklara eller patienten inte uppfattar 

informationen. I dessa situationer uppfattar sjuksköterskorna det viktigt att informera 

efteråt och förklara varför de gjorde som de gjorde. En sjuksköterska uttryckte speciellt 

betydelsen av information och menade att lidande ibland är nödvändigt ont och patienter 
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kan acceptera lidande till en viss del om de vet varför de utsätts för det och om de är 

införstådda i sin situation. Detta kan reflekteras över. Går det överhuvudtaget att bedriva 

vård där patienter aldrig utsätts för lidande? De intervjuade sjuksköterskorna var 

medvetna om att patienter befinner sig i underläge och de var beredda på att låta 

patienter bestämma till en viss gräns sedan tog de över situationen när de ansåg att 

patienter inte var i det tillstånd där de kan fatta adekvata beslut. Detta kan jämföras med 

Eriksson (1994) som menar att patienten kan åsamkas vårdlidande om personalen 

utövar makt och tvingar patienter till handlingar som de själva inte skulle välja av fri 

vilja. Hon menar att vårdaren kan på grund av sin kunskap bestämma vad som är rätt för 

patienten men patienten bör ha frihet att välja själv. Det kan vara svårt att inte utöva 

makt eller att ge patienterna frihet att välja själva i verkligheten på en IVA eftersom 

patienterna oftast inte är i det skick eller medvetande där de kan bestämma vad dom vill 

och fatta adekvata beslut. De kanske inte vill att sjuksköterskan ska suga i halsen och 

när sjuksköterskan sedan gör det utsätts patienten för lidande. Patienten utsätts också för 

lidande om sjuksköterskan inte gör det. Sjuksköterskorna menar att åtgärder utförs för 

patientens bästa och de vet innerst inne att vissa saker måste göras för patientens bästa 

även om patienter stretar emot. I sådana situationer är det viktigt för sjuksköterskorna 

att informera efteråt varför de gjorde som de gjorde. Information kanske är ett sätt för 

sjuksköterskor att klara av svåra situationer. Detta kan jämföras med studien av 

McClendon och Buckner (2007) som beskriver att stressiga situationer som leder till 

etiska dilemma i arbetet påverkar sjuksköterskorna och leder till bland annat 

humörsvängningar, utbrändhet och privatlivet påverkas. Sjuksköterskor i samma studie 

menar att de lättare kan hantera stressiga situationer om de får tillfälle att prata om dem. 

När patienter inte kan fatta egna beslut upplevs det viktigt med kommunikation. 

Att vara lyhörd och involvera patienten i vården leder till minskat lidande 

Enligt sjuksköterskorna i studien kan lidande lindras genom att patienter involveras i 

vården. Patienter bör uppmuntras till att vara delaktiga i sin situation och att klara av 

vissa saker själva. Om sjuksköterskor förklarar varför vissa saker bör göras kan det leda 

till att patienten blir mer delaktig i vården. Även stimulering av patienten bidrar till 

lindrat lidande. Att läsa för patienten, att patienten får lyssna på musik gör att patienten 

kopplar av och återhämtar sig. Att sjuksköterskor strävar efter att göra patienterna 

delaktiga i sin vård kan jämföras med studien av Wåhlin et al. (2006) där de skriver att 

patienter ofta lämnar den medicinska behandlingen till personalen medan de gärna vill 

kunna påverka de vardagliga händelser som att ändra läge i sängen och den personliga 

hygienen. Även Dahlberg (2002) menar att patienter upplever maktlöshet när de inte 

känner sig delaktiga i sin situation. Om patienter blir mer delaktiga i vården kan känslan 

av underlägsenhet också minskas. Även Karlsson et al (2008) visar i sin studie att 

patienter som är vakna och ligger i respirator blir lidande när de inte stimuleras till att 

vara delaktiga i vården. När ingen kommunicerar med patienterna och gör dem 

delaktiga upplever sig patienterna mindre värda. Känsla av hopplöshet uppstår eftersom 

patienterna inte behöver äta själva, andas eller prata. Studien visar att bekräftelse och 

trygghet lindrar lidande. 

  

För att sjuksköterskor ska kunna hjälpa patienten är det av stor betydelse att kunna tolka 

patienter speciellt när de inte kan förmedla sig. Att tolka patienter innebär att läsa av på 

deras ansiktsuttryck, rörelse och fysiologiska parametrar hur de mår, att lyssna på 

patienter och deras önskningar. Det kan dock vara svårt att läsa av patienter och veta 
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vad de kan tänkas behöva. Att tolka patienter är något som enligt sjuksköterskorna i 

studien kräver både tid och engagemang. Det krävs många patienter och olika 

situationer innan sjuksköterskan kan lära sig tolka hur patienten mår.  

Kliniska implikationer 

För att patienter inte ska utsättas för lidande kan sjuksköterskor tänka på att: 

 

 Patienten befinner sig redan i lidande vid ankomst till IVA och lidandet kan 

ytterligare förstärkas med personalens förhållningssätt. 

 Skydda patienternas integritet.  

 Informera patienten om allt som ska göras och göra patienten delaktig så mycket 

som möjligt.  

 Samordna sina uppgifter så att patienten kan få tid till avkoppling. 

 Erbjuda läkemedel som smärtstillande och kommunicera också med sederade 

patienter så att lidandet lindras. 

 Lyssna in och tolka det patienten säger och inte säger  

 

Konklusion 

Denna studie visar att sjuksköterskorna är medvetna om hur patienterna kan åsamkas 

lidande i vården. Eftersom det finns en medvetenhet om detta finns det även möjligheter 

att lindra lidande. Ytterligare forskning behövs framförallt om sedering och lidande 

eftersom sjuksköterskor ansåg att patienter har större risk att drabbas av lidande när de 

är fel sederade. I vissa situationer verkade det svårt att bedöma om sederingen ska 

minskas eller ökas. 
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BILAGA I 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta på vilket sätt patienterna kan drabbas av lidande inom 

intensivvården? 

2. Hur kan vårt arbetssätt som personal bidra till att patienten upplever lidande? 

3. Kan du berätta om en situation då din eller någon annans pat utsatts för lidande i 

vården? 

4. Hur kände du då? Vad gjorde du då? 

5. Hur kan vi som sjuksköterskor arbeta för att lindra lidande?   
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BILAGA II 

 

Tillstånd för undersökning i samband med Magisteruppsats                

Till avdelningschefen på intensivvårdsavdelningen …. sjukhus 

 

Bakgrund 

Att flyttas från ett tryggt ställe som t ex sitt hem till en intensivvårdsavdelning där 

miljön är främmande, kan upplevas stressigt eftersom behov av intensivvård ofta är 

oplanerad, oförväntad och traumatisk. Studier visar att svårt sjuka patienter inom 

intensivvård ofta upplever stress, inre kaos, ångest och oro. Att vara sjuk och patient 

ökar beroendet av vårdpersonalen och vårdpersonal kan med sitt arbetssätt antingen öka 

eller minska patientens känsla av sårbarhet. Känsla av sårbarhet, stress och oro kan leda 

till intensivvårdsförvirring eller delirium. Om vårdpersonalen inte uppmärksammar 

dessa problem kan det leda till ökat lidande för patienten. Det finns olika former av 

lidande: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Patienten kan åsamkas 

vårdlidande på grund av vårdande eller brist på vårdande.  

 

Jag heter Emina Kodzic och studerar specialistsjuksköterskeutbildning inom 

intensivvård vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår genomförande av 

examensarbete. Mitt examensarbete kommer att handla om sjuksköterskors 

uppfattningar om hur patienterna åsamkas lidande inom intensivvården och hur 

sjuksköterskor arbetar för att lindra lidande för patienten.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om hur patienter 

åsamkas lidande på en intensivvårdsavdelning och hur sjuksköterskor arbetar för att 

lindra lidande. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Sjuksköterskor som har arbetat minst tre år inom intensivvård, som arbetar på IVA 

under studiens gång samt pratar svenska tillfrågas att delta i studien. Deltagandet i 

studien är frivilligt och deltagaren kan avstå från deltagande eller när som helst avbryta 

sin medverkan i studien, utan att ange orsak. Bandinspelade intervjuer kommer att 

genomföras under v5. 

 

Hantering av data 

Varje intervju beräknas ta ca 60 minuter. Deltagaren bestämmer när och var, under v. 5, 

intervjun ska äga rum. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut 

i fulltext. Banden kommer sedan att förstöras. Genom hela studien kommer medicinska 

forskningsrådets etiska riktlinjer att följas vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 

att samtliga deltagare kommer att garanteras fullständig anonymitet, ingen kommer att 

kunna härleda hur enskilda sjuksköterskor svarat.  

 

Jag söker härmed tillstånd om att få göra nämnda studie på intensivvårdsavdelningen på 

….. sjukhus.  

 

Har du några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta: 
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Studieansvarig:  Handledare: 

Emina Kodzic  Universitetslektor  

Engelbrektsgatan 21  Susanne Knutsson 

331 40 Värnamo  Institutionen för vårdvetenskap (VHB)  

emina2@live.se  Susanne.Knutsson@hb.se  

Tel: 0730434983  Tel: 033-4354725 

 

 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Underskrift och namnförtydligande underskrift och namnförtydligande 

 

 

 

 

Härmed ges tillstånd att genomföra studie 

 

 

 

Ort, datum   underskrift och namnförtydligande 
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BILAGA III 

 

Till dig som arbetar på intensivvårdsavdelningen ….sjukhus 

 

Bakgrund 

Att flyttas från ett tryggt ställe som t ex sitt hem till en intensivvårdsavdelning där 

miljön är främmande, kan upplevas stressigt eftersom behov av intensivvård ofta är 

oplanerad, oförväntad och traumatisk. Studier visar att svårt sjuka patienter inom 

intensivvård ofta upplever stress, inre kaos, ångest och oro. Att vara sjuk och patient 

ökar beroendet av vårdpersonalen och vårdpersonal kan med sitt arbetssätt antingen öka 

eller minska patientens känsla av sårbarhet. Känsla av sårbarhet, stress och oro kan leda 

till intensivvårdsförvirring eller delirium. Om vårdpersonalen inte uppmärksammar 

dessa problem kan det leda till ökat lidande för patienten. Det finns olika former av 

lidande: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Patienten kan åsamkas lidande 

på grund av vårdande eller brist på vårdande.  

 

Jag heter Emina Kodzic och studerar specialistsjuksköterskeutbildning inom 

intensivvård vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår genomförande av 

examensarbete. Mitt examensarbete kommer att handla om sjuksköterskors 

uppfattningar om hur patienterna åsamkas lidande inom intensivvården och hur 

sjuksköterskor arbetar för att lindra lidande för patienten.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om hur patienterna 

åsamkas lidande på en intensivvårdsavdelning och hur sjuksköterskor arbetar för att 

lindra lidande. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Du som är sjuksköterska och har arbetat minst tre år inom intensivvård, arbetar på en 

IVA avdelning under studiens gång samt talar svenska tillfrågas att delta i studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan avstå från deltagande eller när som helst 

avbryta Din medverkan i studien, utan att ange orsak. Under v.5 kommer jag att 

genomföra bandinspelade intervjuer. Är Du intresserad av att delta i studien kan Du 

lämna Ditt namn och telefonnummer hos Din avdelningschef eller maila Ditt namn och 

telefonnummer till nedanstående e-mail adress. Jag kommer att kontakta Dig för 

information om tid och plats för intervjun. 

 

Hantering av data 

Varje intervju beräknas ta ca 60 minuter. Du bestämmer när och var, under v. 5, 

intervjun ska äga rum. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut 

i fulltext. Banden kommer sedan att förstöras. Genom hela studien kommer medicinska 

forskningsrådets etiska riktlinjer att följas vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 

att samtliga deltagare kommer att garanteras fullständig anonymitet, ingen kommer att 

kunna härleda hur enskilda sjuksköterskor svarat.  
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Har du några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta: 

 

 

Studieansvarig: 

Emina Kodzic  

Engelbrektsgatan 21 

331 40 Värnamo 

emina2@live.se 

Tel: 0730434983 
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BILAGA IV 

Meningsenheter Kondenserad enhet Kod 

…man slängs ner i en säng 

det är många som tar i en 

på en gång….det är många 

som drar i en och det är 

mycket som händer… 

Att ligga i säng många tar 

på och drar i en och 

mycket händer. 

Många drar och drar i en 

…smärta det vi gör orsakar 

smärta så det kan ju 

skrämma folk och orsaka 

lidande 

Våra handlingar kan orsaka 

smärta vilket är 

skrämmande och orsakar 

smärta. 

Smärta orsakar lidande 

…folk som pratar över 

huvudet på en och man 

ligger i underläge redan när 

man ligger i sängen och 

alla står bredvid en… 

Man ligger i underläge folk 

pratar över huvudet på en 

och alla står bredvid. 

Man är underlägsen. 

 


