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Sammanfattning    

 

Intensivvårdspatientens utsatthet är väldokumenterad. Deras livsvärld präglas bland 

annat av stress, maktlöshet, brist på kunskap och kommunikation, sårbarhet och inre 

kaos. Patienter som vårdas på intensivvården befinner sig i ett rum där det finns mycket 

avancerad teknisk apparatur och många stimuli från omgivningen. Detta kan upplevas 

som en trygghet men också som skrämmande och livshotande. Vårdpersonalen har olika 

arbetsuppgifter och vad de gör i periferin uppmärksammas av patienten, därför är det av 

intresse att undersöka vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet vid icke 

patientnära kontakt samt hur de arbetar. Delvis deltagande, öppna observationer 

användes för att få svar på forskningsfrågan och sex observationer fördelat på 

förmiddag, kväll och nattpass gjordes. Det patientnära arbetet såsom beröring och 

kommunikation med patienten dvs. den patientnära kontakten observerades inte. Alla 

yrkeskategorier som arbetade på patientrummet inkluderades i studien. Materialet 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och ur analysen framsteg sex olika 

kategorier som visar vad vårdpersonalen arbetar med vid icke patientnära kontakt. 

Dessa var; främjar patientsäkerhet, samarbetar, analyserar och observerar, utför 

rutinarbete, prioriterar och omprioriterar, aktivt reflekterar och agerar. Beroende på vad 

vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet samt hur de utför sitt arbete kan det 

innebära att de arbetar på ett patientorienterat sätt eller på ett icke patientorienterat sätt.  

 

Nyckelord: Vårdpersonal, intensivvårdsmiljön, arbetsuppgifter, livsvärld, intensivvård, 

observationsstudie.    
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INLEDNING 

Inom intensivvård sker förändringar kontinuerligt, det utvecklas ny medicinteknisk 

utrustning som möjliggör nya övervakningsformer och behandlingsåtgärder. Vården av 

intensivvårdspatienten är föremål för ny forskning vilket innebär att sätten att arbeta och 

synen på vård förändras. En del i helhetsbilden runt patienten är miljön och vårt 

arbetssätt som vårdpersonal. Studier har visat att det som sker inne på patientrummet 

även utanför det patientnära arbetet har betydelse för patienten, däremot har det ej gått 

att finna några studier som undersökt vad vårdpersonalen arbetar med runt omkring 

patienten inne på rummet. Vår gemensamma erfarenhet av intensivvård är att inne på ett 

patientrum på en intensivvårdavdelning (IVA) är det mycket aktivitet. Vi vill därför 

undersöka och lyfta fram vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet vid 

icke patientnära kontakt samt hur de arbetar, så att vårdpersonalen ska kunna reflektera 

och diskutera runt sätten att arbeta. Detta kan i sig leda till en förbättrad miljö och 

arbetssituation för vårdpersonal samt ett ökat välbefinnande och förbättrad vårdmiljö för 

patienten. 

 
 

BAKGRUND 

Den fysiska och psykiska miljön på intensivvården 

Med intensivvård avses att här förmedlas vården inom en särskild enhet som uppfyller 

vissa krav och innebär en vårdnivå, inte en vårdplats. På IVA finns utrustning som kan 

upplevas av både patient och närstående som annorlunda, påfrestande och skrämmande.   

Ett patientrum på en intensivvårdsavdelning består till stor del av nödvändig 

högteknologisk apparatur för att kunna övervaka den svårt sjuka patienten och för att 

kunna ge adekvat och säker vård. Regelbundna och täta medicinska kontroller och 

observationer görs förutom flera omvårdnadsåtgärder i den individuella vården av 

patienten. Empati, närhet och beröring från vårdpersonalen kan inte ersättas av 

teknologin, inte heller kan teknologin uteslutas i den avancerade vård som 

intensivvårdspatienten är i behov av. Oftast står den medicintekniska utrustningen i nära 

anslutning till patientens säng vilket medför att det kan bli trångt och att avståndet 

mellan patient och närstående kan upplevas långt (Wikström & Sätterlund Larsson, 

2003; Almerud, 2007 ; Svenska Intensivvårdsregistret, 2009). 

 

Miljön inne på patientrummet kan vara av olika karaktär men mest kännetecknas den av 

mycket stimuli för patienten i form av exempelvis starkt och ofta växlande ljus, höga 

ljud, larm från utrustning samt konstant närvaro av personal (Hudak, Gallo & Gonce 

Morton, 1998). Personaltätheten på IVA är hög jämfört med ordinarie vårdavdelning på 

grund av de allvarliga sjukdomstillstånd patienterna befinner sig i. Detta innebär att det 

inte är ovanligt med flera vårdpersonal inne på patientrummet samtidigt (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2009). Genom att vårdpersonal även har en vetskap om att utsikt 

ut över naturen från sängplatsen har betydelse för patienten kan som i Ulrichs (2001) 

studie främja patientens välbefinnande, ge ett bättre tillfrisknande, kortare vårdtid, 

mindre upplevelser av smärta och mindre komplikationer i jämförelse med de patienter 

som hade utsikt mot en tegelvägg.  
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Intensivvårdspatienten 

När en patient kommer till intensivvården är det på grund av svår (akut) sjukdom och 

svikt i vitala funktioner som är potentiellt livshotande. Det kan exempelvis vara efter en 

traumatisk olycka, en stor operation, hjärtinfarkt, intoxikation. Patienterna som vårdas 

på IVA kan vara mycket varierande. En del är kritiskt sjuka och behöver 

livsuppehållande behandling i form av exempelvis respirator och kontinuerlig 

läkemedelstillförsel. Andra patienter kan vara under tillfrisknande i en mobiliseringsfas. 

En intensivvårdspatient är i behov av specialiserad övervakning, diagnostik, behandling 

och omvårdnad. Patienterna befinner sig också på olika medvetandenivåer. De kan vara 

allt från helt vakna och kommunicerbara till djupt nedsövda (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2009; Larsson & Rubertsson, 2007).  

 

En patient som är i behov av intensivvård övervakas kontinuerligt genom att blodtryck, 

puls, andningsfrekvens samt syremättnad mäts och registreras. Detta innebär bland 

annat att patienterna får sladdar från övervakningsutrustning kopplade på sig. Beroende 

på patientens tillstånd kan det tillkomma flera apparater och slangar. 

Intensivvårdspatienter har även vanligtvis urinkateter och mätning av urinproduktionen 

varje timme (Larsson & Rubertsson, 2007).  

 

Att vara intensivvårdspatient beskrivs som en omvälvande upplevelse utav tidigare 

patienter. Det kan innebära att bli fråntagen sin kontroll och att bli utelämnad i en 

skrämmande miljö (Hudak, et al. 1998). Bristen på kontroll över sin kropp och sin 

situation innebär upplevelser av en förlust av helheten och ett lidande för patienten 

(Wiklund, 2003). Intensivvårdspatienterna har i forskningsstudier berättat att deras 

livsvärld på IVA präglas bland annat av stress, maktlöshet, brist på kunskap och 

kommunikation, sårbarhet och inre kaos. Rädsla för döden är vanligt hos 

intensivvårdspatienter, denna rädsla och dödsångest kan överskugga allt annat 

(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekeberg, 2007; Gjengedal, 1994). Patienterna på IVA 

har olika upplevelser och reagerar olika, lidandet kan då se olika ut. Eriksson (1994) tar 

upp i sin teori tre kategorier utav lidande som patienten kan uppleva och befinna sig i. 

Det är sjukdomslidande; som hör ihop med att individen bli sjuk och känner ohälsa i 

form av t.ex. smärta eller illamående, livslidande; som förknippas med livets olika faser 

och individens livssituation och sist vårdlidande; som kan ses som lidande inom 

vårdandet eller bristen på vårdande.  

 

Delirium (IVA-syndrom) 

Många av de patienter som vårdas på intensivvården blir deliriösa vilket innebär att de 

hamnar i ett oklarhetstillstånd med hallucinationer, detta tillstånd är livshotande (Pun & 

Ely, 2007; Larsson & Rubertsson, 2007). En bidragande orsak till att patienter hamnar i 

ett oklarhetstillstånd och får delirium kan vara det som sker i periferin, runt patienten 

vid den icke patientnära kontakten. Faktorer såsom personalens röster, larm och den 

högteknologiska miljön ger störande ljudnivåer och leder till sömnstörningar hos 

patienterna (Christensen, 2002). I kriterierna för att ställa diagnosen delirium ingår, akut 

debut av förändrat psykisk status eller varierande abnormt beteende, ouppmärksamhet, 

osammanhängande tankemönster och medvetandepåverkan. Varför 

intensivvårdspatienter i så stor utsträckning får delirium är inte helt klarlagt, mycket 

forskning pågår inom detta område (Larsson & Rubertsson, 2007). Studier har dock 
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visat att >75% av de svårt sjuka patienter som vårdas på IVA har illusoriska och 

hallucinatoriska minnen från deras vårdtid (Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 

1998; 1999; Jones, Griffiths, Humphris, 2001; Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 

2006).  

 

På patientrummet på IVA kan patienterna känna trygghet i teknologin och i 

vårdpersonalen men de kan också känna obehag och stress över att vara kopplade till 

utrustning och vara under ständig övervakning. Intensivvårdspatienterna beskriver att 

flera olika händelser i rummet medför svårighet med att slappna av t.ex. det finns 

rörelser i skuggan, det finns olika skrämmande ljud och att lampan hela tiden tänds eller 

släcks (Almerud, et al. 2007). Delar patienterna rummet med andra patienter underlättas 

inte tillvaron enligt Almerud, et als. (2007) studie, då en del patienter även upplevde sin 

rumskamrats öde. Patienter beskriver även att de upplevde det påfrestande med alla 

maskiner bredvid sängen samt att vårdpersonalen kunde vara väldigt upptagna. Det 

kunde kännas skrämmande att det stod mycket vårdpersonal runt omkring sängen. Som 

motsats till detta berättar patienter att det var vårdpersonalen som gjorde hela 

skillnaden, de kände sig uppmärksammade och i trygghet och beskriver det som att 

”vara i goda händer” (Russel, 1999).  

 

Mötet mellan vårdpersonal och patient 

Som intensivvårdspatient upplevs miljön runt omkring genom att se, förstå, höra, 

berätta om och analysera. Livsvärlden som patienten har med sig och befinner sig i är 

unik och den har stor påverkan på den dagliga upplevelsen. Varje patient har en egen 

historia och egna livserfarenheter med sig när de hamnar på sjukhus. Detta gör att 

patienten reagerar på ett visst sätt när de blir svårt sjuka och måste söka sjukvård. Den 

person som patienten möter såsom människa/vårdpersonal påverkar ytterligare, både 

positivt och negativt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; 

Wiklund, 2003). Att som vårdpersonal på intensivvården kunna ha en balans mellan 

närhet och distans till sin patient, kunna möta varje patient som unik med sin egen 

speciella bakgrund ses som en viktig del i intensivvårdspatientens och vårdpersonalens 

blivande vårdrelation. Så länge som intensivvårdspatienten inte har egen kraft att 

utnyttja sina resurser får vårdpersonalen därför agera för dem. Då stärks 

intensivvårdspatientens makt och vårdpersonalen blir en trygg bas att luta sig mot 

(Wiklund, 2003). 

 

Trots den totala övervakningen och observationen som varje intensivvårdspatient blir 

föremål för finns det studier som visar att patienterna upplever sig osynliga. De känner 

att de blir likställda med sin sjukdom och diagnos istället för att ses som individer 

(Almerud, et al. 2007). För intensivvårdspatienterna är det av stor vikt att ses som en 

person och att vårdpersonalen är lyhörd och uppmuntrande. Genom att visa glädje över 

framsteg som patienten gör, stärks relationen mellan patient och vårdpersonal (Wåhlin, 

Ek & Idvall, 2006). En vårdande relation mellan patient och vårdare bygger på 

ömsesidig tillit och respekt samt att vårdpersonalen ger patienten den uppmärksamhet 

och det professionella bemötande som patienten har rätt till. Vårdpersonalen kan 

därmed stärka patientens upplevelse av att ha kontroll över sin kropp och sina 

handlingar och det leder till ökad trygghet (Wiklund, 2003).  
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Vårdpersonal har ett ansvar i att aktivt skapa en god vårdrelation. Det kan innebära att 

ge kontinuerlig information, ge stöd, samtala med patienten och dess närstående och 

bevara patientens integritet. Intensivvårdspatienten är ofta i början av IVA-vistelsen 

omtöcknad och helt beroende av vårdpersonalen. Under denna period beskriver 

patienter det viktigast med att befinna sig i en trygg miljö genom att få god omvårdnad, 

närhet och information (Wåhlin, et al. 2006). Faktorer som kan bidra till att försvåra 

skapandet av en god vårdrelation är brist på tid, kommunikationsproblem och en känsla 

hos vårdpersonalen att bli alltför involverad (Dahlberg, et al. 2003). Inom 

intensivvården innebär skapandet av en vårdrelation en stor utmaning, då de tidigare 

nämnda faktorerna inte är ovanliga (Hudak, et al. 1998). Vårdpersonalens attityder och 

beteenden spelar roll gällande den psykosociala miljön inne på rummet. Beroende på 

hur vårdpersonalen agerar kan de antingen förmedla trygghet och säkerhet eller öka 

patientens ängslan och sårbarhet. För att undvika patientens sårbarhet kan 

vårdpersonalen visa empati och ge patienten en känsla av att vara betydelsefull. Humor 

inne på patientrummet och att det är en god atmosfär beskrivs som en miljö där patient 

och närstående känner sig som en del av teamet (Wåhlin, et al. 2006).  

 

Minnesbilder 

Flera minnen som intensivvårdspatienter har är fortfarande helt tydliga och detaljerade 

även tio år efter deras IVA-vistelse, många ljud och rörelser runt omkring dem gjorde 

att de hade olika upplevelser. Dessa upplevelser var där och då helt sanna för patienten 

och de berättade att de kunde uppleva att de befann sig på en båt, färja eller liknande 

(Storli, Lindseth & Asplund, 2008). En betydelsefull erfarenhet som patienter som 

vårdats på intensivvården upplevt var bristen på vila, att inte kunna sova och alla ljud 

som var runt omkring i periferin (Russel, 1999; Cornock, 1998). De berättar att de hör 

de samtal vårdpersonalen för på patientrummet om deras vård och behandling, ibland 

hörs delar av samtalet från ronden och patienterna menar att detta leder till rädsla och 

missuppfattningar (Russel, 1999). Att ha kännedom och förståelse för dessa patienters 

upplevelser från intensivvården och kunna främja patientens välbefinnande samt minska 

deras lidande är en utmaning som vårdpersonal på en högteknologisk avdelning har 

varje dag (Almerud, 2007).  

 

 

Intensivvårdspersonal  

Med vårdpersonal menas enligt Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område: den som har legitimation eller med stöd av 3 kap. 6 §., har en 

skyddad yrkestitel eller avlagt högskoleexamen. Även personal som arbetar på sjukhus 

och som medverkar i vården av patienter, eller i annat fall biträder en legitimerad 

yrkesutövare benämns vårdpersonal.  

 

Intensivvårdspatienternas sjukdomsbild, behov och den högteknologiska miljön ställer 

stora krav på specialistutbildade medarbetare med hög kompetens. Arbetsmiljön är 

fysisk och psykisk krävande och arbetet sker oftast i ett högt tempo och i en stressfylld 

miljö (Larsson & Rubertsson, 2007). Intensivvårdspersonal ska kunna läsa av och tolka 

mätvärden och trender tillsammans med klinisk undersökning av patient. Teknologin är 

ett livsviktigt hjälpmedel i vården och behandlingen av den svårt sjuka patienten. Det är 
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vårdpersonalen som ”kommunicerar” och läser av teknologin och teknologin som styr 

vårdpersonalens handlingar i stor utsträckning (Wikström & Sätterlund Larsson, 2003). 

Vårdpersonalen blir även utsatt för en mängd stimuli och krav då flera patienter, 

närstående och personal vistas samtidigt på rummet (Knutsson & Bergbom, 2007). 

Lindahl och Norbergs (2002) studie visar att pressen på vårdpersonalen ökar ytterligare 

pga. ökad genomströmning av patienter, utvecklingen och användandet av 

högteknologisk utrustning samt organisatoriska förändringar. 

Sjuksköterskeroller 

I Gjengedals (1994) avhandling beskrivs tre olika typer av sjuksköterskeroller på en 

intensivvårdsavdelning, den patientfokuserade, den uppgiftsinriktade och den 

professionella sjuksköterskan. De patientfokuserade sjuksköterskorna var noga med att 

framhålla vikten av att se individen och helhetsbilden av patienten. De uppgiftsinriktade 

sjuksköterskorna (var endast ett fåtal i studien) beskrev noga hur de utförde olika 

arbetsuppgifter och för dem var det prioritet att se till att utrustningen fungerade och att 

slangar och sladdar var i ordning. De professionella sjuksköterskorna hamnade 

någonstans mitt emellan de två tidigare grupperna, de visade på förmåga att både se till 

patientens individuella behov samtidigt som de var fokuserade på de arbetsuppgifter de 

hade.  

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Miljön inne på ett patientrum på intensivvården präglas av mycket stimuli i form av 

ljud, ljus och rörelser. En patient som vårdas på intensivvården är kritiskt sjuk och 

befinner sig i en extremt utsatt situation. Denna kombination innebär att det ställs höga 

krav på vårdpersonalens sätt att arbeta för att så långt som möjligt minska vårdlidande 

samt öka välbefinnandet för patienten. Studier har visat att även det som sker i periferin 

inne på ett patientrum kan ha betydelse för patientens upplevda livsvärld. Därför är det 

av vikt att undersöka vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet samt hur 

de arbetar vid icke patientnära kontakt. Patienters erfarenheter från intensivvården är 

bland annat att de inte får tillräckligt med sömn och vila, att de uppfattar samtal och ljud 

inne på rummet som kan leda till missuppfattningar och rädslor. Patienterna kan känna 

sig osynliga och likställda med sin sjukdom eller diagnos i den tekniska omgivning som 

ett rum på intensivvården innebär. För vårdpersonal kan det vara betydelsefullt att få 

kunskap och kännedom om vad som sker inne på ett patientrum samt hur det sker för att 

så långt som möjligt försöka eftersträva en bättre vårdmiljö och vårdrelation inne på 

patientrummet. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för observationerna: 

 

 Vad arbetar vårdpersonalen med inne på patientrummet?  

 Hur utför vårdpersonalen sina arbetsuppgifter?  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva vad vårdpersonalen arbetar med inne på patientrummet vid icke 

patientnära kontakt, samt hur de arbetar. 

 

 

METOD 

Design och urval 

Denna studie har en kvalitativ, induktiv ansats som innebär att forskaren ämnar belysa 

och beskriva ett fenomen. I en kvalitativ studie strävar forskaren efter att tolka, skapa 

mening och förståelse till skillnad mot en kvantitativ studie där syftet är att testa 

hypoteser, mäta mängd, klassificera datamaterialet och generalisera (Forsberg & 

Wengström, 2003). För att besvara syftet med studien valdes observation som 

datainsamlingsmetod. Med denna metod kommer forskaren nära inpå de människor som 

ska studeras och upplever människornas vardag tillsammans med dem (Fangen, 2005). 

Observationer kan utföras på många olika sätt. Genom observationer ges det möjlighet 

att undersöka fenomen som kan vara svåra att ta del av genom intervjuer (Dahlberg, 

1997). Vilken roll forskaren intar under observationen är det som mest skiljer olika 

observationsmetoder åt. Som observatör kan man vara deltagande eller icke deltagande 

och däremellan finns flera nyansskillnader. Delvis deltagande observation innebär att 

observatörerna samtalar och deltar i det sociala samspelet men inte i de direkt 

miljöspecifika aktiviteterna. Med öppen observation menas att de som blir observerade 

(informanterna) är medvetna om detta, till skillnad mot dold observation då de inte är 

medvetna om att de blir observerade (Fangen, 2005; Polit & Beck, 2004). I den här 

studien har delvis deltagande öppna observationer använts. 

 

För att få svar på forskningsfrågan bestämdes att all vårdpersonal som befann sig inne 

på patientrummet på en intensivvårdavdelning skulle observeras. Det gjordes ingen 

skillnad mellan vilken personalkategori som vårdpersonalen tillhörde. 

Exklusionskriterier var att inte observera vårdpersonal som tillhörde annan 

vårdavdelning och som inte blivit informerade. Den vårdpersonal som observerades 

inne på patientrummet menas här t.ex. undersköterska, sjuksköterska, läkare och 

sjukgymnast. Benämningen vårdpersonal i resultatet är således intensivvårdspersonal. 

Under observationstillfällena så exkluderades alla tillfällen då personalen arbetade 

patientnära. Med patientnära arbete menas här kommunikation med patienten, 

vårdhandlingar så som till exempel skötsel, vändning och provtagning.  

 

 

Datainsamling och genomförande 

Att använda sig av delvis deltagande öppna observationer innebar i denna studie att 

författarna deltog till viss del i samtal och samspel för att på så sätt smälta in i gruppen 

och inte urskilja sig för mycket som observatörer. Däremot deltog inte författarna i 

några aktiviteter inne på patientrummet som till exempel vård av patienter, städrutiner 

eller liknande. Som observatör är det av stor vikt att på ett naturligt sätt försöka komma 

med i gruppen samt anpassa sig och bli accepterad i det sociala sammanhanget för att på 
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så sätt påverka så lite som möjligt hur informanterna agerar (Fangen, 2005). För att 

författarna skulle smälta in i vårdmiljön så bra som möjligt förekom korta samtal och 

författarna använde likadana kläder som vårdpersonalen. 

 

Inför studien genomförde författarna en litteraturöversikt över forskningsläget i det 

valda problemområdet.  Sökning gjordes i databas Chinal och genom högskolan Borås 

hemsida. Sökorden som användes var för sig och i kombination med varandra var; IVA, 

miljö, personal, patientupplevelser, kritisk sjukdom och delirium.  

 

Förförståelse innebär att forskaren har kännedom om forskningsområdet innan de går ut 

på fältet vilket inte går att göra sig fri ifrån (Dahlberg, 1997; Fangen, 2005). Det är bra 

att ha kännedom och tillräcklig kunskap om forskningsfältet för att på ett 

ändamålsenligt sätt kunna gå in i fältet med ett öppet sinne (Fangen, 2005). Författarna 

till denna studie har en förförståelse av patientrummet genom att en tidigare har arbetat 

som sjuksköterska och en som undersköterska på en intensivvårdsavdelning. Miljön på 

intensivvården är som beskrivet tidigare speciell och författarna anser att det varit svårt 

att genomföra denna observationsstudie om de inte varit vana vid miljön.  

 

Observationerna utfördes på en intensivvårdavdelning med 8 intensivvårdplatser på ett 

mellanstort sjukhus i Västsverige. På den aktuella intensivvårdsavdelningen fanns det 

både enkelrum, tvåbäddsrum samt trebäddsrum. De observationer som gjordes i denna 

studie var på patientrum där det vårdades två patienter. Inför observationerna skrevs 

informationsbrev till avdelningschef (bilaga1) och vårdpersonal (bilaga 2). 

Avdelningschefen samt handledaren till studien godkände muntligen och skriftligen 

studien. Avdelningschefen förmedlade kontakten mellan vårdpersonalen och författarna. 

Inför dagar då det skulle ske observationer så informerade avdelningschefen 

vårdpersonalen muntligt samt hänvisade till det informationsbrev som författarna 

skrivit. Inför varje observation tillfrågades vårdpersonalen av författarna om de tagit del 

av den skriftliga informationen samt informerades muntligt återigen angående studiens 

syfte och metod. De fick därefter muntligen godkänna om de ville delta i studien eller 

ej. I den muntliga informationen var båda författarna noga med att poängtera att det var 

helt frivilligt att delta. Vårdpersonalen kunde när som helst under observationens gång 

välja att observationen skulle avslutas (Polit & Beck, 2004; Vetenskapsrådet, 2002). 

Muntlig information gavs även till patienter som var kommunicerbara och närstående 

som befann sig inne på rummet vid observationens början. De fick information från 

vårdpersonalen som de var bekanta med om studiens syfte och att det var 

vårdpersonalen som skulle observeras. För nytillkomna, kommunicerbara patienter och 

deras närstående bad författarna vårdpersonalen att fråga om deras godkännande. 

Författarna gick ut ur rummet och väntade med att gå in igen tills dess att de fått 

godkänt. Alla som blev tillfrågade gav sitt muntliga medgivande att delta i studien. 

Några patienter var nedsövda och kunde inte ge sitt godkännande, i dessa fall beslutade 

avdelningschef samt vårdpersonal på rummet om det var lämpligt att utföra 

observationer.  Sammanlagt gjordes sex observationer till denna studie och varje 

observation varade ungefär i tre timmar. Författarna utförde tre observationer vardera. 

För att få en spridning över dygnet så utfördes två observationer under ett 

förmiddagspass, två under ett eftermiddagspass och två observationer under ett nattpass. 

Under observationerna skrevs fältanteckningar hela tiden med studiens syfte i åtanke, 

för att så långt som möjligt kunna besvara forskningsfrågan, samt för att underlätta för 
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observatörerna att inte ta med information som ej var relevant för studien. Under 

observationerna kunde observatörerna samtala och ställa frågor till vårdpersonalen för 

att få förklarat och förtydligat för sig vad de gjorde. Fältanteckningarna som skrevs 

under observationstillfällena förtydligades och vid behov kompletterades i nära 

anslutning till observationerna för att inte tappa värdefull information. Därefter skrevs 

anteckningarna rent på dator av författarna och blev till underlag för den kvalitativa 

innehållsanalysen. 

 

Dataanalys 

Efter datainsamlingen genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av materialet enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008). En kvalitativ innehållsanalys innebär att man 

utgår från en text som benämns analysenhet och utifrån den gör en systematikisk 

bearbetning och analys. Första steget i analysprocessen är att kondensera texten. Det 

innebär att texten blir mer lätthanterlig, meningarna skrivs ihop utan att man tappar det 

som är kärnfullt. Utifrån kondenserade meningsenheter så kodas texten. Den kod som 

framträder och sätter en etikett på texten skall stämma väl överens med kontexten i 

meningsenheten. Koderna bildar sedan underkategorier och kategorier. Utifrån 

kategorier kan ett tema växa fram. Temat baseras på texten som helhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).   

 

Båda författarna läste flera gånger igenom de renskrivna fältanteckningarna från de sex 

observationerna var för sig. Därefter diskuterades varje observation för att få en 

helhetsbild av den enskilda observationen. De sex observationerna diskuterades också 

tillsammans och reflekterades runt för att se hela datamaterialet i ett stort perspektiv. 

Analysenheterna bearbetades sedan utav båda författarna. Författarna arbetade 

datoriserat med att kondensera texten samt koda den. Koden skrevs direkt efter den 

kondenserade meningsenheten för att så långt som möjligt behålla närheten till den 

ursprungliga observationsanteckningen. De kondenserade meningsenheterna med 

efterföljande kod skrevs ut och klipptes isär för att på enklare sätt kunna kategorisera 

materialet.  Koderna jämfördes därefter mot varandra för att upptäcka likheter och 

skillnader. Ur denna jämförelse så framträdde arton underkategorier. De arton 

underkategorierna delades sedan in i sex kategorier där varje underkategori hade en 

tillhörighet. Under arbetet med att ordna materialet i kategorier, diskuterade och 

reflekterade författarna om helhetsbilderna av observationerna för att försäkra sig om att 

inte tappa viktiga delar.  

 

Kategorier och underkategorier bildar resultat i studien. Genom hela analysprocessen 

var syftet med studien i fokus för att inte missa något samt inte ta med någon 

information som inte var relevant för frågeställningen. Handledaren till studien 

involverades i analysarbetet för att på så sätt minska riskerna med att hamna fel i 

kodningen samt kategoriseringen av materialet. 
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Forskningsetiska övervägande 

Genom hela studien har författarna reflekterat kring och tagit hänsyn till forskningsetik. 

Observationerna var öppna och delvis deltagande. Det innebär att all vårdpersonal som 

observerades var medvetna om det (Fangen, 2005). Att bli observerad kan kännas 

obehagligt. Det kan också vara svårt att uttrycka att man inte vill delta. Författarna 

försökte därför så långt som möjligt vara lyhörda på om någon vårdpersonal kände sig 

obekväm under observationstillfällena för att i sådana fall kunna avlägsna sig från 

rummet en stund. Förhoppningsvis så leder denna studie till en djupare förståelse 

angående vad vårdpersonalen arbetar med på patientrummet, och att de som deltog i 

studien ser en vinst med den. Wiklund (2003) beskriver i sin bok vikten av att kunna 

relatera teori och empiri för att på så sätt kunna reflektera och skapa sig en djupare 

förståelse. En viktig etisk aspekt inom forskning är att dess syfte skall vara att förbättra 

vården (Helsingforsdeklarationen, 2000). 

 

Eftersom observationerna exkluderade all patientkontakt och således inte berörde någon 

i beroendeställning gentemot författarna, ansöktes det ej om någon etisk prövning av 

studien (Helsingforsdeklarationen, 2000; Vetenskapsrådet, 2002). Närstående på 

patientrummet samt patienterna som vårdades på rummet och som var kommunicerbara 

fick muntlig information om studien och varför det fanns ytterligare en person på 

rummet. Författarna frågade om deras godkännande att observera vårdpersonalen på 

rummet. Inför alla observationerna erhölls muntligt godkännande av dem som befann 

sig på rummet och som var kommunicerbara (Helsingforsdeklarationen, 2000). I 

samband med patientskötsel och omvårdnad exempelvis tvätt och vändning så lämnade 

författarna rummet med hänsyn till patienten. Under observationstillfällena försökte 

författarna vara uppmärksamma på om någon patient eller närstående på patientrummet 

kände obehag av författarnas närvaro så att de i sådana fall kunde avlägsna sig. Med 

hänsyn till detta gick författarna ut ur patientrummet vid fyra tillfällen av totalt 18 

timmarnas observation. Författarna har under studien haft ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2009) i beaktande. Fältanteckningarna som skrevs under 

observationstillfällena har behandlats konfidentiellt, det är endast författarna och 

handledare som har tagit del av dessa och anteckningarna har förvarats på ett sätt så de 

ej varit tillgängliga för obehöriga att läsa Anonymitetskrav har beaktas så att ingen 

enskild vårdpersonal kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). 
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RESULTAT 

Resultatet av det insamlade datamaterialet (Figur I.) presenteras samt förklaras i de 

kategorier samt underkategorier som framträtt efter den kvalitativa innehållsanalysen. 

Citaten som presenteras i resultatet är utdrag ur fältanteckningarna och har som syfte att 

förtydliga texten. 

 

  
Läkemedelshantering 

Tillämpar basala hygienrutiner                                                         Främjar patientsäkerhet                      

Handhar utrustning 

Patientidentifikation 

 

Kontakt med närstående 

Hjälper varandra                                                                                Samarbetar                     

Samordnar arbete  

Konversation med varandra 

 

Kvitterar larm                                                                

Observerar                                                                                         Analyserar och dokumenterar                                         

För journal                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Går ut och in i rummet                                                                

Städar, rengör och slänger Utför rutinarbete     

 

Blir avbruten                                                                        

Arbetar med framförhållning                                                             Prioriterar och omprioriterar 

Gör flera saker samtidigt 

 

Tar hänsyn till patientmiljön                                          Aktivt reflekterar och agerar 

Skriver i patientdagbok                                                     

 

 

Figur I. Underkategorier och kategorier som beskriver vad vårdpersonalen arbetar med 

inne på patientrummet vid icke patientnära kontakt samt hur de arbetar. 

 

 

 

 

Vårdpersonalens arbete inne på patientrummet vid icke patientnära 

kontakt 

 

Främjar patientsäkerhet 

Genom att vårdpersonalen på ett säkert sätt hanterade läkemedel, tillämpade basala 

hygienrutiner, utförde patientidentifikation samt hanterade utrustning på ett 

ändamålsenligt sätt så främjade de patientsäkerheten. 
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Läkemedelshantering 

Inne på patientrummet hanterade vårdpersonalen läkemedel. De iordningställde vissa 

infusioner och kopplade till infusionspumpar. I samband med att läkemedel skulle 

administreras till patient kontrollerades ordination och doser i läkemedelsmodul och 

datajournal. Efter administrering eller i samband med kontroll av ordination signerades 

läkemedlet av sjuksköterskan. Överblivet läkemedel kasserades i en särskild burk för 

riskavfall. Läkemedel hämtades utanför patientrummet, vissa läkemedel var klara att ge 

till patienten och vissa iordningställdes inne på patientrummet. En av vårdpersonalen 

ursäktade sig för att det hade tagit sådan tid med att göra i ordning infusionerna och 

läkemedlen när hon kom tillbaks. Läkemedelshantering delegerades vårdpersonal 

emellan. En vårdpersonal sade till en annan ” när det droppet är slut så kan du byta till 

det andra som hänger bredvid”. I samband med byte av läkemedel som administrerades 

i pump så larmade utrustningen. 

 

Tillämpar basala hygienrutiner 

Inne på patientrummet tillämpades basala hygienrutiner. Inför till exempel provtagning, 

byte av nutritionsvälling och innan vårdpersonalen öppnade skåpsluckor spritade de 

sina händer. När de förberedde sig för den patientnära kontakten och mellan olika 

arbetsuppgifter tog vårdpersonalen på sig plastförkläde och spritade händerna. Till vissa 

arbetsuppgifter användes handskar. Efter patientkontakt tog de av sig plastförklädet och 

spritade sina händer och i vissa fall tvättades händerna före handspriten. För att spriten 

på händerna skulle torka viftade eller klappade vårdpersonalen i händerna. De spritade 

sina händer innan de lämnade patientrummet. 

 

Handhar utrustning  

Utrustningen som vårdpersonalen arbetade med inne på patientrummet var till största 

del medicinteknisk. Handhavandet av den medicintekniska utrustningen innebar 

kontroll av inställningar och värden på respiratorerna, infusionspumpar och 

övervakningsutrustning. ”En personal kontrollerar respiratorinställningar och aktuella 

larmgränser”. En respirator gjordes ren inne på patientrummet och funktionskontrollen 

kördes, det blev höga ljud och respiratorn tjöt till. När funktionskontrollen var klar 

signerade vårdpersonalen i en speciell pärm, att den var gjord och körde sedan ut 

respiratorn. När en ny patient kom in, kördes respiratorn in på rummet igen och en ny 

funktionstest gjordes.  

 

Vid förberedelse inför en patienttransport kördes utrustning in på patientrummet. Det 

var bland annat en transportabel sug och övervakningsutrustning. Vårdpersonalen 

gjorde kontroller på respiratorn och kontrollerade om det fanns tillräckligt med syrgas 

och luft i tuberna som skulle kopplas till respiratorn under transporten. En tub byttes ut. 

 

Allt eftersom utrustningen inte användes längre på rummet rengjordes den och ställdes 

på sin plats eller så kördes den ut ur patientrummet. Det hämtades även in utrustning 

som till exempel droppställningar, infusionspumpar och provtagningsvagn. 

Förbrukningsmaterial hämtades och lades in i skåp och det togs fram material ur skåpen 

för att använda till patientnära kontakt. Vårdpersonalen observerade och dokumenterade 

inställningar och mätvärden på den medicintekniska utrustningen. Under en observation 



 

 

12  

gick en vårdpersonal nynnande runt patientens säng och det rådde ett lugn inne på 

patientrummet samtidigt som hon läste av mätvärden och gjorde kontroller. 

Vårdpersonalen startade en TV-apparat som stod vid fotändan av patientens säng.  

 

Patientidentifikation 

I samband med en patients ankomst till patientrummet, skrevs patientens identitet in på 

övervakningsskåpet på den plats som patienten fick. En vårdpersonal hämtade ett nytt 

identitetsband när det gamla hade klippts bort på grund av att läkaren skulle sätta en 

artärnål. Det nya identitetsbandet kontrollerades noga mot det gamla och med patientens 

journal. När vårdpersonalen förberedde en blodtransfusion kontrollerades patientens 

blodgruppering och identitet. 

 

 

 

Samarbetar 

Vårdpersonalens arbete inne på patientrummet innebar samarbete genom att de hjälpte 

varandra med olika arbetsuppgifter, planerade för patientens vård och samtalade om vad 

som hände inne på patientrummet och vad som skulle ske. Kontakten med de 

närstående hade vårdpersonalen tillsammans hand om. 

 

Kontakt med närstående 

Vårdpersonalen hade under observationstillfällena ett flertal gånger kontakt med 

närstående. De samtalade med de närstående som var på besök och i telefonen och då 

berättade de och förklarade runtomkring deras närståendes dagliga tillstånd. De 

förmedlade även telefonsamtal mellan de närstående. 

 

Hjälper varandra  

Under ett observationstillfälle skulle en patient transporteras till röntgenavdelningen. 

Vårdpersonalen hjälptes åt med att färdigställa all medicinteknisk utrustning 

runtomkring patienten. De fick gå ut och hämta transportabel utrustning och sedan 

samordnade de sina insatser inför transporten. De bad om avlösning, ringde på 

larmklockan och en vårdpersonal svarade och kom in. Det krånglade med utrustningen 

när de skulle byta syrgastuben på den transportabla respiratorn. Tillsammans hjälptes 

vårdpersonalen åt att lösa problemet. De hämtade verktyg så att de kunde skifta tuber. 

När de var färdiga inför transporten stannade inkommande vårdpersonal kvar på 

rummet och de andra gick till röntgen med patienten.  

 

Vårdpersonalen gick antingen ut ur patientrummet, ställde sig i dörröppningen eller 

ringde på larmklockan när de önskade påkalla uppmärksamhet och få hjälp med 

patientnära arbete eller när vårdpersonalen som var ensam inne på patientrummet 

kvitterade ett larm och sedan behövde hjälp. ”Det kom vårdpersonal och ställde sig i 

dörröppningen och frågade högt och tydligt in i patientrummet om det var någon som 

kunde hjälpa till i ett annat rum”. De samarbetade inne på patientrummet med att 

iordningställa medicinteknisk utrustning efter att en patient åkt från avdelningen. De 
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hjälptes också åt att organisera utrustning runt en patient. Handräckning och hjälp med 

att blanda läkemedel eller öppna sterila förpackningar var också en del av 

vårdpersonalens samarbete. 

 

Samordnar arbete  

Inne på patientrummet rapporterade och planerade vårdpersonalen kommande vård och 

behandling för patienten. Överrapportering mellan vårdpersonalen skedde efter ronder. 

De stämde av med varandra innan de skulle gå hem, när den nya vårdpersonalen hade 

börjat sitt arbetspass och bildat sig en uppfattning om sin patient. ”Dagpersonalen 

kommer in och frågar kvällspersonalen om det är okej att de går hem, om det är något 

mer som de undrar över angående patienten”. Vårdpersonalen planerade vem som 

skulle och i vilken ordning de skulle luncha och fika. De samordnade arbetet under 

passets gång med tanke på avlösning.   

De organiserade och planerade runt patienten inför transport till röntgenavdelningen, 

vem som skulle köra sängen, vem som skulle ha fokus på respirator och droppställning. 

Vårdpersonalen meddelade vart de gick och vad de skulle göra när de gick ut ur rummet 

och kontrollerade om det var okej för den som var kvar på rummet att de gick ut. 

Samtidigt som vårdpersonalen skulle gå ut och hämta något tog de även med till 

exempel tvättsäckar och utrustning som ej behövdes på patientrummet längre. Det kom 

in vårdpersonal från korridoren och diskuterade patientsituationen och 

arbetsbelastningen inför nya patienter som skulle komma till avdelningen. Vårdpersonal 

fick rapport om kommande patient inne på patientrummet och skrev ner rapporten på ett 

block. Tillsammans rondade de en patient inne på patientrummet. De fick även muntliga 

ordinationer.  

 

Konversation med varandra 

Inne på patientrummet konverserade vårdpersonalen med varandra. De diskuterade med 

varandra om fortbildningar, arbetsuppgifter och rutiner och om utrustning skulle vara 

kvar på rummet eller tas ut. ”Sjuksköterska och undersköterska småpratar lågmält 

angående en patient på rummet”. Inställningar på medicinteknisk utrustning, 

läkemedel, rapporter om patientstatus, var också föremål för diskussion. Vårdpersonalen 

resonerade tillsammans angående patienters provresultat, mätvärden och kliniska 

tillstånd. Muntliga ordinationer och delegeringar gavs. Rapporter lämnades på olika 

ställen inne på rummet till exempel mitt i rummet mellan flera vårdpersonal samtidigt. 

Telefonsamtal som vårdpersonalen hade inne på patientrummet handlade om 

undersökningstider, närstående kontakt, samtal med vårdpersonal från andra 

avdelningar, läkarkontakt och privata angelägenheter. Konversationen kunde vara 

lågmäld, viskande, högljudd eller i normal samtals ton, skratt mellan vårdpersonalen 

förekom också när de talade om privata saker. Kollegial feedback och beröm gavs i 

samband med eller efter utförda arbetsuppgifter. Det förekom diskussion om patienter 

som befann sig inne på rummet och om patienter som låg på ett annat rum. 

Vårdpersonal stod runt om patientens säng och rapporterade mellan varandra om 

patientens tillstånd och vidare behandling. 
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Analyserar och dokumenterar 

Vårdpersonalen inne på patientrummet förde journal, kvitterade larm samt observerade 

patienten. Tillsammans innebar dessa uppgifter att de analyserade och dokumenterade 

allt som skedde med patienten.  När de observerade patienten och kvitterade larm så 

förlitade de sig inte bara på den medicintekniska utrustningen, utan de observerade 

patienten också. Det som de observerade upplyste de varandra om. 

 

Kvitterar larm  

Infusionspumparna, övervakningsskåpen och respiratorerna larmade vid olika tillfällen. 

Vårdpersonalen kvitterade dessa larm och observerade varför det larmade och det 

gjordes åtgärder om det behövdes. Det kunde vara låga larmljud och ibland höga ljud. 

Vissa gånger larmade det två gånger sen tystnade larmen av sig själva. Vårdpersonalen 

observerade larmet men kvitterade inte alltid med en gång. 

Inne på ett av patientrummen kvitterades ytterdörrens ringsignal och vårdpersonal 

kvitterade signalen genom att trycka på en knapp vid dörren och då öppnades låset på 

ytterdörren. De gick sedan ut ur patientrummet och mötte personen som kom till 

avdelningen, om de hade möjlighet att lämna patientrummet.  

 

Observerar 

Vårdpersonalen observerade patienten och den medicintekniska utrustningen. ”En 

undersköterska sätter sig på en stol centralt i rummet och observerar båda 

patienterna”.  De analyserade provsvar och ändrade på andningshjälpen från respiratorn 

utifrån sina observationer. Därefter stod vårdpersonalen sedan kvar en stund och 

observerade patienten och mätvärdena från respiratorn och övervakningsskåpet. 

Observationerna av patienterna och de mätvärden som visades på övervakningsskåpen 

gjordes kontinuerligt. Vårdpersonalen kunde sitta på en stol, gå fram till patienten eller 

så gick de runt i patientrummet samtidigt som de observerade patienten. Vid ett tillfälle 

kom en vårdpersonal utifrån in och ställde sig mitt i rummet och observerade en patient, 

gick därefter ut ur rummet igen.  

 

För journal 

Journalarbete utfördes i datajournalen där de läste och dokumenterade om patienten. På 

övervakningskurvan skrevs avlästa mätvärden upp samt vårdåtgärder som 

vårdpersonalen hade gjort med patienten till exempel när patienten vändes. Mätvärdena 

som kontinuerligt dokumenterades var patientens puls, blodtryck, syresättning, 

urinproduktion och andningsfrekvens. De signerade läkemedel som de givit patienten på 

observationskurvan och i datajournalen. På vätskelistan skrev vårdpersonalen upp hur 

mycket patienten hade druckit för att räkna och följa vätskebalansen. Remisser 

förbereddes inför provtagning och de ordnade med papper som sattes in i patientens 

journalpärm.  
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Utför rutinarbete 

Det utförs mycket rutinarbete på en intensivvårdsavdelning. Till stor del hör städning 

och rengörning till denna del av icke patientnära kontakt och då är det mycket rörelse 

inne på patientrummet samt ut i korridor och förråd för att hämta och lämna saker. 

 

Går ut och in i patientrum  

Vårdpersonalen gick ut och in på patientrummet när de lämnade och/eller hämtade 

medicinteknisk utrustning, sängkläder, patientkläder, städutrustning, läkemedel, 

förbrukningsmaterial, blodprover, analyssvar och journalpapper.  

Vid avlösning mellan vårdpersonal, eller när de talade i telefonen, gick de ut och sedan 

in igen. Under en observation ringde telefonen inne på patientrummet: Alla var 

upptagna och då kom en vårdpersonal utifrån korridoren in och tog samtalet. 

Vårdpersonal från annan sal kom in på patientrummet och frågade efter utrustning eller 

samtalade om arbete eller privata händelser. 

 

Städar, rengör och slänger  

Efter hand som det behövdes, städade och rengjorde vårdpersonalen med ytdesinfektion 

eller tvål och vatten utrustningen som fanns på patientrummet. De torkade av 

elektrodkablar, droppställningar, bänkar, patientsäng och runt datorerna. 

Vårdpersonalen bäddade rengjord säng, torkade av golv, slängde använt 

förbrukningsmaterial i soporna eller i riskavfall.  De bytte soppåsar, tvättsäckar och gick 

sedan ut och slängde dessa. Dessa arbetsuppgifter pågick fortlöpande under 

observationstillfällena. 

 

 

 

Prioriterar och omprioriterar 

Det hände under observationerna att vårdpersonalen inne på patientrummet blev 

avbrutna i sitt påbörjade arbete. Genom att de arbetade med framförhållning prioriterade 

de vilken arbetsuppgift de skulle utföra först. Vårdpersonalen utförde flera 

arbetsuppgifter samtidigt. När det var mycket som hände fick de prioritera och 

omprioritera sina arbetsuppgifter.  

 

Blir avbruten  

Under förberedelser med läkemedel, påfyllning av förbrukningsmaterial, städning eller 

iordningställande av medicinteknisk utrustning kunde vårdpersonalen bli avbruten. 

Även när de dokumenterade och läste på om patienten fick de tillfälligt byta 

arbetsuppgift. Det kunde vara telefonen som ringde ”En sjuksköterska börjar räkna och 

fylla på läkemedel i ett litet skåp inne på patientrummet, hon avbryts av en kollega som 

kommer in med telefonen som frågar om hon kan ta rapporten på den nya patienten som 

skall komma” och de var tvungna att svara eller larm som måste kvitteras och åtgärdas. 

Det kunde också innebära att annan vårdpersonal kom och frågade om något eller 

behövde deras hjälp. Vårdpersonal kom in och ändrade eller kompletterade ordinationer 



 

 

16  

med påföljd att det som vårdpersonalen arbetade med för tillfället, fick avbrytas och tas 

upp senare. 

 

Arbetar med framförhållning  

Inför att en ny patient skulle komma förberedde vårdpersonalen sig och patientens plats 

med den utrustning som de hade fått rapport om skulle behövas initialt. De hämtade 

respirator och uppdaterade sig om den behandling den kommande patienten skulle 

erhålla och de förberedde även med ny observationskurva. Vårdpersonal kontrollerade 

att det fanns tillräckligt med material i skåpen inne på patientrummet och tog fram och 

förberedde material på en rullvagn inför patientnära kontakt.  

 

Kontinuerligt tittade vårdpersonalen på patientens läkemedelsinfusioner och 

läkemedelsordinationer i datajournalen, de blandade ny läkemedelsinfusion en stund 

innan den pågående tog slut. Genom patienternas datajournal och deras 

observationskurva informerade och uppdaterade vårdpersonalen sig om patienternas 

tillstånd och bakgrund. 

 

Gör flera saker samtidigt  

Under tiden som vårdpersonalen städade eller rengjorde utrustning kommunicerade de 

med varandra och tittade åt patientens håll.  De blandade läkemedel samtidigt som de 

stod och studerade patientens mätvärden och tidigare förlopp på observationskurvan. 

Vårdpersonalen samtalade med och utförde rutinarbete så som städning och 

iordningställning av patientplats samtidigt som de hade uppsikt över patienten. De 

besvarade telefonsamtal och fyllde på förbrukningsmateriel och observerade patienten 

på en gång. Vårdpersonalen stod, satt eller gick runt i patientrummet och hade överblick 

över patienten.  

 

 

 

Aktivt reflekterar och agerar 

Under observationstillfällena, uppmärksammande författarna tillfällen då 

vårdpersonalen aktivt reflekterade över patientmiljön och sedan gjorde någon 

förändring för att förbättra för patienten. Att vårdpersonalen skrev i en patientdagbok 

innebar också en aktiv reflektion och agerande.  

 

Tar hänsyn till patientmiljön 

När telefonen ringde inne på patientrummet svarade vårdpersonalen men tog sedan med 

sig den bärbara telefonen ut och fortsatte samtalet utanför rummet. Draperierna runt 

patientens säng drogs för och drogs undan vid olika tillfällen. ”Sjuksköterskan drar för 

ett draperi runt patienten och dennes anhörige för att skapa avskildhet”. För att skydda 

patienterna från starkt ljus hängdes en handduk upp framför ett lysrör, lampor släcktes 

och persienner drogs ner inne på patientrummet. För att vid att annat tillfälle släppa in 

ljus, drogs persiennerna upp och draperiet runt patientens säng drogs undan. Under en 

observation påtalar vårdpersonalen att patienten behöver vilostund och därefter släcks 

de starka lysrören ovanför patientens säng och draperiet drogs för. ”En vårdpersonal 
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hämtade öronproppar till patient…”. Dörren ut till korridoren stängde de då det var 

högt ljud i korridoren. Vårdpersonal från ett annat patientrum kom in för att prata med 

dem som befann sig inne på patientrummet, tillsammans gick de ut i korridoren och 

fortsatte med samtalet. 

 

Skriver i patientdagbok 

Vid ett observationstillfälle satte sig en vårdpersonal på en stol och observerade 

patienten. Hon läste i patientdagboken som tillhörde patienten, därefter började hon 

sedan skriva ned vad som hade hänt runt och med patienten under passet. 

 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ ansats till studien var motiverat eftersom syftet var att undersöka 

vad och hur vårdpersonalen arbetade inne på patientrummet, inte hur länge eller hur 

många gånger de gjorde på ett visst sätt. Initialt fanns det intresse att göra en etnografisk 

studie. Det bedömdes dock som att tidsramen för magisteruppsats ej var tillräcklig för 

den omfattande och tidskrävande ansatsen (Pilhammar Andersson, 2008). Inför denna 

studie diskuterades och reflekterades det etiska aspekterna med tanke på att 

observationerna skulle utföras inne på ett patientrum på IVA. Vad som bl.a. 

diskuterades var vår förmåga och ansvar gällande att känna av stämningen på rummet 

och avlägsna sig ifall någon patient, närstående eller vårdpersonal bedömdes uppleva 

obehag av att observeras inne på patientrummet. Om en patient hade varit orolig, ledsen 

och i behov av extra stöd av vårdpersonalen hade detta kunnat innebära att 

observatörerna avslutat observationen. Några sådana situationer eller tillfällen uppkom 

emellertid inte under det sex observationstillfällena. Samtal fördes också med 

handledare till studien och avdelningschef på den intensivvårdsavdelning som 

observationerna utfördes. En gemensam bedömning var att ingen patient skulle bli 

lidande eller komma till skada av att studien utfördes om vi visade omdöme och 

fingertoppskänsla i sin närvaro på patientrummet (Helsingforsdeklarationen, 2000). 

 

Observation som datainsamlingsmetod har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 

att forskarna kommer ”nära” och får möjlighet att ta del av fenomen som kan vara svåra 

att beskriva genom exempelvis intervjuer. Nackdelarna är, att i öppen observation som 

genomfördes i denna studie, kan man aldrig komma ifrån det faktum att de personer 

som observeras påverkas och de kan ändra sitt sätt att vara eller arbeta (Fangen, 2005). 

Vid ett par tillfällen av de sammanlagt sex observationerna uppfattades det av oss som 

om vårdpersonalen ändrade sitt arbetssätt på grund av att vi var inne på rummet och 

observerade. Exempel på detta var när en vårdpersonal tog telefonen på rummet för att 

ringa ett samtal. Efter en blick på observatören ändrade sig personalen och lade tillbaka 

telefonen. Utöver det så bedömdes arbetet på patientrummet fortlöpa som i normala fall. 

 

Valet att genomföra observationer i tre timmar åt gången grundade sig i att vi ville 

försöka ”smälta” in i miljön för att på så sätt påverka dem som observerades så lite som 
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möjligt. Det fanns initialt tankar om att göra ännu längre observationer men 

bedömningen gjordes att tre timmar var rimligt för att kunna hålla fokus på syftet med 

studien och inte missa något viktigt. Nu i efterhand känns bedömningen riktig. 

Upplevelsen var att efter ha suttit, stått och observerat allt arbete som pågick på 

patientrummet (patientnära kontakt exkluderat) under tre timmar, var det svårt att 

bibehålla fokus mot slutet. För att få ett större material hade fler observationstillfällen 

varit en möjlighet. Det är svårt att bedöma mättnaden i resultatet, troligt är dock om fler 

observationer utförts skulle resultatet upprepa sig i nya fältanteckningar. En annan 

reflektion är, att med intervjuer efter varje observationstillfälle hade vi kunnat styrka 

resultatet och fått ett större underlag. 

 

Att observera vad vårdpersonalen arbetade med samt deras verbala kommunikation var 

lättare att ta del av till skillnad mot icke verbal kommunikation såsom ansiktsutryck och 

kroppsspråk. Detta var svårare att fånga upp, vilket också beskrivs i Polit och Beck 

(2004). Vår förförståelse och kännedom om intensivvårdsmiljön bidrog till att lättare 

kunna fokusera på studiens syfte under observationerna. Samtidigt är vi färgade av 

tidigare erfarenheter och kan på så sätt ha påverkat resultatet. Innan observationerna, 

diskuterades runt förförståelse och vad som skulle kunna framkomma av 

observationerna. Med detta i bakhuvudet strävades efter att utföra observationerna med 

ett öppet och objektivt sinne. I kvalitativ forskning är forskaren en del och ett verktyg. 

Det som ses och hörs passerar de glasögon som varje forskare har på sig. Som 

observatörer hur objektiva och öppna de än är, kommer de att till viss del se olika saker 

i samma situation (Polit & Beck, 2004). Noggrannheten i studien styrktes genom att 

fältanteckningarna skrevs rent och kompletterades i så nära anslutning till 

observationerna som möjligt för att minska risken att tappa värdefull information 

(Paulsson, 2008). 

 

Fördelarna med den analysmetod som användes, kvalitativ innehållsanalys, är att den är 

anpassningsbar till vår erfarenhet eller som i detta fall oerfarenhet, samt att den går att 

använda på texter av olika storlek och kvalitet. Genom att följa de olika stegen i 

analysprocessen så behåller man hela tiden en närhet till texten. Det bör nämnas att det 

är en tidskrävande process och analysarbetet går inte att forcera utan det är viktigt att 

det får ta tid (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En kategori som framkom ur 

analysarbetet var att aktivt reflektera och agera. Det är möjligt att flera av de handlingar 

som observerats och återfinns i någon annan kategori har föregåtts av ett aktivt 

reflekterande hos personalen men med tanke på att det inte gjordes några efterföljande 

intervjuer är det svårt att bedöma om så är fallet. Risken för detta har dock begränsats, 

då vi gjorde allt analysarbete tillsammans. Vi diskuterade och reflekterade i alla steg i 

analysprocessen för att på så sätt nå en samstämmighet och öka trovärdigheten. Under 

analysarbetets gång pendlade vi mellan helhet och delar för att inte tappa kontexten i 

analysenheten. Innan kvalitativ innehållsanalys valdes, mötte vi frågan angående att 

analysera egna nedskriva fältanteckningar. Vi känner dock att med tanke på att 

fältanteckningarna höll objektivt fokus och ej innehöll några värderingar blev aldrig 

detta något problem. Under arbetets gång har handledaren till studien fortlöpande fått ta 

del av de olika stegen i analysprocessen för att på sätt se om tolkningar av 

analysenheten har varit rimliga (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar och beskriver hur mycket olika arbetsuppgifter som 

vårdpersonalen utför även utanför det patientnära arbetet. Hela tiden inne på 

patientrummet på IVA så pågår det aktivitet i mer eller mindre uträckning. Studier har 

visat att intensivvårdpatienter kan påverkas positivt men kanske framförallt negativt av 

stimuli (Fredriksen & Ringsberg, 2007; Dijkstra, Pieterse & Pruyn, 2006; McKinley, 

Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson, 2002) och vårdpersonal vet att ljus och ljud 

samt det man gör har betydelse för patienterna (Price, 2004). Däremot är osäkert om 

vårdpersonalen är medveten om den ständiga aktivitet som pågår. Som vårdpersonal 

kommer man in och går ut från patientrummet. Patienterna däremot är kvar där hela 

vårdtiden. Deras livsvärld innefattar patientrummet och det som föregår där (Wiklund, 

2003). Genom att visa på vad som sker på patientrummet på IVA så kan vårdpersonalen 

reflektera runt sitt arbetssätt och förhoppningsvis göra aktiva val. En fråga att ställa sig 

som vårdpersonal är på vilket sätt vill jag arbeta? Väljer man att arbeta som den 

patientfokuserade, arbetsuppgiftsfokuserade eller professionella sjuksköterskan 

(Gjengedal, 1994). 

 

Utifrån de kategorier som presenteras i resultatet av denna studie framträder en röd tråd 

i det som vårdpersonalen arbetade med inne på patientrummet. Den röda tråden bedöms 

vara att arbeta patientorienterat eller alternativt att arbeta icke patientorienterat. 

Resultatets underkategorier och kategorier kan passa in under diskussionens båda 

rubriker, beroende på hur arbetet på patientrummet utfördes. Exempelvis kunde 

konversationen på patientrummet vara lågmäld eller viskande av hänsyn till patienten. 

Då menar vi att den skedde på ett patientorienterat sätt. Om konversationen däremot 

fördes högt och ljudligt över patienten och handlade om patienten, menar vi att den 

skedde på ett icke patientorienterat sätt. Vad som bör framhållas är att denna studie inte 

fokuserade på patienterna och deras upplevelser och därför kan inga slutsatser dras 

huruvida de upplevde arbetet på patientrummet på ett positivt eller negativt sätt.  

 

 

Arbeta patientorienterat 

Att arbeta patientorienterat innebär att stärka patienten och att vården bedrivs på ett 

respektfullt sätt. Vårdpersonalen som arbetar patientorienterat tar ett aktivt ansvar i 

skapandet av en bra vårdrelation (Kvåle & Bondevik, 2008). Genom att arbeta 

patientorienterat kan vårdpersonalen minska lidandet för patienten (Kasen, Nordman, 

Lindholm & Eriksson, 2008). Denna studie fokuserar på vårdpersonalens arbete på 

patientrummet, det vill säga i periferin för patienten. Att arbeta patientorienterat i 

periferin menas att arbetet utförs med hänsyn taget till patienten. Ett exempel på detta 

skulle kunna vara att vårdpersonalen för diskussioner om den medicintekniska 

utrustningen utanför patientrummet, för att på så sätt minska patientens osäkerhet och 

eventuella missuppfattningar. Som beskrivs i bakgrunden är intensivvårdpatienten utsatt 

såväl psykiskt som fysiskt och har ett stort behov av trygghet. För att minska 

vårdlidande behöver vårdpersonalen på IVA ha ett arbetssätt som är individanpassat, 

vilket i sin tur innebär att de arbetar patientorienterat. I resultatet beskrivs hur 

vårdpersonalen främjar patientsäkerheten genom att exempelvis tillämpa basala 

hygienrutiner som innebär att de skyddar patienten från smitta. Det beskrivs också hur 

vårdpersonalen hanterade läkemedel och gjorde patientidentifikation utifrån ett 
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patientsäkerhetsperspektiv. Genom detta arbetssätt kan vårdpersonalen öka patientens 

känsla av trygghet. 

 

Vårdpersonalen inne på patientrummet samarbetade med varandra och de närstående. 

De hjälpte varandra i olika situationer och samordnade arbetet runt patienten. Om 

samarbetet fungerar kan det innebära en lugn atmosfär inne på rummet som upplevs 

mindre stressande för patienten (Fredriksen & Ringsberg, 2007). I Hanssons (2003) bok 

om kollektiv kompetens, beskrivs vikten av att ha en gemensam målsättning och 

meningsutbyte för att på ett tillfredsställande sätt kunna samarbeta. Meningsutbytet bör 

ske på olika nivåer, såsom på avdelningsmöte eller på rapport inför arbetspasset för att 

vårdpersonalen skall kunna diskutera och reflektera hur de vill arbeta på patientrummet 

och tillsammans sätta upp en gemensam målsättning. Under observationstillfällena var 

konversationen inne på patientrummet av olika karaktär. Det innebar bl.a. att personalen 

viskade och talade lågmält, samtal flyttades ut ur rummet av hänsyn till patient och 

närstående eller samtal fördes högt och ljudligt. Om vårdpersonalen skapar en 

gemensam målsättning gällande exempelvis konversation på patientrummet kan det 

underlätta att göra aktiva val i det dagliga arbetet. 

 

Under kategorin aktivt reflektera och agera uppmärksammades tillfällen då personalen 

exempelvis släckte lysrör i taket för att minska ljuset för patienten eller drog upp 

persiennen för att släppa in solljus. Genom att släppa in dagsljus hjälper man 

patienterna att få en dygnsrytm vilket i sin tur kan minska risken för hallucinationer och 

att förhindrar (IVA-syndrom) delirium  (Dijkstra, et al. 2006). I resultatet beskrivs också 

att vårdpersonalen stängde dörren till korridoren för att skydda patienten från höga ljud 

samt viskade ibland när de samtalade. Studier har visat att ljudnivån på 

intensivvårdsavdelningar ofta är hög (Bailey & Timmons, 2005). En sak som 

vårdpersonalen kan påverka är det egna röstläget för att på så sätt sänka ljudnivån.  

 

Att skriva patientdagbok innebär ett aktivt reflekterande och agerande. För patienter 

som vårdats på intensivvården visar studier att uppföljning och dagböcker är 

betydelsefullt i bearbetningen av tiden på IVA. Det kan öka patientens förståelse för vad 

som egentligen hände och vad de varit med om under vårdtiden (Engström, Grip & 

Hamrén, 2009). Även för vårdpersonalen är det bra med uppföljning och feedback från 

patienterna. I samtal om tiden på IVA kan patienterna beskriva sina upplevelser och 

minnen. Detta kan öka vårdpersonalens förståelse och uppmärksamhet (Price, 2004). 

 

 

Att arbeta icke patientorienterat 

Under observationerna förekom tillfällen då vårdpersonalen arbetade på ett sätt som inte 

uppfattades som patientorienterat. Det kunde vara i samband med utförande av 

rutinarbete, då personalen hämtade och lämnade saker på rummet utan att samordna 

arbetsuppgifter vilket i sin tur ledde till mycket rörelse och aktivitet på rummet. För att 

minska på antalet stimuli för patienten är samordning något som behöver 

vidareutvecklas. Mycket stimuli kan innebära ökad stress för intensivvårdspatienten 

(Fredriksen & Ringsberg, 2007). Vårdpersonalens rörelse inne på patientrummet samt 

när de går ut i korridoren och kommer in på rummet kan innebära orosmoment för 

patienten. Att tänka till runt dessa moment skulle kunna minska på antalet stimuli. I 
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vissa situationer på IVA så krävs det mycket personal, även här vore det bra med ett 

genomtänkt arbetssätt så att det inte befinner sig mer personal än nödvändigt inne på 

rummet för att minska stress och brist på kontroll för patienterna.  

 

Att ha ett öppet klimat, där det är tillåtet att sitta still inne på patientrummet kan vara 

betydelsefullt. Att arbeta är inte alltid lika med att sysselsätta sig hela tiden.  

Rutinarbete är ett självklart arbete på en intensivvårdsavdelning. Genom att planera 

strukturera och individanpassa detta kan vårdpersonalen göra förändringar som innebär 

ökat välbefinnande för patienten (Price, 2004).    

 

På patientrummet samtalade vårdpersonalen om patienterna på rummet ibland med 

lågmäld röst och ibland i normal samtalston. Det förekom att samtalet fördes över 

patienten. Detta menar McKinley, et al. (2002) i sin studie att då upplever patienten sig 

som ett objekt och inte närvarande. Sårbarheten ökar och vårdrelationen hämmas. För 

att skapa en bra vårdrelation är det viktigt att patienten blir sedd och bekräftad 

(Wiklund, 2003).  

 

Under en observation rengjorde vårdpersonal en respirator inne på patientrummet. 

Funktionskontrollen utfördes och innebar höga larmljud. Därefter kördes respiratorn ut 

ur patientrummet. Detta moment borde ha kunnat utföras utanför patientrummet för att 

minska ljudnivån i rummet. Hantering av medicinteknisk utrustning på IVA kräver 

kompetens och medvetenhet av vårdpersonalen. Om handhavandet av utrustningen sker 

på ett ändamålsenligt sätt innebär det en säkerhet och trygghet för patienten och en hjälp 

för vårdpersonalen (Wikström, Cederborg & Johanson, 2007). Larmen från den 

medicintekniska utrustningen kan vara höga. Genom att anpassa larmgränser, 

larmvolym och snabbt kvittera de larm som uppkommer menar vi att då minskar 

vårdpersonalen de ljudstimuli som patienten utsätts för. 

 

Vad som är viktigt att poängtera, är att vad som är rätt för en patient kan vara fel för en 

annan. Det finns patienter som upplever skratt och småprat som störande, medan andra 

patienter upplever det som positivt. Att individanpassa arbetssättet även utanför den 

patientnära kontakten är av stor vikt. Genom att ta hjälp av närstående kan 

vårdpersonalen få ökad kännedom om patientens individuella önskemål. Enligt Vips-

modellen som ligger till grund för mycket journaldokumentation finns sökorden 

välbefinnande och psykosocialt. Om dessa användes aktivt i försök att identifiera 

patientens individuella behov och upplevelser gällande miljön på rummet, skulle 

vårdpersonalen kunna synliggöra och hjälpa varandra att arbeta patientorienterat 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

 

 

Vidare forskning 

Denna observationsstudie har väckt ytterligare frågor i arbetet runt 

intensivvårdspatienten. I vidare forskning vore det intressant att göra intervjuer med 

IVA-patienter och vårdpersonal, för att få ta del av deras upplevelse av arbetet på 

patientrummet. Tänkbara forskningsfrågor kan vara vad vårdpersonalen har för 

erfarenheter av att arbeta inne på patientrummet och om patienterna kan urskilja det 

som händer i periferin tydligare. I en kvantitativ studie skulle undersökningen kunna ge 
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svar på hur mycket ljud, rörelse och stimuli som förekommer inne på ett patientrum på 

IVA.  

 

Kliniska implikationer 

Nedan beskrivs några punkter som kan vara till hjälp för vårdpersonalen i 

förbättringsarbete gällande arbetet inne på patientrummet.  

 

 Diskutera och reflektera i grupper och på möten angående arbetssätt inne på 

patientrummet. 

 Lyfta frågor om intensivvårdsmiljön och stimuli samt dess innebörd för 

patienten. 

 Individanpassa arbetet inne på patientrummet. Fråga närstående vad patienten är 

van vid hemma angående t.ex. ljud, ljus, musik eller sovrutiner.  

 Dokumentera i patientjournalen utifrån patientens behov och respons på stimuli. 

 Samordna arbete och rutinsysslor. 

 Aktivt reflektera och agera för att på så sätt arbeta patientorienterat även i 

periferin. 

 

 

 

SLUTSATS  

Inne på patientrummet arbetar vårdpersonalen med många olika arbetsuppgifter. 

Beroende på vad och hur arbetsuppgifterna utförs kan det ske på ett patientorienterat 

eller icke patientorienterat sätt.  

 

 

 

TACK  

Slutligen vill vi framföra ett stort tack till den intensivvårdspersonal, avdelningschef, 

patienter och närstående som genom medverkan och godkännande gjort denna studie 

genomförbar. Förhoppningsvis leder resultatet till vidare diskussioner som kan ligga till 

grund för förbättringsarbete gällande arbetssätt och miljö på patientrummen på IVA. 
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