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Sammanfattning    

 

Möjlighet till vila är ett grundläggande mänskligt behov. Vid kritisk sjukdom eller 

trauma som kräver intensivvård befinner sig människan i en miljö med andra rutiner och 

annan dygnsrytm. Miljön på intensivvårdsrummet kan leda till sömnstörningar och 

utgöra ett hinder för vila. Brist på vila och sömn förhindrar läkning och återhämtning 

och beskrivs som en bidragande faktor till IVA-syndrom. Att befrämja patientens behov 

av vila är intensivvårdssjuksköterskans uppgift och att befrämja vila för en annan 

människa borde innebära att själv ha en tanke om vad vila kan innebära. De egna 

erfarenheterna av vila skulle kunna ha betydelse för befrämjandet av patientens vila. 

Syftet med studien är därför att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av vila 

samt hur de upplever sig kunna befrämja patientens vila under dagen. 

      

För att söka tillgång till intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av vila har den 

kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. Materialet har genomgått en 

innehållsanalys. Studien visar att sjuksköterskorna inte har funderat så mycket på vad 

vila kan innebära men de upplever det som viktigt att befrämja vila för patienten. De ser 

att de kan använda egna erfarenheter i arbetet. Sjuksköterskorna upplever det ofta som 

svårt att befrämja patientens vila men tänker sig ändå att det finns möjligheter. 

Sjuksköterskorna uttrycker det som att de kanske gör mer än vad de tror. De efterfrågar 

rutiner och mer forskning på området för att kunna arbeta mer aktivt med vilan. Utifrån 

studien kan ses att befrämjandet av vila förutsätter reflektion och prioritering. Att skapa 

en stund för vila kräver rutiner och samarbete mellan yrkeskategorier. 

 

 

Nyckelord: Vila, intensivvård, sjuksköterska, patient, befrämja. 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 1 

Vilan som grundläggande behov ........................................................................................... 1 

Att vila eller att sova ............................................................................................................... 2 

Den kritiskt sjuka människans behov av vila ....................................................................... 3 

Att inte ges möjlighet till vila och sömn ................................................................................ 4 

Vilan som omvårdnadsansvar ............................................................................................... 5 

PROBLEMFORMULERING ......................................................................................... 6 

SYFTE .............................................................................................................................. 7 

METOD ............................................................................................................................ 7 

Datainsamling .......................................................................................................................... 7 

Etiska överväganden ............................................................................................................... 8 

Analys ....................................................................................................................................... 8 

RESULTAT .................................................................................................................... 10 

Att investera i sig själv .......................................................................................................... 10 
Att finna tid för vila .......................................................................................................................... 10 
Att finna vila i såväl aktivitet som inaktivitet ................................................................................... 11 
Att finna tillfällen till återhämtning .................................................................................................. 11 
Att uppleva vilan som livsviktig ....................................................................................................... 12 

Att skapa en stund för vila ................................................................................................... 13 
Att skärma av från stimuli ................................................................................................................. 13 
Att tillföra positiv stimuli .................................................................................................................. 14 
Att finna vila i det vardagliga ........................................................................................................... 14 

Att begränsas i möjligheten att befrämja patientens vila.................................................. 15 
Att bedöma vila ................................................................................................................................. 15 
Att vilja men inte kunna .................................................................................................................... 16 

Sammanfattande tolkning .................................................................................................... 18 

DISKUSSION ................................................................................................................ 19 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 19 
Intervjusituation och urval ................................................................................................................ 19 
Tankar kring analysen ....................................................................................................................... 19 
Intentioner och förberedelser ............................................................................................................ 20 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 21 
Att befrämja vila förutsätter reflektion ............................................................................................. 21 
Att skapa stunder av vila för patienten är svårt men möjligt ............................................................. 21 
För att befrämja vila för patienten krävs samarbete .......................................................................... 22 
Behovet av evidensbaserad vård i det dagliga arbetet ....................................................................... 23 

Resultatets tillämpning för verksamheten ...................................................................... 2423 

REFERENSER .............................................................................................................. 25 



 1 

INLEDNING 

Att vila, att befinna sig i vila och att försöka finna stunder av vila är troligtvis något de 

flesta människor kan relatera till och ha tankar kring. Men vad innebär vila för just dig 

som läser det här och vad innebär vila för någon annan? Vila skulle kunna tänkas vara 

en gemensam och överensstämmande upplevelse för alla människor, ett grundläggande 

enkelt avgränsat mänskligt behov såsom tillgång till mat, vatten och luft. Om vi inte får 

vila så riskerar vi att påverkas negativt på flera sätt, mentalt likväl som kroppsligen, det 

är nog en uppfattning som de flesta av oss upplevt och instämmer i. Men vila skulle 

även kunna ses ur ett individuellt likväl som ett socialt och kulturellt perspektiv. Vår 

uppfattning om vad vila är kan tänkas te sig olika beroende på vilka vi själva är. Den 

kan även förändras över tid beroende på vilken miljö vi befinner oss i, vilka normer och 

förväntningar som där råder liksom utifrån vår möjlighet att påverka den situation i 

vilken vi just nu finner oss vara. 

 

Denna studie rör sig inom ett intensivvårdskontext och vill belysa hur det 

grundläggande behovet av vila befrämjas i samband med att människan råkat ut för 

kritisk sjukdom eller annan traumatisk händelse som kräver ett akut och ofta 

högteknologiskt omhändertagande. Här befinner sig människan, patienten, plötsligt i en 

främmande miljö med kanske annan dygnsrytm och nya rutiner samt oftast, på grund av 

sitt tillstånd, begränsad eller ingen möjlighet att själv uttrycka sina behov och önskemål. 

Ansvaret är då personalens och kanske framförallt omvårdnadsansvarig sjuksköterskas, 

att förutom de medicinska behoven även finna möjlighet att befrämja patientens 

grundläggande behov och därmed då även av vila. Att ha ett sådant ansvar skulle kunna 

tänkas innebära ett krav på en egen föreställning om och förståelse för vad vila innebär 

men även en förmåga att göra vilan till en individuellt anpassad omvårdnadshandling. 

Det intressanta blir då om och hur de egna erfarenheterna används i omvårdnadsarbetet 

samt om och vilka möjligheter som ges för stunder av vila.  

 

BAKGRUND 

Vilan som grundläggande behov 

Utgångspunkten i föreliggande studie är människans tankar om och behov av vila. Att 

få möjlighet till vila har definierats som ett av människans grundläggande behov 

(Henderson, 1969). I samhället finns en tendens till ökat tempo i människors livsrytm 

och yrkesliv då det förväntas att allt ska fungera snabbast möjligt och att tiden ska 

utnyttjas maximalt. Människor upplever på så vis allt oftare att de har brist på tid 

(Jönsson, 2000; Asp, 2002). Denna uppfattning om tidens beskaffenhet och brist på tid 

leder, skriver Asp vidare, till ökad ohälsa vilket bland annat visar sig som en oförmåga 

att vila. När behovet av vila inte tillgodoses kan så småningom förmågan till spontan 

vila gå förlorad och det uppstår en situation där människor måste på nytt lära sig vila 

(Asp, 2002). Mot bakgrund av tanken om vilan som ett grundläggande behov vilket 

riskerar att inte kunna tillgodoses hos den i övrigt relativt friska människan utgår denna 

studie från en idé om att en förändring i samhällets relation till vilans betydelse kan 

överföras till den kritiskt sjuka människan samt då även till vårdarens ansvar att 

tillgodose dennes behov av vila. 
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Det kan ses som en självklarhet att om människan inte ges möjlighet att sova får det 

konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Vad vila står för kan däremot sägas vara 

mindre utforskat, särskilt då inom ramen för vårdvetenskapen.  Mornhinweg och 

Voignier (1996) framhåller att vilan som begrepp till stor del saknas i den 

vårdvetenskapliga litteraturen och när den är närvarande är den oftast kopplad till 

fysiologisk sömn och till fysisk vila. Den fysiska vilan refereras vanligtvis till sängvila 

och diskuteras främst i förhållande till medicinska tillstånd. En enhetlig definition av 

vila borde dock, enligt Mornhinweg och Voignier, omfatta både mentala, fysiska och 

andliga dimensioner. Allison (1970) gjorde tidigt ett försök att särskilja det medicinska 

begreppet vila i förhållande till patientens idé om vad vila skulle kunna innebära. I 

studien intervjuades friska män och de blev bland annat ombedda att definiera 

innebörden av orden vila och vilsam. Innebörden av vila beskrevs då kunna vara att göra 

någonting men även att inte göra någonting. De vanligaste beskrivningarna av vila var i 

Allisons studie frihet från mental stress och/eller arbete samt frihet att få göra det man 

vill. Även återställande och förnyande sades kunna relateras till detta att vila. 

 

Ett fåtal undersökningar angående intensivvårdspatienters behov av vila har stått att 

finna i sökandet efter forskning inför denna studie. Utifrån ett intensivvårdskontext har 

visserligen en hel del studier gjorts med fokus på patienters sömn och sömnproblematik 

(Poepsel, 1984; Frisk & Nordström, 2003; Honkus, 2003; Freedman, Gazendam, Levan, 

Pack & Schwab, 2001; Coyer, Wheeler, Wetzig, & Couchman, 2007; Drouot, m fl, 

2008) och i några av de nämnda studierna förekommer invävt i texten det engelska ordet 

rest (Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005; Coyer m fl, 2006) vilket då innebär en form av 

vila, lugn, ro, frid och vilopaus samt även ordet nap (Monsén & Edéll-Gustafsson, 

2005; Drouot, Cabello, d´Ortho &  Brochard 2008) vilket närmast kan översättas med 

de svenska uttrycket tupplur (Petti & Petti, 1987) men det saknas en definition av vilans 

innebörd samt hur den relateras till sömn. Ordet vila kommer till synes med som ett mer 

eller mindre självklart begrepp kopplat till ordet sömn. I två undersökningar omnämns 

vilan tillsammans med sömn som det direkta problemområdet för studien men upplevs 

inte som tydliggjort varken i bakgrund eller resultat då sömnen är det tillstånd vilket 

relateras till i första hand (Dlin, Rosen, Dickstein, Lyons & Fisher, 1971; Parker, 1995) 

 

Att vila eller att sova 

Att resonera kring vila väcker en önskan att försöka klargöra hur vilan skiljer sig från 

sömnen. En människa som vilar kan se ut att sova och när hon sover kan sömnen vara 

djup eller ytlig. Även den som sover kan uppleva sig enbart ha blundat en stund och den 

som tror sig endast ha vilat kan ha sovit. Människan tillbringar ungefär en tredjedel av 

sitt liv sovande och i sömnen går vi normalt genom olika stadier (Honkus, 2003; Urden, 

Stacy & Lough, 2002). I kroppen finns ett flertal komplexa interagerande system som 

bestämmer djupet och tiden för sömn. Det finns möjlighet att registrera och utvärdera en 

människas sömnrytm, sömndjup och mönster. Man använder sig då av elektroder som 

mäter hjärnans aktivitet samt ögonrörelser, aktivitet i olika muskelgrupper och även 

hjärtats arbete och blodets syresättning (Freedman m fl, 2001; Urden m fl. 2002; Drouot 

m fl. 2008). Denna mätning används inom forskning men det finns problem med 

mätvärdenas tillförlitlighet eftersom svårt sjuka patienter frångår det mer normala 

sömnmönstret, dels beroende på sitt kritiska tillstånd men även på grund av 

medicinering (Drouot m fl, 2008). Inom intensivvården är det vanligt att patienten är 
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medvetandesänkt på grund av sedering vilket försvårar bedömning av eventuell sömn. 

En sederad patient kan se ut att sova men sedering och sömn är inte samma sak, 

sederande läkemedel genererar inte normal sömn utan endast en farmakologisk 

medvetandepåverkan där den del av sömncykeln som ger mest vila uteblir (Larsson & 

Rubertsson, 2005).  

 

Studier har gjorts där sjuksköterskor bedömt intensivvårdspatienters sömn. Drouot m fl 

(2008) framhåller att sjuksköterskor vanligtvis överskattar patientens sömn samt att de 

även har svårt att bedöma skillnader i sömndjup medans Frisk och Nordström (2003) 

kommit fram till att sjuksköterskors bedömning av patienters sömn mycket väl kan 

överensstämma med patientens upplevda sömn. Sjuksköterskorna i Frisk och 

Nordströms studie bedömde patientens sömn med hjälp av ett särskilt utformat formulär 

och bedömningen jämfördes sedan med patienternas berättelse om hur de tyckt sig sova. 

I studien deltog endast patienter vilka själva kunde medverka, de patienter som var 

nedsövda eller ej orienterade till tid och rum uteslöts. Men Frisk och Nordström anser 

vidare att sjuksköterskans bedömning av patientens sömn utifrån detta formulär även är 

användbar gällande patienter med sänkt medvetande eller konfusion eftersom studien 

visat att sjuksköterskans och patientens egen upplevelse av sin sömn i detta fall var 

överensstämmande. 

 

Det finns, som konstaterats ovan, möjlighet att genom tekniska mätningar säkerställa 

om en människa sover och även bedöma djupet av sömnen. Även kan det vara möjligt 

att objektivt bedöma en annan människas sömn. Att med blotta ögat se om en person 

befinner sig i sömn eller i vila kan dock vara en svårare uppgift. Enligt Mornhinweg och 

Voignier (1996) är vilan helt åtskild från sängvila och sömn. När termen vila används i 

föreliggande studie är därför tanken att vilan är ett tillstånd som skiljer sig från sömnen.  

 

Den kritiskt sjuka människans behov av vila 

Behovet av vila och sömn följer människan genom livet men kan te sig olika beroende 

på i viken situation den enskilde individen befinner sig. Människans sömnmönster 

förändras naturligt från det lilla barnet via vuxen ålder in i åldrandet. Nattsömnen blir 

till exempel hos den äldre människan mer osammanhängande och leder till ett ökat 

behov av vilopauser under dagen (Honkus, 2003). En situation där människan insjuknar 

och finner sig i behov av vård leder också till en skillnad i behov av vila och sömn. Den 

kritiskt sjuka människan befinner sig under fysisk och psykisk stress och har därmed ett 

ökat behov av sömn (Urden. 2002; Honkus, 2003). När det gäller intensivvårdspatienter 

har undersökningar visat det som vanligt att deras sömn är mer ytlig och ej så djup som 

vid en normal sömn och att de ofta störs i sin sömnrytm. Det normala förhållandet 

mellan sömn och vakenhet rubbas och även om den totala mängden sömn till synes kan 

vara tillgodosedd så uppvisar intensivvårdspatienter ett avvikande mönster gällande 

sömn kontra vakenhet. Sömnen är ofta fragmenterad och följer inte de normala stegen i 

sömncykeln (Freedman m fl, 2000; Honkus, 2003; Coyer m fl, 2006; Drouot m fl, 

2008). Detta ökade behov av vila och sömn har dock visat sig vara svårt att tillgodose 

och Honkus (2003) framhåller att intensivvårdspatienterna, trots sitt stora behov av vila, 

är de patienter som ges minst möjlighet till den. 
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I litteraturen framhålls ett flertal faktorer vilka sägs kunna bidra till störd sömn och brist 

på vila hos intensivvårdspatienten. Den tekniskt avancerade och personalkrävande 

miljön på intensivvårdsrummet med ständigt flöde av ljus och ljud är en av dessa 

faktorer liksom även smärta och medicinering (Freedman m fl, 2001; Hewitt, 2001; 

Honkus, 2003; Coyer m fl, 2007; Drouot m fl, 2008). Smärtan är ofta relaterad till 

medicinska och kirurgiska orsaker men även till olika mer eller mindre smärtsamma 

behandlingar och procedurer. Flertal av de läkemedel som patienten är i behov av vid 

intensivvård kan i sig påverka sömnrytm och djup samt orsaka mardrömmar och oro. En 

ständig närvaro av personal som utför vårdande behandlingar, kontroller och 

observationer har också visat sig kunna ha en negativ effekt då de bidrar till att 

patienten sällan lämnas ifred eller ges möjlighet till vila och sömn (Hewitt, 2001; 

Honkus, 2003; Drouot m fl, 2008). Det kritiska sjukdomstillståndet kan i sig leda till 

sömnsvårigheter liksom det faktum att patienten inte längre kan vara fysiskt aktiv och 

kanske är i behov av respiratorbehandling (Drouot m fl, 2008). Ytterligare några 

faktorer som visat sig kunna leda till brist på sömn eller störd sömn är den känsla av 

obehag som kommer sig av obekvämt och långvarigt sängläge, att vara bunden till 

slangar och monitorering av olika slag, att vara beroende av syrgasbehandling samt att 

ha centralvenösa infarter och förband som irriterar huden (Honkus, 2003). Sammantaget 

så ter sig miljön och den teknik- och personaltäta vården kring intensivvårdspatienten 

som en risk för utveckling av sömnbrist och liten eller ingen möjlighet till vila. 

 

Att inte ges möjlighet till vila och sömn 

Intensivvårdspatientens brist på sömn och vila har konsekvenser för fysisk och psykisk 

läkning och återhämtning. Att inte kunna få vila och sova kan sägas vara både en orsak 

till och en följd av sjukdomstillstånd (Henderson, 1969). Larsson och Rubertsson (2005) 

skriver att brist på sömn kan bidra till bland annat agitation, oro, delirium och 

katabolism och enligt Drouot m fl (2008) kan sömnstörningar ha negativa effekter på 

immunsystemet, ge en neurofysiologiskt nedsatt förmåga vilket bland annat skulle 

försvåra urträning ur respirator, försena tillfrisknandet och försämra prognosen. Brist på 

vila och sömn för intensivvårdspatienten är också en av de faktorer som i studier nämns 

kunna bidra till utvecklandet av det så kallade IVA-syndromet (Granberg, Bergbom 

Engberg & Lundberg, 1996; Hewitt, 2002; Drouot m fl, 2007). IVA-syndromet beskrivs 

av Granberg m fl (1996) som en process där ett flertal faktorer interagerar och utlöser 

symtom som kan härledas till att ha vårdats på intensivvårdsavdelning. Några av 

symtomen är oro, stress, konfusion, hallucinationer, desorientering, delirium och rädsla, 

osäkerhet och panik. Dessa symtom kan ha en påverkan på patienters mentala hälsa dels 

under vårdtiden men även efter det att de skrivits ut och återgått till vardagen (Granberg 

m fl, 1996; Hewitt, 2002). 

 

För den sederade intensivvårdspatienten kan det vara svårt att skilja dag från natt vilket 

stör upplevelsen av sammanhang över tid (Hewitt, 2002). Patienter som varit sederade 

kan uppleva sig bara ha sovit en kort stund när det egentligen rört sig om flera dagar. De 

kan erfara det som om den egna tiden försvunnit och de kan få problem att slappna av 

och sova (Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 1998). Efter att ha avslutat 

behandling i respirator berättar patienter att de haft svårt att somna trots att de var 

mycket trötta och att de ibland inte vågade sova på grund av rädsla att aldrig vakna mer. 

De beskriver det som att de för att kunna sova först måste kunna slappna av. Enligt 
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sjuksköterskorna kunde dessa patienter se ut att vila en stund men blev sedan plötsligt 

rädda och oroliga och inte kunnat komma till ro igen (Granberg m fl, 1998). 

 

Vilan som omvårdnadsansvar 

Vården av den kritiskt sjuka människan kan sägas vara en utmaning som kräver både 

huvud, hjärta och hand (Almerud, 2007). I sjuksköterskans ansvar ingår att tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005) och enligt 

Henderson (1969) är detta att hjälpa patienten till vila och sömn en del av den 

grundläggande sjukvården. Mornhinweg och Voignier (1996) understryker att behovet 

av vila är essentiellt på så sätt att om en människa inte får tillgodosett sin fysiska, 

psykiska och andliga vila riskerar hon att kollapsa. Henderson (1969) framhåller vidare 

att befrämjande av vila bör utgå från individens egna önskemål och vanor men också att 

omvårdnaden vad gäller vila i grunden inte borde skilja sig åt mellan olika patienter 

eftersom utgångspunkten är att alla människor, oavsett för stunden upplevd hälsa, är i 

behov av vila. Att tillgodose det grundläggande mänskliga behovet av vila kan därmed 

sägas ha samma prioritet oavsett sjukdomstillstånd, diagnos eller prognos. 

 

Patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning berättar att de under vårdtiden upplevt 

en existentiell ensamhet och att de känt sig bundna till de olika apparater som krävs för 

övervakning av vitala funktioner (Almerud, 2007). Då de var oförmögna att påverka sin 

situation upplevde de sig tvungna att lägga sitt liv i vårdarens händer. Själva 

överlämnandet av ansvaret till vårdaren kunde av patienten delvis upplevas som en 

trygghet men även ge en känsla av att vara utlämnad. Känslan av att vara utlämnad är 

något som ställer krav på vårdaren i mötet med den svårt sjuke patienten. Även vårdaren 

kan, skriver Almerud vidare, känna att teknologin hindrar det vårdande mötet på så sätt 

att apparaturen distanserar vårdaren från patienten men teknologin i sig är kanske inte 

det egentliga bekymret utan snarare hur den används. 

 

I omvårdnadsansvaret ingår även att medverka till att miljön kring patienten är sådan att 

den möjliggör god vård (Socialstyrelsen, 2005) och att anpassa vårdrutinerna kan vara 

ett led i att göra miljön mer lämpad för sömn och vila (Larsson & Rubertsson, 2005). 

Undersökningar har gjorts där förändringar av miljön i intensivvårdsrummet gjorts med 

målet att förbättra förutsättningarna för patientens vila och sömn. Förändringarna av 

miljön har då bestått i att dämpa ljud och ljus samt att samordna vårdande aktiviteter 

och begränsa besökstider (Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005; Olson, Borel, Laskowitz, 

Moore & McConnel, 2001). Båda nämnda studier visar på en möjlighet att bättre 

tillgodose patientens behov av vila och sömn med hjälp av dessa förändringar men 

införandet av nya rutiner beskrivs även (Olson m f, 2001) ha varit en utmaning för 

sjuksköterskorna. Alla sjuksköterskor höll med om att vilan var viktig men de upplevde 

det som svårt att samordna rutiner som befrämjar patientens vila. Sjuksköterskorna ville  

ständigt titta till patienten och det var även ett problem att försöka få andra 

personalkategorier att respektera patientens vilostund. 

 

För att kunna befrämja vila för patienten behöver sjuksköterskan förstå vikten av sömn 

och konsekvenserna av störd sömn (Urden, mfl, 2002). Att inte få sin sömn tillgodosedd 

leder ju rimligtvis till ett ökat behov av vila. Enligt Honkus (2003) är sjuksköterskors 

kunskap om sömn och sömnstörningar ofullständig på så sätt att patientens behov av 
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sömn är ett eftersatt tema både i utbildning av sjuksköterskor samt inom klinisk 

verksamhet. Honkus understryker bristen i att ett av människans mest grundläggande 

behov inte tydliggörs och lärs ut till dem som ska ge och säkerställa vård för den kritiskt 

sjuke patienten. För att kunna befrämja vila borde det även hos sjuksköterskan finnas en 

egen fundering om vad vila innebär och en tanke om hur man ska kunna tillgodose en 

annan människas behov av vila (Mornhinweg & Voignier, 1996). Att hjälpa en individ 

att tillgodose sitt behov av vila och balans innebär att sjuksköterskan måste ha tillgång 

till vad individen själv tror sig vara vilans beståndsdelar. Det är dock inte självklart att 

vila har samma innebörd för alla människor och inte heller att vilan ses som densamma 

ur personlig som professionell synvinkel. I Mornhinweg och Voigniers (1996) 

pilotstudie tillfrågades sjuksköterskor om sina tankar kring vila, vad ordet vila betydde 

för just dem, vad det skulle innebära om en läkare ordinerade dem vila och vad de själva 

skulle mena om de sa till en patient att vila mer. Det visade sig då att när 

sjuksköterskorna beskrev patientens vila så talade de om att minska fysisk aktivitet och 

att sova mer men när de talade om sin egen vila uttryckte de en större helhetssyn på så 

vis att de då även nämnde avslappning, att slippa dagens stress samt återställande av 

kropp, själ och ande. Denna skillnad avslöjar, enligt Mornhinweg och Voignier, 

skillnaderna mellan insikten om det egna behovet av vila kontra hur man i sin 

profession förhåller sig till vilan. I en tid av ökad stress framhåller Mornhinweg och 

Voignier behovet av att sjuksköterskor inkluderar vilan som en del av helheten i 

omvårdnaden, att det är dags att råda bot på bristen av vila. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att efter en traumatisk händelse eller sjukdom med svikt av vitala funktioner befinna sig 

som patient på en intensivvårdsavdelning begränsar människans möjlighet till vila vilket 

har negativ inverkan på fysisk och psykisk läkning och återhämtning. 

Sjukdomstillståndet leder till ett utökat behov av sömn och vila medans den tekniskt 

avancerade miljön på intensivvårdsrummet utgör ett hinder för vila. Brist på vila 

beskrivs i litteraturen som en av de bidragande faktorerna till det så kallade IVA-

syndromet. 

 

Då det kan föreligga begränsade möjligheter att erbjuda intensivvårdspatienten en god 

nattsömn är det rimligt att förutsätta att det finns ett ökat behov av vila för patienten 

under dagen. Intensivvårdspatienten är ofta själv oförmögen att kunna förmedla sina 

behov och ansvaret att befrämja vilan blir då sjuksköterskans. Att ha ett sådant ansvar 

skulle kunna tänkas innebära ett krav på en egen föreställning om och förståelse för vad 

vila är samt en förmåga att göra vilan till en individuellt anpassad omvårdnadshandling. 

De egna erfarenheterna av vila skulle kunna ha betydelse för sättet att förhålla sig till 

patientens behov av vila. Att ge intensivvårdssjuksköterskor möjlighet att reflektera 

kring erfarenheter av egen vila samt om och hur de upplever sig kunna använda dessa 

erfarenheter i omvårdnadsarbetet skulle kunna vara en grund för befrämjandet av 

patientens vila. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av vila samt hur de 

upplever sig kunna befrämja patientens vila under dagen. 

 

 

METOD 

För att söka få tillgång till och förståelse för intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter 

av egen vila och befrämjandet av patientens vila har studien en kvalitativ ansats. 

Insamling av data har gjorts med hjälp av intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är en specifik form av samtal och att använda sig av intervju ger 

möjlighet att belysa ämnen ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 1997). 

Intervjuerna förbereddes genom att författarna läste litteratur i ämnet metodik samt 

diskuterade och provade sig fram till ett sätt att intervjua vilket kändes både genomtänkt 

och naturligt. Då intervjun kan ses som ett mellanmänskligt samspel är det viktigt att 

intervjuaren, förutom en förkunskap om ämnet, även har en känslighet för samtalets 

möjligheter och förutsättningar men också är medveten om dess eventuella 

mångtydighet och begränsningar (Kvale, 1997). 

 

Förutsättningarna för och arrangemangen kring en intervju kan ses som en del i strävan 

efter att möjliggöra ett gott forskningsresultat. Att informanten känner sig bekväm i 

situationen är en grund för ett givande och meningsfullt samspel (Kvale, 1997; Asp, 

2002) och författarna hade tanken om att vid intervjutillfället kunna påverka miljön 

genom att till exempel placera sig och informanten på ett sätt som skulle underlätta 

samtalet. Frågeställningarna berörde både den privata och den yrkesmässiga sfären men 

inom ramen för studien var det mest logiskt att intervjuerna skulle äga rum på 

informanternas arbetsplats. Önskan om möjlighet till avskildhet vid intervjun togs upp i 

kontakten med avdelningen. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på ett mellanstort sjukhus i västra Sverige. En första kontakt 

togs med avdelningschefen via telefonsamtal och enligt önskemål skickades sedan med 

mail en tillfrågan om deltagande och skriftlig information (se bilaga 1) om studien. 

Frågan ställdes om möjlighet att få intervjua sex stycken sjuksköterskor på avdelningen, 

då med fördel på arbetstid. I mailet bifogades även brev (se bilaga 2) med särskild 

information om studien och tillfrågan om deltagande vilka skulle delas ut till de 

tilltänkta informanterna.  

 

Som enda urvalskriterium angavs att informanterna skulle vara sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom intensivvård. Intervjuerna genomfördes under två veckor på, 

eller i anslutning till, avdelningen. Tiderna föreslogs av personalen och anpassades på 

så sätt efter informanternas arbetstider. Tanken var även att informanterna skulle få tid 

att förbereda sig inför samtalen och att de själva skulle få möjlighet att välja plats och, 

inom en tvåveckors period, välja tidpunkt för intervjun. I de brev som skrevs till 

sjuksköterskorna påtalades därför särskilt att utgångspunkten i studien var deras 
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erfarenheter kring egen och intensivvårdspatienters vila och att det därför vore önskvärt 

om de tog sig tid att fundera på vad vila innebär för just dem.  

 

Som stöd för intervjuarna användes en intervjuguide (Kvale, 1997) med i förväg 

tilltänkta områden vilka var ämnade att beröras under samtalen. Inom vart område fanns 

ett antal frågor att kunna föra samtalet kring. Intervjun kan därför ses som 

halvstrukturerad. Intervjuaren använde även guiden (bilaga 3) för att anteckna 

eventuella tankar under intervjuns gång. Informanten informerades om guiden och vad 

den var till för men läste den inte.  Tanken var att om möjligt låta informanterna själv 

komma in på vart och ett av områdena utan guidning medans frågorna ändå skulle 

finnas med som ett stöd för intervjuaren i dennes försök att vara följsam och samtidigt 

hålla syftet med intervjun tydligt (Kvale, 1997). Under intervjuerna ställdes 

inledningsvis öppna frågor med utgångspunkt i sjuksköterskans tankar kring den egna 

vilan. Med dessa tankar som grund ”fördes” sedan intervjun vidare in i vårdsituationen. 

 

Vid första intervjutillfället tillfrågades informanten om tillåtelse om möjlighet att 

studiens båda författare skulle kunna medverka i syfte att kunna utvärdera den egna 

följsamheten och intervjutekniken. Detta godtogs och på så vis genomfördes denna 

första intervju genom att en person intervjuade och den andra registrerade, på lite 

avstånd, hur intervjuaren fungerade i situationen samt antecknade en del tankar kring 

själva intervjusituationen i syfte att lära och om möjligt förbättra tekniken. I ett senare 

skede av intervjun kompletterade även den andra personen med några frågor.  

 

Etiska överväganden 

Informanterna fick före intervjutillfället skriftlig information om studiens syfte, att data 

kommer att hanteras konfidentiellt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Vid varje intervjutillfälle fick informanten muntlig information och de fick skriva under 

en samtyckesblankett till deltagandet. De fick även information om att de inspelade 

samtalen skulle skrivas ned ord för ord och sedan avkodas på så sätt att deltagarna 

förblev anonyma samt att materialet bevaras och behandlas enligt gällande 

forskningsetiska riktlinjer.  

 

Analys 

Med målet att lyfta fram och belysa intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av egen 

vila samt hur de upplever sig kunna befrämja patientens vila gjordes en kvalitativ 

innehållsananlys. Intentionen var att så lite som möjligt göra egna tolkningar av 

innehållet i materialet utan hålla sig nära intensivvårdssjuksköterskornas egna tankar 

och ord (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Kvale (1997) påtalar dock att 

intervjuaren inte kan ses som fristående insamlare av informanternas uttalanden, att 

intervjun i sig kan liknas vid ett intersubjektivt möte där två personer tillsammans 

skapar intervjun. 

 

En första del av analysen sker, enligt Kvale (1997), redan under själva intervjun då 

informanten själv upptäcker och utvecklar sina tankar. Under intervjun gör även 

intervjuaren en sorts analys av samtalet. Efter intervjun påbörjas sedan arbetet med att 

analysera de inspelade samtalen. De inspelade intervjuerna skrevs ordagrant ned var och 
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en för sig. Författarna läste och analyserade sina egna intervjuer då det tidigare under 

studiens planering gjorts en uppdelning med tre genomförda intervjuer var. 

Intervjuerna, de så kallade analysenheterna, lästes var för sig som helheter för att få en 

övergripande förståelse av innehållet. Sedan övergick analysen i att, utifrån studiens 

syfte, dela upp varje intervju i mindre enheter med gemensamt innehåll vilka benämns 

meningsenheter (se exempel tabell nedan). Av varje meningsenhet gjordes så en 

kondensering vilket innebär att texten görs mer lätthanterlig samtidigt som det centrala 

innehållet i bevaras. Denna första kondensering utgörs av kondenserade meningsenheter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Nästa steg var att ytterligare kondensera och 

abstrahera innehållet i sjuksköterskornas berättelser genom att ge varje bärande enhet en 

kod. Att abstrahera innebär att texten lyfts till en högre logisk nivå och en kod beskriver 

kortfattat meningsenhetens innehåll. Författarna läste så varandras intervjuer och tog del 

av det analyserade materialet. 

 

När samtliga sex intervjuer kodats sammanställdes koderna till en gemensam textmassa. 

Med inriktning på studiens syfte fördes så ett samtal kring texten. Målet var att se 

variationer i sjuksköterskornas tankar och erfarenheter, att försöka urskilja likheter och 

skillnader i deras erfarenheter av vila och befrämjandet av vila. Ur de koder som hörde 

till samma område urskiljdes några likheter och skillnader som skapar underkategorier 

och kategorier.     

 

 

 

 

Tabell 1:Exempel ur analysprocessen 
Meningsenhet 

 
Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… men det är ju ofta 

lite lugnare… sen är 

det väl egentligen 

ingen skillnad på…// 

kanske lite mer på 

natten så man tänker 

att dom… för 

patienten kanske det 

egentligen rullar på 

samma sätt dygnet 

runt, att dom inte får 

den här dag/natt 

[känslan].. om man 

nu inte är vaken då 

Det är ofta lite 

lugnare på natten 

men för patienterna 

kanske det egentligen 

rullar på samma sätt 

dygnet runt. Att de 

inte får den här dag- 

och nattkänslan. 

Patienterna kanske 

inte upplever om det 

är dag eller natt. 

Att skärma av från 

stimuli  
Att skapa en stund 

för vila 
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RESULTAT 

I resultatet belyses sjuksköterskornas berättelser om erfarenheter av vila samt hur de 

upplever sig kunna befrämja patientens vila under dagen. Både likheter och skillnader 

kan ses i hur sjuksköterskorna berättar om sin egen vila och hur de reflekterar kring 

patientens vila. Detta presenteras i tre kategorier med tillhörande underkategorier. 

Slutligen görs en sammanfattande tolkning av resultatet. 

 

 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och underkategorier  

Kategorier Underkategorier 

Att investera i sig själv Att finna tid för vila 

Att finna vila i såväl aktivitet som inaktivitet 

Att finna tillfällen till återhämtning 

Att uppleva vilan som livsviktig 

Att skapa en stund för vila Att skärma av från stimuli 

Att tillföra positiv stimuli 

Att finna vila i det vardagliga 

Att begränsas i möjligheten 

att befrämja patientens vila 

Att bedöma vila 

Att vilja men inte kunna 

 

 

Att investera i sig själv 

Denna kategori innefattar sjuksköterskornas tankar om och erfarenheter av egen vila. 

Hur de själva reflekterar kring vad vila kan innebära och hur de gör för att vila. 

Underkategorierna är: Att finna tid för vila, Att finna vila i såväl aktivitet som 

inaktivitet, Att finna tillfälle till återhämtning samt Att finna vilan som livsviktig. 

 

Att finna tid för vila 

För sjuksköterskorna upplevdes möjligheten att sätta ord på sina tankar kring den egna 

vilan som en ny och ovan situation. De säger att de inte så ofta tänker på vilan, att de 

inte funderat över vad vila kan innebära för just dem. Behovet av vila ser de som något 

som kan förändras, att det ökar vid sjukdom och även då människan åldras. 

Medvetenheten om det egna behovet av vila och hur man vilar kan förändras utifrån 

livssituation. Då sjuksköterskorna ges möjlighet till reflektion kring sitt eget behov av 

vila förekommer ofta ett tidsperspektiv men det är inte alltid en samstämmighet i hur 

lång tid som behövs för att verkligen kunna vila. Vilan kräver å ena sidan mycket tid 

men sägs även inte behöva ta så mycket tid att uppnå. Det kan liknas vid att komma 

ifrån, stänga av och koppla bort omvärlden. Att vila en stund på dagen sägs vara något 

man måste lära sig, det är alltså ingen självklarhet: 

 

”…fysisk vila på dagen behöver inte vara lika lång, men däremot för att jag 

då ska uppnå psykisk vila så tror jag det är nåt som man måste lära sig och 

jobba upp över tid…så jag tror att det  kräver en större investering, det 
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kräver mer att kunna koppla av psykiskt… så jag tror egentligen att det är 

att det behövs mer tid”   

 

Sjuksköterskorna upplever att vilan är ett krav när de har mycket kring sig i vardagen 

men när de är lediga kan vilan bli mer spontan. De känner sig då fria att när som helst 

avsätta en stund för vila. Att vila ska inte vara krångligt, det ska vara enkelt och 

okomplicerat. 

 

 

Att finna vila i såväl aktivitet som inaktivitet 

Sjuksköterskorna talar inte så ofta om den egna vilan som inaktivitet utan mer om 

aktivitet som vila. De berättar att de vanligtvis gör någonting när de vilar, att vilan inte 

är ett passivt tillstånd. Aktiviteten kan vara av olika grad, allt ifrån till att läsa, lösa 

korsord eller utöva yoga till att promenera eller cykla till och från jobbet. Att vara 

kroppsligt aktiv kan ge mental vila men även den fysiska trötthet aktiviteten leder till 

kan bidra till en god vila. Ibland kan det vara frustrerande att vara sysslolös medans 

man vilar, det finns ett behov av att göra något, och att vila kan till och med medföra 

dåligt samvete.  

 

För sjuksköterskorna kan vila innebära att åstadkomma en plats eller miljö där ingenting 

stör och de får vara för själva och inte göra någonting. Till skillnad från den mer aktiva 

vilan kan den också vara passiv genom att sitta eller ligga ned, att vara mer i stillhet. De 

upplever att genom att skärma av från vardagens bestyr kommer de ifrån en stund och 

får möjlighet till lugn och ro. Vila upplevs som att vara fri från krav och måsten och att 

få tänka på sig själv: 

 

”… eller lyssna på en bok, så ja, jag tror nog att det är vila,… att man 

fokuserar på nåt annat… tittar man på TV så behöver man ju inte tänka på 

… det vardagliga liksom eller på jobbet utan då är man ju… det är ju som å 

gå in i en annan värld egentligen, alltså man kopplar ju ändå bort allt 

annat… // ja det känns som att det är en annan del av hjärna liksom…för 

man behöver ju inte koncentrera sig liksom för att titta på nåt program på 

TV … och då är det precis som att andra delar av hjärnan får vila sig, så 

kan jag nog känna faktiskt” 

 

 

Vila kan även uppnås i miljöer som inte präglas av tystnad. Sjuksköterskorna berättar 

om hur de genom att tillföra positiv stimuli kan bryta av från omgivningen och uppnå 

vila. Att sitta vid datorn, titta på TV eller att lyssna på talböcker och musik är exempel 

på sätt att uppnå vila utan tystnad. Att TV- tittande skulle vara ett sätt att vila råder dock 

delade meningar om. Det är inte säkert att det är vila men det beskrivs även som att en 

del av hjärnan får vila då man ser på TV eftersom det inte kräver någon koncentration. 

 

Att finna tillfällen till återhämtning 

Vilan är, enligt sjuksköterskorna, ett såväl fysiskt som psykiskt behov. Det finns även 

en själslig dimension av att vila. Sjuksköterskorna säger att vid sömn får både kropp och 
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själ möjlighet till vila. Om ingen möjlighet ges till vila och sömn blir följden trötthet 

och orkeslöshet. De anser vidare att utan vila blir människan känsligare och mer sårbar 

och att vilan är en förutsättning för läkning. Sjuksköterskorna upplever vilan som ett 

sätt att återhämta sig och att vilan är viktigt för hälsan.  

 

I vila ges möjlighet att hämta kraft, det är ett sätt att bli fri från stress och att gå ned i 

varv. Semesterresan och naturen nämns av sjuksköterskorna som vägar till vila men att 

få komma hem och komma från jobbet är också en form av vila. I sina berättelser 

beskriver de den egna vilan som svår att definiera men de säger att vilan ger en positiv 

känsla som är påtaglig och tillfredställande. Att vila fysiskt på dagen menar 

sjuksköterskorna är något man behöver lära sig, det är alltså ingen självklarhet att unna 

sig denna stund. En kort stunds vila efter jobbet är en vila för kroppen men upplevs inte 

i samma grad kunna ge mental avkoppling. Att släppa taget och andas ut är en viktig del 

av vilan och sjuksköterskorna menar att detta kan vara själva essensen i vilan: 

 

”… ja det känns ju skönt, det känns ju liksom… som en paus, att man kan 

andas ut lite, det är väl det jag känner är meningen med vilan tror jag” 

 

 

Att uppleva vilan som livsviktig  

Det finns ett samband mellan vila och sömn på så sätt att sömn kan sägas vara vila men 

i större omfattning, men sjuksköterskorna uppfattar även att de båda skiljer sig åt. När 

de talar om att vila och att sova råder en viss osäkerhet om vad som är vad, det finns 

ingen självklar gräns mellan de båda. Att vila är att befinna sig någonstans mellan sömn 

och vakenhet. Det kan även uttryckas om att det mellan sömn och vakenhet förekommer 

tillstånd av vila i olika nivåer: 

 

”…jag tänker nog mer att vara sovande eller att vara vaken… fast men kan 

ju vila så… äh jag vet inte, nattsömn är en grej… sedan kan men ju vila och 

sova och sen kan man vila och inte sova…” 

 

Under dygnet påverkar vila och sömn vartannat och hänger på så sätt samman men 

natten är mer förknippad med sömn än med vila. Sjuksköterskorna menar att 

nattsömnen har ett tydligare syfte än vilan under dagen då sömnen på natten ses som 

viktigt för att kroppen ska återhämta sig och kunna fungera under dagen. 

 

Vilan är ändå nödvändig för människan och att få vila en stund under dagen kan vara ett 

bra sätt att samla kraft. Sjuksköterskorna säger att om de inte fått sova på natten så 

behövs mer vila under dagen. De kan också ibland känna sig mer utvilade efter en kort 

stunds vila under dagen än om de på natten försökt sova flera timmar men blivit störda i 

sin sömn: 

 

”… ja, har man inte fått så mycket sömn så behöver man, så är man nog i 

större behov av vila, tror jag… eller om man har sovit dåligt, för det 

behöver ju inte betyda att man, om man har sovit tio timmar så behöver ju 

det inte betyda att man är utvilad, man kan ju ha sovit dåligt eller ha vaknat 

ofta å så…” 
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Sjuksköterskorna upplever det som att sömnen, till skillnad från vilan, är kopplad till 

vissa ritualer och att den kräver en annan ljud- och ljusnivå. Relaterat till sig själva ser 

sjuksköterskorna att brist på vila och sömn har konsekvenser för samtliga dessa aspekter 

av människan: 

 

”… det kan jag tänka mig själv om jag hade fått några nätter utan sömn att 

man blir jättetrött, det är väl mer sårbarhet egentligen kan jag tänka mig, 

jaa… man blir orolig och…”  

 

 

 

Att skapa en stund för vila 

I denna kategori belyses sjuksköterskornas reflektioner kring hur de upplever sig kunna 

befrämja patientens vila. Vad de medvetet gör för att befrämja patientens vila men även 

de saker som görs vilka befrämjar vila utan att de kanske tidigare tänkt på det. 

Underkategorierna är: Att skärma av från stimuli, Att tillföra positiv stimuli, Att finna 

vila i det vardagliga. 

 

 

Att skärma av från stimuli 

Vila kan befrämjas genom att skärma av från stimuli, att minska hörsel- och synintryck. 

För att åstadkomma en miljö som befrämjar patientens vila tänker sig sjuksköterskorna 

att de kan dra ned på tempot och att de dämpar ljud och ljus. Larmgränser kan justeras 

och ljudnivån på larmen kan sänkas till en säker men behaglig nivå. Att skärma av med 

draperi vid patientens säng är ett sätt att skärma av från intryck och sjuksköterskorna 

berättar även att de ibland försöker hjälpa patienten att dämpa ljudintrycken med hjälp 

av öronproppar. 

 

Sjuksköterskorna säger att det under dagen kan vara svårt att dämpa ljud och ljus men 

att de på natten har intentionen att patienten ska få en känsla av att intrycken är färre. 

Att göra skillnad på dag och natt är dock inte alltid så enkelt. Under dagen är det svårt 

att skapa dagkänsla på salarna då fönstren inte släpper in så mycket dagsljus och på 

natten behövs visst ljus för övervakning och vård. Det blir på så vis aldrig riktigt mörkt 

men kanske inte heller fullt dagsljus. Gränsen mellan natt och dag blir otydlig. På natten 

försöker sjuksköterskorna att sänka ljud, dämpa belysning och begränsa aktiviteterna på 

rummet för att förhindra att natt och dag går i vartannat och blir lika men trots detta 

säger de att tempot kan vara detsamma dygnet runt. De ifrågasätter om patienterna 

verkligen upplever någon skillnad mellan dag och natt:  

 

”…men det är ju ofta lite lugnare… sen är det väl ingen skillnad egentligen 

på… // kanske lite mer på natten så man tänker att dom… för patienten 

kanske det egentligen rullar på samma sätt dygnet runt, att dom inte får den 

här dag-natt [känslan]…om man nu inte är vaken då”  
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Sjuksköterskorna försöker skapa möjlighet till vilostund under dagen genom att sätta en 

lapp på rumsdörren där det står att det är vila. Detta eftersom ett av de större problemen 

på avdelningen är att det ofta är mycket spring in och ut genom dörren till 

patientrummet. I sitt dagliga arbete med intensivvårdspatienten försöker 

sjuksköterskorna hitta små tillfällen för spontan vila eftersom det oftast är svårt att ha 

bestämda tider för längre vilostunder. Sjuksköterskorna menar att det faktiskt finns tid 

för vila men att den kanske inte tas tillvara. Det kan finnas naturligt lugna perioder i 

arbetet som, även om de blir korta, skulle kunna göras tillgängliga för vila för patienten.  

 

Att tillföra positiv stimuli 

Även om ljud kan vara störande och det finns ett tydligt behov av att skärma av från 

stimuli så påtalar sjuksköterskorna att vardagliga ljud kan vara positiva. Det finns alltså 

vissa ljud som skulle kunna ge vila. Till skillnad från tanken om att skärma av från 

negativ stimuli kan detta att tillföra positiv stimuli skapa en vilsam miljö. De säger att 

en del saker de gör faktiskt befrämjar vilan fast de inte tänkt på det, att de kanske gör 

mer än vad de tror. Exempel på saker de gör genom tillföra positiv stimuli är hårtvätt 

och beröring. Att ta hjälp av närstående tillför positiv stimuli för patienten och kan 

möjliggöra lugn och ro för patienten men i vissa fall kan patienten ha svårt att koppla av 

i deras närhet. Sjuksköterskorna tolkar det som att patienten vill prata med dem som är 

på besök men att han eller hon på grund av sitt sjukdomstillstånd inte har någon 

möjlighet till detta. Kontakten med närstående kan bli för intensiv och för att ge 

möjlighet till vila säger sjuksköterskorna att de ibland får begränsa tiden för besök. 

 

Att titta på TV och lyssna på musik är ytterligare några sätt att genom positiv stimuli ge 

möjlighet till vila för patienten. Patienten får då tillfälle att koppla av, att bryta stressen: 

 

”… ja, för då kan jag känna ibland om en patient är väldigt stressad att jag 

måste få han att vila lite, och då vill jag ju kanske inte ge nåt lugnande, utan 

då kanske man försöker bryta… eventuellt om dom är vakna då  kanske man 

ger dom en radio att lyssna på lite grann…eller ställa in TV:n då så att dom 

bryter lite grann… ja, så kan man göra…” 

 

Tillförseln av positiva stimuli blir i det här fallet ett sätt att skärma av från det som 

försiggår runt omkring. Det finns även en tanke om att mobilisering skulle kunna vara 

ett sätt för patienten att vila. Intensivvårdspatientens vila beskrivs till större del som 

fysiskt inaktiv men att den trötthet som kommer sig av aktiviteten vid mobilisering leder 

till god vila. Patientens upplevelse av tillförseln av till synes positiv stimuli kan dock 

vara svårbedömd. Sederade eller på annat sätt påverkade patienter har begränsad eller 

ingen möjlighet att själva uttrycka eller tala om vad som känns behagligt, om åtgärderna 

tillför vila eller upplevs störande. 

 

Att finna vila i det vardagliga 

Närstående har en central uppgift i att ge en bild av människan bakom patienten. Det är 

en hjälp att få veta vad han eller hon tycker om och eventuellt hur de brukar finna vila. 

Sjuksköterskorna berättar om speciella tillfällen då närstående mer konkret tagit med en 

del av patientens vardagliga liv in på intensivvårdsrummet och därmed skapat stunder 
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av lugn och vila. För någon föll det sig naturligt att spela fiol för sin familjemedlem då 

denne vårdades på intensivvårdsavdelning och en annan patient fick tillsammans med 

familj och präst möjlighet att delta i sång och bön. Trots att dessa patienter var sederade 

och därför inte synbart deltog i det som hände så upplever sjuksköterskorna att det var 

en för dem vilsam stund. En av patienterna kunde i efterhand berätta hur hon på något 

sätt kommer ihåg stunden och att hon då kände sig lugn. 

 

Även om sjuksköterskorna berättar om dessa mer ovanliga men påtagligt känslosamma 

stunder då närstående kunnat hjälpa patienten så framhålls oftast de små vardagliga 

tingen som viktiga i främjandet av patientens vila. Genom att vara hos patienten blir 

närstående en viktig länk till det vanliga livet, de skapar trygghet och en stund av vila 

när de finns i den sjukes närhet. En sjuksköterska berättar om hur närstående kan få 

patienten att slappna av genom att tala om vanliga saker, att de också hjälper patienten 

att behålla kontakten med vardagen: 

 

”…att man gör såna grejer, eller att det kan vara vila att nån anhörig får 

komma och hälsa på, kan ju också vara en vila… att få sitta en stund, att 

dom får prata om sina saker, om familjen och annat som rör andra saker” 

 

Vila för intensivvårdspatienten kan, enligt sjuksköterskorna, även innebära att de ges 

olika former av beröring. Massage framhålls som ett sätt att ge möjlighet till en stund av 

vila och taktil beröring nämns vara något som personalen skulle vilja låta patienterna få 

del av. Sjuksköterskorna påtalar även att närstående genom att hålla handen och vara 

fysiskt nära patienten kan inge lugn, att själva beröringen i sig är vilsam:  

 

”…då känner man att //…alltså att nu kan patienten slappna av, att dom 

känner det även om dom inte är helt vakna… så det… jag tror att för 

patienten så är nog den… eller dom gångerna dom får bäst vila det är när 

deras anhöriga, eller när dom känner att det är nån som dom … kan 

slappna av med, nån som sitter och klappar dom eller håller dom i handen å 

så…” 

 

Att begränsas i möjligheten att befrämja patientens vila 

I denna kategori belyses sjuksköterskornas reflektioner kring hur de upplever sig 

begränsade i sin möjlighet att befrämja patientens vila. De uttrycker en begränsning i 

den egna förmågan samt i den miljö patienten befinner sig i. Underkategorierna är: Att 

bedöma vila, Att vilja men inte kunna, 

 

Att bedöma vila 

Sjuksköterskorna uttrycker att det är svårt att befrämja vila inom intensivvård. Eftersom 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning kan befinna sig i ett gränsland mellan 

dröm och verkligheten, på grund av sjukdomstillstånd och sedering, upplever 

sjuksköterskorna att det är svårt att bedöma om patienten vilar eller sover. 

Sjuksköterskorna menar att det är svårt att veta vart patienterna egentligen befinner sig. 

Om patienterna vilar, om de sover eller om det kanske är så att de varken får vila eller 

sömn: 
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”…man kan ju se…det är ju  lite olika också, en del är ju så djupt sederade 

så att… då känns, alltså det känns ju som att dom vilar men samtidigt så är 

dom så djupt… nedsövda så att… man vet ju inte riktigt… var dom befinner 

sig,  om man säger…men att dom ligger ju helt still och helt avslappnade 

men… jag tycker nog att man kan se när nån ser ut å ha det skönt liksom, 

när nån ser rofylld ut…” 

 

Visserligen tycker sjuksköterskorna sig kunna värdera på övervakningsskärmen om 

vitala parametrar förändras på sådant sätt som skulle tyda på att patienten är avslappnad 

men samtidigt så råder en osäkerhet över hur de kan förlita sig på dessa mätvärden. För 

att då på annat sätt försöka bedöma nivå på patientens vila eller sömn ser 

sjuksköterskorna till ansiktsuttryck och andningsmönster. 

 

Sjuksköterskorna uttrycker en frustration över att de samtidigt som de inser 

problematiken med brist på sömn och vila inte alltid upplever sig kunna befrämja 

patientens vila. Det finns en medvetenhet om att patienten kan se ut att vila men att det 

samtidigt pågår en inre stress: 

 

”…för mig känns det inte som dom vilar även om det för ögat kan tyckas att 

de ligger helt pladask i sängen, är djupt sövda och ser ut att ha det ganska 

bra… så pågår det ett enormt stresspåslag med mardrömmar och 

obehagliga tankar och rädsla, som inte vi kan se… men som vi kan höra 

dem berätta om efteråt och då känns det inte som om vi gör ett bra jobb när 

de har så mycket med sig, det känns som om kroppen var jättestressad…”  

 

 

Att vilja men inte kunna  

Sjuksköterskorna säger sig ha svårt att leva upp till sina intentioner att befrämja vila och 

de upplever att patienterna därmed får mindre möjligheter till vila. När behovet av vila 

inte tillgodoses menar de att brist på vila kan medföra förvirring och att patienten 

utvecklar IVA-syndrom. Att skilja på natt och dag ser de som ett sätt att förebygga 

IVA-syndrom vilket är lika viktigt för sederade patienter som de mer vakna. Om inte 

patienten fått en god nattsömn och dagen är stressig så upplever sjuksköterskorna att det 

blir det en ond cirkel av brist på vila och sömn under dygnet. Bristen på vila och sömn 

leder i sig till fortsatta svårighet för patienten att koppla av och finna vila.  

 

”… det är svårt att få dom att vila på hela dygnet, att få dom att få en bra 

sömn och så där och man blir ju tvungen att använda sömnmedel för att få 

dom att koppla av en liten stund, så likadant patienter som kanske fått nåt 

IVA-syndrom eller så, får också en oro i sig… så att det kan ju vara lite 

lurigare, då får man diskutera lite ned läkarna också vad man kan göra för 

dom, för att få lugn och ro...” 

 

Ett problem som sjuksköterskorna beskriver är att det mesta av det dagliga arbetet, även 

det mer administrativa, sker på rummet. Ronden tillsammans med läkare äger rum inne 
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hos patienten och sjuksköterskorna reflekterar kring att det under dagen är många olika 

människor och yrkeskategorier som passerar förbi inne hos patienten: 

 

”…på dagtid så kommer det kirurger och kanske infektionsläkare och våra 

läkare och  kanske sjukgymnast, det kommer ju hur mycket människor som 

helst…”  

 

Förutom ronder och andra aktiviteter så samtalar ofta personalen sins emellan på 

rummet och för patienten kan, utöver alla andra hörselintryck, även ljudet av datorns 

tangentbord upplevas som störande. Det blir på så sätt olika mycket vila för patienten 

beroende på hur det ser ut på salen och hur mycket det är att göra kring patienterna. Om 

det är flera patienter på salen kan de också störa varandra vilket medför att det blir svårt 

att koppla av och vila.  

 

Eftersom intensivvårdspatienten har ett stort vårdbehov finns en hög ambition hos 

sjuksköterskorna att utföra åtgärder hela tiden, som till exempel genomföra 

provtagningar och kontroller. Detta medför att patienten inte lämnas ifred. De är 

medvetna om sitt agerande och förstår att de minskar möjligheten till vila. En 

sjuksköterska berättar att hon försöker undvika att störa men att det kan vara svårt: 

 

”…försöka undvika att pilla med patienterna då just…//… så att dom 

verkligen får va ifred… //… ja, men man ska bara fram och göra en grej och 

då stör man vilan, så jag försöker tänka på det väldigt mycket… //… så är 

jag inte här framme hos patienten nu på en stund utan att den får blunda 

och kanske koppla av lite då”  

 

Sjuksköterskorna upplever ändå att de var och en för sig försöker befrämja vila för 

patienten men att alla kanske inte skapar samma möjlighet då det blir upp till var och en 

att ansvara för vilan på sin sal. Dessutom störs vilan på salen eftersom personal från 

andra rum öppnar dörren då de ska hämta saker eller be om hjälp av kollegor. 

Sjuksköterskorna ser vilan som ett ansvar för individen men utan bestämda rutiner är 

det svårt att genomföra: 

 

”…det ligger ju på oss på individnivå att vi tar tag i det... men rent konkret 

så finns det inget PM så borde det finnas det, med lite mer handfasta förslag 

på hur man kan minska på stimuli för att underlätta vila” 

 

Vissa dagar är det, enligt sjuksköterskorna, väldigt mycket att göra kring patienten och 

då blir ingen tid över för vilostund. De säger att medicinska mål och åtgärder har högre 

prioritet än vilan och att det är svårt att tillsammans med andra yrkeskategorier 

samordna vården. Några av sjuksköterskorna har varit med om att prova vilostund under 

dagen och beskriver det som något positivt men de uttrycker ändå en viss osäkerhet om 

huruvida vilostunden bevisligen är patienten till gagn: 

 

”…ja, jag har varit med om det, att vi har gjort det några gånger och det 

har varit jättebra, ja, men det tror vi ju, det är ju svårt att säga men det blir 

väldigt lugnt på salen man känner att det blir annan stämning och det blir 

mer rofyllt…”   
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Sammanfattande tolkning  

 

Sjuksköterskorna upplever att de egna erfarenheterna av vila kan användas i arbetet med 

patienten på så sätt att det som är vila för en människa kan vara överförbart till en 

annan. De ser patienternas behov av vila och uttrycker en vilja att kunna hjälpa dem till 

att få detta behov tillgodosett. Sjuksköterskorna reflekterar kring upplevelsen av vad 

som är vila, både personligen och för patienten. Medvetenheten om det egna behovet av 

vila är individuell och kan variera beroende på person och livssituation.  

 

Behovet som ibland finns att skärma av och komma ifrån stimuli berör sjuksköterskorna 

både privat och i mötet med patienten. En skillnad är dock att sjuksköterskorna finns på 

rummet en begränsad tid och har möjlighet att både gå ut på rast under sitt arbetspass 

och att gå hem vid arbetsdagens slut. Patienterna kan inte påverka eller säga ifrån om de 

upplever miljön som störande. 

 

Sjuksköterskorna ser sin vila som aktiv medan de beskriver patienternas vila som 

inaktiv. Detta har ju sin naturliga förklaring i att patienten oftast är sängliggande och 

sederad och inte delta i aktivitet som kräver medverkan. Mobilisering framhålls dock av 

sjuksköterskorna, kunna leda till någon form av vila för patienten. Vidare framkommer 

det att samma typ av stimuli som sjuksköterskorna finner vila i sin vardag, tillförs 

patienterna på intensivvårdsavdelningen, som till exempel att se på TV, lyssna på musik 

och få massage.   

 

Eftersom det är svårt att åstadkomma vilostunder under dagen för patienten försöker 

sjuksköterskorna, precis som hemma, att finna de små stunderna för vila. På natten är 

det lättare att försöka hjälpa patienten att vila och sova. För att markera skillnad på dag 

och natt använder de, då de själva ska sova, vissa ritualer som att borsta tänder och byta 

kläder vilket de överför till tanken om hur patienten ska kunna skilja på dag och natt. De 

tänker att natten är förknippad med en dämpning av ljud och ljus och även minskad 

aktivitet på rummet på intensivvårdsavdelningen.  

 

Att befrämja patientens vila kräver, menar sjuksköterskorna, att de medvetandegör och 

arbetar med frågorna kring vila både individuellt och gemensamt på avdelningen. De 

efterfrågar samtal och mer forskning kring vilans betydelse för patienten. Att ges 

möjlighet att del av forskningsresultat skulle dels bekräfta om patienterna mår väl av att 

vila och kunna ge kunskap om hur vila på bästa sätt kan befrämjas för patienten. Denna 

kunskap skulle tydliggöra behovet av att införliva vilan som en självklar del av 

patientens omvårdnad. För att få en högre prioritet kring vilan och därmed lättare kunna 

uppnå vilostunder för patienterna efterfrågar sjuksköterskorna gemensamma rutiner. 

Med bestämda tider för vila under dagen skulle de ha något att förhålla sig till. Enligt 

sjuksköterskorna skulle det innebära att samtliga yrkeskategorier kring patienten i högre 

grad var benägna att respektera vilostunden. Det finns en tanke om att kunna samordna 

vårdinsatser med samtliga yrkeskategorier för att frigöra tid för patientvila.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Intervjusituation och urval 

Den kvalitativa intervjun upplevdes som en väl fungerande metod eftersom 

informanterna gavs stor frihet att reflektera. Ett annat sätt att besvara syftet hade varit 

att använda sig av fokusgrupper. Vi såg fördelar och nackdelar med fokusgrupper men 

kände utefter både praktiska och egna förutsättningar det som mest relevant att intervjua 

en informant i taget. Intervjuguiden var ett stöd på så sätt att samtalet fick en struktur.  

Den var till stor hjälp med tanke på författarna skulle ha en gemensam linje i arbetet. 

Att som oerfarna intervjuare vid det första intervjutillfället få sitta med vid samma 

intervju innebar möjlighet till reflektion kring den egna rollen i intervjusituationen. Det 

gav en chans att tidigt i datainsamlingen justera intervjutekniken och försöka förbättra 

förutsättningarna för att få ett innehållsrikt material. På grund av brist på utrymme på 

avdelningen var det dock vid några intervjuer svårt att finna en avskild plats där samtal 

kunde föras i lugn och ro. Vid några tillfällen var miljön direkt störande vilket gjorde att 

informanterna blev avbrutna i sina tankar, de blev stressade och kunde kanske inte 

koncentrera sig. Detta kan ha påverkat intervjusituationen på så vis att den kanske 

avslutades för tidigt vilket kan ha haft inverkan på resultatet. 

 

Vi hade valt att inte ha några mer kriterier för urval än att informanterna skulle vara 

specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor. Kanske kan det diskuterats vilka som 

blev utvalda att delta i intervjuerna och vilka olika erfarenheter de hade men med 

hänsyn till studiens begränsade omfattning uppfattar vi detta som icke relevant.  

 

Tankar kring analysen     

Under arbetet med analysen tyckte sig författarna allt mer kunna läsa materialet med 

omväxlande närhet och distans. Det var en process och en utveckling vilken gjort att 

sjuksköterskornas berättelser kunnat belysas utifrån en gemensam helhet men även som 

individuella delar.  En svårighet var att försöka förstå och urskilja variationer i form av 

likheter och skillnader utan att lägga in allt för mycket egen tolkning, att som författare 

skilja på egna tolkningar och att tolka det som materialet verkligen visar (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Till exempel så talar sjuksköterskorna om att ”skärma av 

från intryck” och att ”tillföra positiva intryck” vilket till en början framstod som två 

motsatser men vid en djupare analys visade det sig kunna vara samma sak eftersom att 

tillföra positiva intryck ändå är ett sätt att skärma av. Det har varit en ständigt pågående 

diskussion författarna emellan för att kunna sortera fram och tydliggöra de mest 

relevanta tolkningarna. Vi valde slutligen att presentera det som två underkategorier. 

 

På samma sätt som sjuksköterskorna har olika erfarenheter sins emellan så hände det 

under intervjun att de även motsade sig själva. Till exempel så kunde en och samma 

informant berätta att vila är något som innebär att vara i stillhet men kom senare i 

intervjun fram till att man även kan vila medans man är aktiv och i rörelse. Ytterligare 

en stund senare kom så informanten tillbaka till ämnet och funderade återigen kring om 

detta att vara aktiv egentligen är det samma som att vila eller om det kanske ändå är 

något helt annat. Dessa vändningar innebar att materialet till en början upplevdes som 
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till vissa delar just motsägelsefullt men har, som vi i efterhand ser det, trots allt 

inneburit att resultatet blivit rikare och mer trovärdigt. Enligt Kvale (1997) behöver 

detta att motsäga sig själv inte innebära brister i kommunikationen utan det kan snarare 

ses som ett naturligt sätt att reflektera och spegla den motsägelsefulla värld i vilken 

informanten och vi alla lever i.  

 

Intentioner och förberedelser 

I bakgrunden till denna studie framhålls tanken att vilan är ett tillstånd som skiljer sig 

från sömnen. Detta eftersom författarna upplevde att tidigare forskning inte tydliggjort 

gränsen mellan dem båda. Under arbetets gång visade det sig dock att vila och sömn går 

i vartannat i informanternas berättelser. Att författarna redan från början ställt frågor 

både om vila och sömn men även om natt och dag kan ha rört till begreppen men kan 

också ha varit en hjälp att hålla isär dem. Tanken var att göra informanterna 

uppmärksamma på sina egna tankar om vila och sömn för att lyfta och medvetandegöra 

just vilan. Det visar på att begreppet vila är komplext och kanske ännu inte helt klarlagt. 

Under intervjuerna har både författarna och informanterna talat om vilan i termer av 

vila, vilostund och vila under dagen men det upplevs ej ha haft någon negativ inverkan 

på resultatet. 

 

Utgångspunkten för intervjuerna var sjuksköterskornas erfarenheter av vila. Vid 

förfrågan om deltagande i intervjun var författarnas tanke den att varje deltagare skulle 

få möjlighet att förbereda sig och i brevet till informanterna fanns därför information 

om studiens syfte samt en uppmaning till dem att innan intervjun fundera på vad vila 

innebär för just dem. Vid intervjutillfällena framkom dock att informanterna inte haft 

möjlighet att läsa brevet. Någon hade inte sett det och de flesta hade upplevt sig inte 

haft tid eller möjlighet att reflektera kring ämnet. Då informanterna på så sätt kanske 

inte var förberedda inför intervjuerna blir frågan om resultatets innehåll kunde blivit ett 

annat. Kanske skulle informanternas tankar kring den egna vilan sett annorlunda ut om 

de hade tagit sig mer tid att fördjupa sig i frågorna.  

 

Att i en intervju reflektera över vad den egna vila kan vara innebar för flera av 

sjuksköterskorna en ovan och ny situation. Att i sin yrkesroll bli tillfrågad om tankar 

och erfarenheter av den egna vila skulle kunna blivit en kollision mellan det personliga 

och det professionella. Författarna upplevde att sjuksköterskorna blev förvånade över att 

få frågor om hur de i sin privata sfär förhöll sig till vilan. De var inte riktigt förberedda 

på att tala om sig själva och vad vila innebar för dem. Kanske hade de svarat annorlunda 

på frågor om den egna vilan om intervjuerna hade skett i deras hem eller på annan plats 

än på jobbet. Som sjuksköterska är man van att representera och reflektera kring 

patienten och dennes behov men vid en intervju på arbetsplatsen kan frågor om det 

privata till en början ha känts överraskande. Flera av sjuksköterskorna gav dock god 

respons på detta efter intervjuerna och upplevde det som positivt att först ha fått fundera 

över den egna vilan. Det blev en naturlig övergång till befrämjandet av patientens vila. 
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Resultatdiskussion  

I resultatet kan ses följande fyra huvudfynd vilka kan sägas vara det mest framträdande i 

sjuksköterskornas erfarenheter av egen vila och hur de upplever sig kunna befrämja 

patientens vila: Att befrämja vila förutsätter reflektion, Att skapa stunder av vila för 

patienten är svårt men möjligt, För att befrämja vila krävs samarbete samt Behovet av 

evidensbaserad vård i det dagliga arbetet. 

 

Att befrämja vila förutsätter reflektion 

I föreliggande studie säger intensivvårdssjuksköterskorna att vilan är något de inte så 

ofta tänkt på varken privat eller i arbetet. De säger dock att samtalet kring vila fått dem 

att bli mer medvetna om intensivvårdspatientens behov av vila och att det är bra att få 

möjlighet till eftertanke. Deltagandet i studien och möjligheten till reflektion har gjort 

att de funderar mer över hur de gör och hur de skulle kunna göra för att befrämja vila. 

Sjuksköterskorna ser att de utifrån egna erfarenheter kan hjälpa patienten. Vår tanke blir 

då att det krävs tid och möjlighet att återkomma till egna vilan för att kunna använda sig 

av erfarenheterna för egen del och i sin yrkesutövning. Den nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskan upplever sig ha mindre möjlighet att prioritera patientens 

vila eftersom fokus ofta ligger på att utföra alla andra arbetsmoment vilka ingår i 

sjusköterskans ansvar. Dock kan tidigare erfarenheter av både den egna vilan och arbete 

med patienter utanför ett intensivvårdskontext vara en god hjälp i befrämjandet av vila. 

 

Vilans innebörd är för sjuksköterskorna inte helt tydlig och de menar att för att finna 

vila förutsätts reflektion kring vad som är vila för just mig eller någon annan. Att ta sig 

tid för vila är ingen självklarhet för dem och de säger att det kräver en större investering 

att uppnå psykisk vila. Dels behöver man lära sig hur man vilar men även träna på att 

vila. Detta kan jämföras med Asps (2002) studie om vila där vilan beskrivs som något 

vi behöver lära oss på nytt. Då studien inleddes hade författarna en idé om att ett i 

samhället förändrat förhållande till vilan skulle avspegla sig inom ett 

intensivvårdskontext. Eftersom sjuksköterskorna är en del av det allt mer stressade 

samhället och därför påverkas av dess syn på vila är det rimligt att tänka sig att de sitt 

yrkesutövande skulle bära med sig detta förhållningssätt i arbetet med patienten.  Den 

friska människans oförmåga till vila (Asp, 2002) skulle i överförd mening kunna ses i 

hur sjuksköterskorna befrämjar vila för patienten. Vi tycker oss se att det i materialet 

finns en antydan till att en ökad stress i samhället påverkar dem då de ska tillgodose 

patientens behov av vila. Sjuksköterskorna talar till exempel oftast om den egna vilan 

som en form av aktivitet och säger att om de vilar kan de få dåligt samvete. I arbetet 

kring patienten har de också en hög ambition att göra saker hela tiden vilket skulle 

kunna ses som att de tar med sig den erfarenheten av vila i sin yrkesroll. 

 

Att skapa stunder av vila för patienten är svårt men möjligt  

Intensivvårdssjuksköterskorna säger att de försöker främja patientens vila men 

föreliggande studie visar också att de ibland känner sig inte ha tillräckliga möjligheter. 

Det finns hos sjuksköterskorna en vilja att berätta om det som fungerar bra och vad de 

skulle vilja göra men samtidigt upplevs att de uttrycker en känsla av maktlöshet. Vi ser 

det som att sjuksköterskorna skulle kunna befinna sig i en situation då de ska stå till 

svars för något de upplever sig ha svårt att påverka. Trots att sjuksköterskorna beskriver 
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det som svårt att befrämja vila så finns det ändå i deras berättelser flera exempel på hur 

de gör och vad de skulle vilja göra för att hjälpa patienten till vila. De säger själva att de 

kanske gör mer än vad de tror och att det kan finnas möjligheter till vila som inte tas 

tillvara. Bland annat nämner de att det mitt på dagen brukar vara en lugnare period som 

skulle kunna användas till vilostund för patienten. När sjuksköterskan läser journalen 

skulle även det kunna vara en naturlig stund för patientvila. Ytterligare ett exempel på 

att sjuksköterskorna kanske har möjligheter som de inte är medvetna om är när de ska 

bedöma om en patient sover.  Sjuksköterskorna säger att de har svårt att bedöma om 

patienten sover men enligt Frisk och Nordström (2003) finns en samstämmighet i hur 

patienter och sjuksköterskor skattar patientens sömn. Kanske kan detta tyda på att 

sjuksköterskor är bättre på att bedöma även vila än vad de själva tror. 

 

Sjuksköterskorna ser att det finns möjligheter till förändring och förbättring. De lyfter 

också fram flera förslag på hur de ser sig kunna befrämja patientens vila. De nämner 

individuell vårdplan som en grund för att få med vilan som en självklar del i 

omvårdnaden. Taktil beröring tas i intervjuerna upp som ett sätt att skapa vila vilket 

även lyfts fram av Henricson (2009) som visar att taktil beröring kan användas inom 

intensivvård för att lindra lidande och öka välbefinnande. Ett ökat välbefinnande är i sin 

tur en förutsättning för god vila. 

 

Miljön på intensivvårdsrummet ses av sjuksköterskorna som ett hinder för patientens 

vila. Det finns tankar om att belysning och färgval skulle kunna var mer genomtänkt 

och anpassat efter patientens behov. Sjuksköterskorna talar även om att det blir oroligt 

och för mycket stimuli för patienten när det är flera patienter på salen. Enkelrum kan, 

enligt sjuksköterskorna, vara en lösning på problemet men det skulle också kunna vara 

så att det blir för mycket fokus på varje patient. Detta är naturligtvis individuellt men en 

del patienter blir, enligt sjuksköterskornas egna erfarenheter, stressade och oroliga av att 

vara i centrum hela tiden. De känner att de inte får vara ifred. 

 

För att befrämja vila för patienten krävs samarbete 

Föreliggande studie visar att det för att kunna skapa stunder av vila för patienten behövs 

engagemang av sjuksköterskorna själva men även att de behöver stöd från övriga 

yrkeskategorier. Det finns behov av rutiner och riktlinjer för patientens vila. Vilan är en 

del av omvårdnaden och ska finnas med i avdelningens gemensamma vårdplan för 

samtliga patienter. Detta är något som framkommer i sjuksköterskornas tankar om vad 

som krävs för att skapa vilostunder. De återkommer vid flera tillfällen till att de har 

diskuterat vilan men att det ändå saknas praktiska redskap för att kunna befrämja vila. 

Det är svårt att planera och ha bestämda tider för vila eftersom det är andra göromål 

som prioriteras. Vilan är viktig för patientens återhämtning och välbefinnande och om 

det funnes fasta rutiner för vilostund hade personalen något att förhålla sig till. Det 

skulle, enligt sjuksköterskorna, innebära att vilostunden prioriterades och respekterades.  

 

För intensivvården gäller det att skapa ett arbetsklimat som tillåter prioritering av vilan 

under dagen. Samtalet om och reflektionen kring vilan måste få finnas med i det dagliga 

arbetet både kollegor emellan och på gemensamma möten där samtliga yrkesgrupper 

deltar. Att aktivt delta i individuell och gemensam utvecklingen av professionen är en 

del av intensivvårdssjuksköterskans kompetens. Det är av vikt att sjuksköterskor inom 
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intensivvård har möjlighet att bevara och kontinuerligt uppgradera sina 

omvårdnadskunskaper (Ääri, Suominen & Leino-Kilpi, 2008). För att ha en grund att 

utgå från i arbetet med att lyfta vilans betydelse för patienten behövs möjlighet till 

utveckling på det personliga planet vad gäller praktisk och teoretisk kunskap och för att 

åstadkomma förbättring krävs samarbete. Det bör finnas tid att ta del av ny kunskap och 

att gemensamt utforma vården.  

 

Behovet av evidensbaserad vård i det dagliga arbetet 

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie efterfrågar mer forskning på 

området vila och säger sig vara positiva till att ta del av och använda sig av de resultat 

som forskningen kommer fram till. De menar att det skulle vara ett stöd för dem i det 

dagliga arbetet och på så sätt komma patienten till godo. Bahtsevani m fl, (2006) påtalar 

dock att sjuksköterskor trots sin positiva inställning till att ta del av forskning varken 

upplever sig ha tid eller stöd från organisation och ledning för att kunna tillämpa 

densamma. Det ses som en stor utmaning att göra forskningen tillgänglig för 

verksamheten och att den evidensbaserade vården ska bli mer tillämplig i det dagliga 

arbetet. Evidensbaserad vård är ett komplement till den erfarenhet som redan finns i 

verksamheten och ska inte ses som en motsats till denna. Att använda evidensbaserad 

kunskap innebär att kunna erbjuda en säkrare vård och är ett sätt att utveckla det 

gemensamma arbetet kring patienten (Bahtsevani, Wilman, Rohlin och Levi, 2006). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är det en del av sjuksköterskans arbete att kritiskt 

reflektera kring rutiner och inspirera till dialog om införandet av ny kunskap. Mot 

bakgrund av detta kan vi konstatera att intensivvårdssjuksköterskornas önskan om att 

arbeta efter evidens ligger helt i linje med befintlig forskning och de styrdokument de i 

sin profession ska arbeta utefter. 
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Resultatets tillämpning för verksamheten 

 

 Att tillsätta ansvarsgrupper som arbetar med att utveckla frågorna kring patientens 

vila. De kan ta fram evidensbaserad forskning inom området och skapa ett engagemang 

kring frågorna om vila. 

 

 Att i mindre grupper få tid till egen reflektion om hur vi gör och hur vi skulle kunna 

göra för att befrämja vila. Den egna reflektionen är en viktig del i förståelsen av vilans 

betydelse och är en grund för utveckling. 

 

 Att gemensamt diskutera och prioritera vilan för patienten. Detta kan ske på 

avdelningsmöten men även vid tillfällen då alla yrkeskategorier är delaktiga. Samarbete 

är en förutsättning för säker och god vård. 

 

 Att upprätta strategier och rutiner för vilostund under dagen. I patientens vårdplan bör 

vila finnas med som en självklar del. 

 

 Att försöka se till helheten, vilka möjligheter som redan finns och även vara öppen för 

nya sätt att se på och befrämja vila. Se till miljön kring patienten, vad kan vi göra för att 

befrämja vila just nu. 

 

 Mer forskning behövs kring intensivvårdspatientens vila och hur den ska befrämjas. 
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