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Sammanfattning    

 

Ljudnivån på intensivvårdsavdelningen är hög. Övervakningsutrustning och 

medicinskteknisk apparatur bidrar till bullret med sina larm, patientgruppen på 

intensivvårdsavdelningen är mycket personalkrävande och den höga personaltätheten 

bidrar till den höga ljudnivån. Forskning visar att buller påverkar arbetsprestationen och 

kan medföra att det blir svårare att genomföra en uppgift. Mänskligt tal är mer 

distraherande än annat buller även vid låga ljudnivåer. Syftet med studien är att beskriva 

hur sjuksköterskor inom intensivvård upplever att buller påverkar arbetsprestationen. 

Tre sjuksköterskor intervjuades och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Granheim (2004, 2008). I resultatet framkom att trötthet, 

splittring, störning, ständig larmberedskap, stress och oro är faktorer som de intervjuade 

sjuksköterskorna anser påverkar arbetsprestationen. De intervjuade sjuksköterskorna 

beskriver att de upplever att bullret splittrar deras koncentration och stör deras 

uppmärksamhet. Sjuksköterskorna beskriver en oro att bullerstörningen ska leda till att 

fel ska begås och att patienten ska störas av bullret, vilket bidrar till att öka stressen. 

Personalens prat bidrar till en stor del av bullret och de intervjuade sjuksköterskorna 

uppger att de höga ljudnivåerna är något som ofta diskuteras på den aktuella 

arbetsplatsen. Resultatet av studien kan leda till att bullret i  

intensivvårdssjuksköterskors arbetsmiljö uppmärksammas vilket kan bidra till en bättre 

arbetsmiljö med bättre förutsättningar för en god kommunikation som i sig kan ge 

ett ökat välbefinnande och därmed en bättre hälsa för såväl personal  som patient. 

 

Nyckelord:  Noise, Nurse, Intensive Care, Critical Care, Noise Pollution, Performance 

Buller, Störande ljudnivåer 
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INLEDNING 

Arbetet som sjuksköterska inom intensivvård ställer höga krav på kompetens inom vitt 

skilda områden. Patienterna är svårt sjuka, läkemedlen som hanteras är potenta och  

apparaternas funktion livsavgörande. Personaltätheten på IVA är hög. I många fall krävs 

det att flera personer hjälps åt att vårda och övervaka en enda patient. Sjuksköterskan 

ska alltid kunna fatta kliniskt riktiga beslut. 

 

Sjuksköterskor som arbetar på IVA exponeras för samma ljudnivåer som patienterna 

men det finns få studier som fokuserar på hur sjuksköterskor inom intensivvård 

påverkas av att arbeta i buller. Studier inom många olika forskningsområden visar att 

buller påverkar människan både fysiskt, psykiskt och socialt. Det är rimligt att anta att 

arbetsprestationen för sjuksköterskor inom intensivvård påverkas av arbete i en bullrig 

miljö och detta är orsaken till att studien genomförts. Förhoppningen är att genom 

studien uppmärksamma att såväl kommunikation som vårdrelation påverkas av att  

intensivvårdsjuksköterskor störs av buller i arbetsmiljön och att bullerstörningen 

påverkar hälsa och välbefinnande för sjuksköterska och patient. Genom att påvisa 

bullerstörningens effekter kan studien bidra till en bättre arbetsmiljö och ett minskat 

buller på IVA vilket kan leda till ett ökat välbefinnande bland sjuksköterskorna.   

 

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en högteknologisk miljö. Övervakningsutrustning, 

läkemedelspumpar och medicinteknisk apparatur omger patienten. De många 

apparatlarmen är en av faktorerna som bidrar till en hög ljudnivå. De höga ljudnivåerna 

på IVA har ända sedan 1970-talet varit något som intresserat forskare och det har gjorts 

ett stort antal studier där man med decibelmätare i patientrum studerat hur patienter som 

vårdats på IVA uppvisat symtom på bullerstörning såsom stress, höjt blodtryck, 

förändring i immunförsvaret, sömnstörning och förvirring. 

 

BAKGRUND 

Ljud, störande ljud och buller 

Hörselns ursprungliga och främsta funktion är att varna oss för faror för att säkra artens 

överlevnad. Hörande sker i centrala nervsystemet (CNS). Ljudet går direkt från 

innerörat till de hjärncentra som kontrollerar fysiologiska, känslomässiga och 

beteendemässiga svar i kroppen. Ljudets betydelse, förutsägbarhet och till viss del även 

ljudnivå är viktiga parametrar för att avgöra hur det hörda ska tolkas och vilka följderna 

bör bli.  I hjärnan avgörs om ljudet ska tolkas som ett ljud, utlöst av en normal 

komponent så som ett vattenfall, eller som oljud, någonting negativt. Ett starkare ljud 

upplever vi vanligen som mer obehagligt än ett svagare, ett ljud är nästan alltid mer 

störande ju obehagligare det är. Men det kan också vara så att ett svagt ljud i vissa 

situationer kan upplevas som mycket störande, liksom starkt buller i vissa situationer 

inte stör oss alls (Kjellberg, 1990). 

 

Ljud uppfattas olika av olika personer, beroende på dels hus starkt ljudet är men även 

exponeringstid, efterklangstid, frekvens och typ av ljud påverkar upplevelsen (Rylander, 

2004). Ljud mäts i decibel (dB). Decibelskalan är en logaritmisk skala. Detta innebär att 

en ökning med 3 dB medför en fördubbling av ljudstyrkan. 73 dB är alltså dubbelt så 

mycket som 70 dB. Det betyder också att en person som vistas i en miljö med 100 dB 
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efter en kvart exponerats för en ljudstyrka som motsvarar 8 timmar i 85 dB 

(Hörselskadades riksförbund rapport, HRF 2010).  Normal samtalsnivå motsvaras av 60 

dB och en viskning av ungefär 20 dB. Världshälsoorganisationen (WHO)  

rekommenderar att ljudnivåerna på sjukhus inte bör överskrida 40-45 dB dagtid och 35 

dB nattetid  (WHO 2002). 

 

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Begreppet omfattar både hörselskadligt och 

störande ljud och såväl psykologiska som fysiologiska effekter. Buller utgör en stor 

belastning i arbetsmiljön. Den mentala belastningen ökar av buller och detta kan bidra 

till att arbetet upplevs som mer tröttande, vilket i sin tur kan leda till att man presterar 

sämre. (AFS, 2005:16). Det är åhörarens bedömning av ljudet som avgör om ljudet 

upplevs som buller eller ej, det skiftar mellan individer och situationer (Kjellberg, 

1990). Något som anses vara avgörande för om och hur en individs arbetsprestation 

påverkas är ljudets egenskaper, t.ex. ljudets frekvenssammansättning, varaktighet, 

ljudnivå. Typen av arbetsuppgift, den individuella känsligheten samt situationen i vilken 

bullerexponeringen sker anses också ha betydelse för hur individen påverkas 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Buller påverkar hälsan 

Hälsa är ett komplext fenomen som kan beskrivas i tre dimensioner, varav 

välbefinnande är den dimension som står för den självupplevda hälsan (Eriksson, 1989).   

 

Upplevelse av välbefinnande är inte mätbart utan helt unikt och personligt för var och 

en, liksom upplevelsen av hälsa är relaterad till hela människan och varierar från person 

till person. Det handlar om människans förhållande till världen, både socialt i samspelet 

med den kulturella och sociala miljön och påverkan från den yttre miljön i form av t.ex. 

stress, miljöpåverkan och klimat (Eriksson, 1989). Kroppens svar på ljudet kommer 

reflexmässigt genom att varningsreaktioner utlöses. Orienteringsreflexen är en reaktion, 

där man vänder sig mot den riktning varifrån ljudet kom, sprittningsreflexen en annan 

reaktion som innebär att ögat blinkar och musklerna gör sig redo till försvar, 

försvar/flyktreflexen innebär att kroppen gör sig redo för strid eller flykt undan 

bullerkällan (Rylander, 2004). Blodtrycket stiger och pulsen ökar, insöndringen av 

stresshormoner såsom cortison ökar. Forskning visar att detta kan efter långvarig buller 

exposition bli ett permanent tillstånd i kroppen. Att ljud kan störa sömnen är välkänt, 

forskning finns som tyder på att nattsömnen kan påverkas även av det buller en person 

varit exponerad för under dagen (Kjellberg, 1990). Sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter, nedsatt immunförsvar, kroniskt förhöjt blodtryck kan vara 

några av de effekterna som kan bli följden av långvarig bullerexposition, skriver 

Rylander (2004). Buller kan också förvärra stress och öka risken för olyckor 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2005). 

 

Begreppet hälsa omfattar mer än frånvaro av sjukdom, hälsa hör samman med livet som 

helhet och med livsmening, skriver Eriksson och Herberts (1992). Hälsa saknar all 

betydelse om inte livet har någon mening, men en människa som upplever livet som 

meningsfullt kommer också att vara motiverad att bevara och främja sin hälsa (Eriksson 

& Herberts, 1992). Stansfeld och Matheson (2003) uttrycker sig på liknande sätt när de 
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skriver att icke-hörselskadande effekter av buller många gånger yttrar sig som påverkan 

på livskvalitet och hälsa snarare än i sjukdom.  

 

Exponering för buller kan skada hälsan (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2005). Buller är 

den miljöstörning i Sverige som påverkar flest människor. Komplexa uppgifter som 

ställer höga krav på koncentrationsförmåga och arbetsuppgifter där man ska bevaka 

flera informationskällor på samma gång påverkas negativt av buller och gör 

arbetsprestationen mer ansträngd (Socialstyrelsens miljöhälsorapport, 2009). Buller kan, 

utan att vi ens varit medvetna om att det utövat någon effekt på oss, försämra vår 

prestation, men det omvända kan också ske, buller som upplevs som mycket störande 

behöver inte påverka prestationen (Kjellberg, 1990). Det finns lagar och föreskrifter när 

det gäller hörselskadligt buller i arbetslivet, men det finns så gott som inga 

begränsningar när det gäller störande ljud, trots att forskning visar att arbetstagarnas 

hälsa och effektivitet påverkas på ett negativt sätt (HRF 2010).  

 

Vårt beteende påverkas av buller 

I tidig forskning, fram till och med 50-talet, var man intresserad av att ta reda på hur 

buller påverkar arbetseffektiviteten, hur buller påverkar risken för olycksfall och 

felhandlingar (Kjellberg, 1990). Denna forskning skedde främst med militära och 

industriella problem i fokus. Buller kan göra att det blir svårare att genomföra en 

uppgift. Ett sätt att hantera det kan vara att man anstränger sig mer än man annars skulle 

ha gjort. En oacceptabelt stor ansträngning bidrar till den oförändrade prestationen. Ett 

annat sätt att hantera en arbetssituation som försvåras av buller kan vara att man sänker 

sin ambitionsnivå så pass att man inte behöver öka sin ansträngning, man resignerar. Ett 

ytterligare sätt att hantera bullerstörningen kan vara att man sänker både 

ansträngningsgrad och prestationsnivå, motivationen att prestera bra har då påverkats av 

bullerstörningen och enligt Kjellberg (1990) kan distraktionseffekten som buller utövar 

få oss att vända uppmärksamheten från arbetsuppgiften till källan för bullret. Vi riskerar 

att tappa tråden eller att missa viktig information. Möjligen kan det vara så, att det 

snarare än att prestationsförmågan påverkas, är sättet att utföra en uppgift på som 

påverkas. Under buller fastnar man lättare i ett sätt att utföra uppgiften, man väljer den 

strategin som ligger närmast. Buller tycks leda till att man får svårare att byta strategi 

för att lösa en uppgift skriver Kjellberg (1990).  

 

Upplevelsen av att man har kontroll över källan till bullret kan reducera både hotet som 

bullret innebär och rädslan att bullret ska ha någon skadlig effekt. Människor som 

utsätts för buller kan utveckla coping-strategier för att på så vis reducera den påverkan 

buller har på dem. Detta kan vara hjälpa till att mildra effekten av buller (Stansfeld & 

Matheson (2003). Vilken möjlighet man har att förutsäga bullret påverkar hur stor 

störningen blir. Ett varierande ljud har en väckande effekt och kan leda till att 

prestationen förbättras. Vilken möjlighet man har att utöva kontroll över ljudet, om man 

tror att det går att stänga av eller sätta på, har betydelse för hur ljudet påverkar en 

person, även när den möjligheten inte utnyttjas (Stansfeld & Matheson, 2003). För en 

människa är upplevelsen av att ha kontroll avgörande. Det ger en känsla av stolthet, 

värdighet, en känsla av att man har möjlighet att själv styra sitt liv. Frånvaro av kontroll 

innebär ett lidande, det kan leda till att man upplever olust och till att man stänger sig 

gentemot andra människor (Wiklund, 2003).  Forskning visar att ålder har viss 
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betydelse och att bullerstörningen kan bli något större i högre åldrar och även att 

nybörjare störs i större grad än en som är van vid uppgiften. Annan forskning finns som 

tyder på att människor med stark prestations- och tävlingsinstinkt, ett typ-A beteende, 

har lättare än andra att under bullerexponering upprätthålla sin prestationsförmåga, en 

orsak till detta kan vara att de har större motivation än andra att övervinna svårigheterna 

orsakade av bullret (Kjellberg, 1990). 

 

Buller påverkar också vårt sätt att agera gentemot varandra, flera experiment har visat 

att sociala beteenden påverkas i starkt bullriga miljöer.  Det kan ta sig uttryck i form av 

minskad hjälpsamhet eller ökad aggressivitet, enligt Kjellberg (1990). För att en god 

vårdrelation ska kunna etableras krävs stor öppenhet från vårdaren vars redskap är hans 

kunskap och erfarenhet. Vårdrelationen präglas av reflektion och kännetecknas av ett 

professionellt engagemang där vårdaren inte räknar med att få ut någonting för egen del. 

I en vårdande relation kan vårdaren bli delaktig i patientens lidande och detta kan för 

patienten leda till att hon kan uppleva ett större välbefinnande och en större värdighet 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Om arbetsmiljön inte är 

sådan att det inte ges förutsättningar för vårdrelation eller om vårdaren upplever att 

arbetssituationen är pressad kan detta underminera möjligheterna att bygga en vårdande 

relation med patienten, skriver Travelbee (1971).  

 

Buller påverkar kommunikationen 

Talljud är en typ av ljud som den mänskliga hjärnan uppfattar som viktigt och som 

hjärnan är mer ovillig att sortera bort. Därför är andras prat i bakgrunden bland de mest 

irriterande bakgrundsljuden, särskilt när vi vill uppfatta vad en annan person säger 

samtidigt som det pågår andra samtal i bakgrunden (HRF 2010).  

 

Travelbee (1971) beskriver kommunikation som ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap. Kommunikation är en förutsättning för att målet för omvårdnaden ska uppnås, 

nämligen att hjälpa patienten att bemästra sin sjukdom och sitt lidande och finna en 

mening i sin upplevelse. Det är en målinriktad process som möjliggör för 

sjuksköterskan att etablera en relation till den sjuke, syftet är att lära känna patienten 

och utforska och söka tillgodose hans behov. Kommunikation är en komplicerad 

process som av sjuksköterskan kräver ett terapeutiskt användande av sig själv, ett 

medvetet bruk av den egna personligheten och självinsikt för att förstå dynamiken i 

människors handlingar. Dessutom krävs en förmåga att tolka handlingar och ingripa på 

ett effektivt sätt. Kommunikation kan antingen lindra eller förstärka den sjukes isolering 

(Travelbee, (1971). 

 

Sjuksköterskors kunskap om ljudets påverkan är knapphändig visar Christensen (2005). 

En studie visade att de deltagande sjuksköterskorna inte hade tillräcklig kunskap om att 

både patienter och vårdpersonal påverkas av höga bullernivåer. De saknade kunskaper 

om att patienten drabbas genom sämre sårläkning, sömnstörning och kardiovaskulär 

påverkan, att sjuksköterskan drabbas via påverkan på förmågan att utföra kognitiva 

uppgifter (Christensen 2005). Komplexa uppgifter ställer höga krav på 

koncentrationsförmåga, taluppfattbarhet och minne. Man måste övervaka flera 

informationskällor på en gång. Den sortens arbetsuppgifter påverkas så gott som alltid 

av buller och arbetsprestationen påverkas negativt. Buller stör koncentrationsförmågan, 
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maskerar viktig information och leder till trötthet (Socialstyrelsen, 2008). 

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient påverkas om sjuksköterskan har 

inskränkta förutsättningar för att bedriva en god vård. Kärnan i god vård är 

vårdrelationen (Dahlberg, 2002). Om vårdaren är närvarande med en önskan att bli 

delaktig i patientens berättelse och vill tillåta sig att bli berörd kan ett möte ske, 

kommunikationen mellan parterna fungerar. Där det finns en vårdande relation kan både 

patienten och vårdaren utvecklas och växa. Om relationen inte är positiv utan negativ 

förhindras denna utveckling och kommunikationen fungerar dåligt vilket för patienten 

kan innebära ett upplevt vårdlidande (Dahlberg, 2002), ett lidande som tillfogats den 

sjuke genom kränkning av kropp och själ av vårdpersonal, förorsakat av vård eller 

utebliven vård (Eriksson, 1994). Att t.ex. inte uppfatta vad som sägs är frustrerande på 

många sätt (HRF 2010). Dels är det ett praktiskt problem som kan medföra missförstånd 

vilket kan få allvarliga konsekvenser, hörfel kan leda till bl. a säkerhetsrisker i 

arbetslivet, dels kan arbetsmiljöer som störs av buller leda till känslor av osäkerhet och 

obehag när man inte uppfattar samtal och skämt på arbetsplatsen eller gör misstag för att 

man helt enkelt hört fel (HRF 2010). Tjunelis, Fitzsullivan och Hendersson (2005) 

beskriver buller, ”noise pollution”, som en av riskfaktorerna för utbrändhet hos 

vårdpersonal och de skriver att risk finns att fel begås och att personal och patienter 

kommer till skada, vilket enligt Eriksson (1994) kan leda till ett upplevt vårdlidande hos 

patienten.  

 

Intensivvårdsavdelningen 

Intensivvård tillämpades redan för 150 år sedan under Krimkriget då Florence 

Nightingale inrättade en särskild avdelning där hon kunde vårda de svårast skadade och 

sjuka mer kontinuerligt. Nightingale skriver att sjukdomsorsakerna till stor del står att 

finna utanför människans kropp. Onödigt buller, om än obetydligt, skadar en sjuk mer 

än oundvikligt buller av större styrka konstaterar hon. Sjuksköterskans uppgift skulle 

vara att sörja för en god omgivning som var så optimal att den hjälpte patienterna till 

god läkning både till kropp och själ (FoU rapport 31, 1989). En sjuksköterska ska enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ha förmåga att motverka 

komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling, kunna reflektera över, 

motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö, kunna uppmärksamma 

arbetsrelaterade risker och aktivt förebygga dessa (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden definieras även av ICN (International 

Council of Nurses). Ansvarsområdena handlar om att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande.  

 

Intensivvård började utvecklas i Sverige på 1950 talet (Larsson m.fl. 2005).  

Intensivvårdsavdelningen är en miljö med mycket teknisk apparatur, flertalet apparater 

är försedda med en larmfunktion för patienternas och personalens säkerhet. Många larm 

och falsklarm hör till vardagen i intensivvårdsmiljön. Det som orsakar larmen kan vara 

övervakningsutrustning för att mäta och övervaka patientens vitala parametrar, det kan 

vara teknisk apparatur för att stötta eller ersätta organ, såsom respiratorer eller 

dialysmaskiner, det kan också vara maskiner som administrerar läkemedel eller vätska. 

Var och en av dessa maskiner är utrustade med en larmfunktion och genererar optiska 

och akustiska larm för att påkalla personalens uppmärksamhet (Imhoff & Kuhl 2006).  

En infusionspump låter dock likadant när den larmar oavsett vilket läkemedel den 
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infunderar vilket medför att larmet inte alltid står i proportion till allvarlighetsgraden 

(Imhoff & Kuhl, 2006). Dessa forskare hävdar att det finns studier som visar att 

uppemot 90 % av alla larm från övervakningsapparatur är falsklarm. I många fall larm 

utlösta av rörelse, störning eller vårdpersonalens verksamhet runt patienten. Stephens, 

Daffurn och Middleton (1995) ser i sin forskning att personalen med sitt prat bidrar till 

de höga ljudnivåerna, liksom högljudda och aggressiva patienter och närstående. 

Larmgränser kan justeras och lågprioriterade larm bör man sänka volymen på eller till 

och med stänga av (Stephens et al. 1995).  

 

Patienter som vårdas på intensivvården är i de flesta fall kritiskt sjuka med komplexa 

sjukdomstillstånd som också är resurskrävande. Ibland behövs flera 

intensivvårdssjuksköterskor per patient för att sköta avancerad teknisk utrustning eller 

ta hand om patientens närstående, beroende på patientens tillstånd. På IVA tas de 

svårast skadade och allra sjukaste patienterna på sjukhuset om hand. Patientens tillstånd, 

inte diagnosen är det som avgör om patienten ska vårdas på IVA. Akuta situationer som 

intensivvårdssjuksköterskan möter i sin vardag är ofta komplexa och oöverskådliga, de 

uppstår snabbt och oväntat och är ofta tidsavgränsade och dramatiska. Förmåga att fatta 

snabba beslut och handla är avgörande för hur patienten överlever, klarar sig med 

bestående men eller undgår skada (Gulbrandsen & Stubberud 2009). Målet med 

vårdandet är att minska patientens lidande och att göra det möjligt att uppleva 

välbefinnande (Eriksson, 1994). IVA-sjuksköterskans funktion i en vårdande relation är 

därmed att vara delaktig i lidandet, att lida med patienten, vilket görs genom att vara 

lyhörd och bekräfta patienten. Att vara ytlig, bortförklara eller att helt ignorera det 

patienten upplever är att kränka patientens värdighet (Eriksson, 1993). 

Intensivvårdssjuksköterskan möter i sin vardag olika patientsituationer som ställer olika 

krav på kompetensen att göra kliniska bedömningar och fatta kliniska beslut för att 

tillgodose olika behov hos patienten (Gulbrandsen & Stubberud 2009). IVA-

sjuksköterskans livsvärld, de upplevelser och erfarenheter som hon har av sin 

arbetssituation är därmed unik (Bengtsson, 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Störande ljud kan bidra till att öka den mentala belastningen på flera sätt och kan göra 

arbetet mer tröttande och/ eller ge upphov till stressymtom av flera olika slag. Detta kan 

få till följd att man presterar sämre. Forskning visar att störande ljud påverkar 

arbetsprestationen på ett negativt sätt. 

 

Det pågår forskning med buller i fokus inom olika verksamheter, trafik- och 

boendemiljö, skolor och förskolor, öppna kontorslandskap är några exempel. Det finns 

en hel del forskning sedan tidigare som behandlar buller på sjukhus och buller på IVA, 

men då sett ur patientperspektiv. Forskning med kvantitativ ansats finns, där man mäter 

ljudnivåer med dosimeter på avdelningen. Forskning som belyser hur sjuksköterskor 

som arbetar på IVA upplever att arbeta i en miljö buller och hur de upplever att detta 

påverkar deras arbetsprestation saknas dock.  

 

Intensivvårdssjuksköterskans arbetsplats är dokumenterat bullrig. Vården är avancerad 

och uppgiften komplex och det är viktigt att sjuksköterskan kan koncentrera sig på sin 

arbetsuppgift. 
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Vad finns det för risker med buller på IVA? Hur kan vi med bättre kunskaper påverka 

ljudmiljön på arbetsplatsen? 

  

Med denna studie vill jag undersöka hur sjuksköterskor inom intensivvård upplever att 

buller på arbetsplatsen påverkar arbetsprestationen. Resultatet av studien kan bidra till 

en bättre förståelse av hur sjuksköterskors hälsa och välbefinnande inom intensivvård 

påverkas av att arbeta i en bullrig miljö. Förhoppningen är att studien kan 

uppmärksamma hur intensivvårdssjuksköterskor påverkas av störande ljud i sin 

arbetsmiljö och att detta kan bidra till att ljudmiljön på IVA förbättras. Detta kan leda 

till en bättre arbetsmiljö för IVA-sjuksköterskor samt till bättre förutsättningar för en 

god kommunikation och relation mellan personal och patienter, vilket i sig kan leda till 

ett bättre välbefinnande och därmed en bättre hälsa för både personal och patient 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsprestationen påverkas av 

buller och störande ljudnivåer. 

 

METOD 

Design och urval 

Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor inom intensivvård uppfattar ett 

fenomen och därför valdes kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad. I en kvalitativ 

forskningsintervju kan ny kunskap byggas upp, det blir ett samspel, ett utbyte av 

synpunkter mellan två personer som talar om ett ämne av gemensamt intresse (Kvale 

1997).  Genom att använda sig av intervju som metod ges människor möjlighet att med 

sina egna ord berätta om sin livsvärld och sin uppfattning om den levda verkligheten. 

Det gör det möjligt att förstå ämnet ur den intervjuades perspektiv. I denna studie har en 

kvalitativ forskningsintervju använts. Centrala teman i den intervjuades livsvärld 

framträder när intervjun analyseras och huvuduppgiften är att tolka innebörden i det 

sagda och att försöka förstå innebörden i detta. Kvale (1997) beskriver hur 

forskningsintervjuaren med öppenhet, lyhördhet och nyfikenhet använder sig själv som 

forskningsinstrument, men att hon eller han samtidigt medvetet tyglar den egna 

förförståelsen. Denna metod ger tillträde till den intervjuades livsvärld. De aktuella 

intervjuerna fick formen av öppna samtal med ingångsfrågan: Berätta lite om varför du 

tycker IVA är en bullrig arbetsplats? och några förberedda följdfrågor som hjälp. Under 

intervjun ställdes uppföljande frågor såsom: Hur menar du då? Vad tänkte du där? Kan 

du beskriva det lite mer? Urvalet utgjordes av tre kvinnliga intensivvårdssjuksköterskor 

vilka arbetat inom intensivvård 10-20 år. 

 

Litteratur till bakgrund har sökts i databaserna CINAHL, Medline och Pubmed.  

Referenslistor till artiklar har bidragit till att hitta andra artiklar och sökningar på 

författarnamn i ämnet har också givit gott resultat i form av artiklar och publikationer. 
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De sökord som användes var:  Noise, Nurse, Intensive Care, Critical Care, Noise 

Pollution, Performance, Buller, Störande ljudnivåer 

 

Datainsamling och genomförande 

Intervjuundersökningen utfördes på en allmän intensivvårdsavdelning i Västsverige. Ett 

brev skickades via e-post till verksamhetschef samt avdelningschef med en presentation 

av författaren och av studiens syfte. Brevet innehöll även information om att deltagande 

var frivilligt (Bilaga 1). I brevet ombads avdelningschefen att bistå med att finna 

intresserade sjuksköterskor för intervjuerna. Inga inklusions eller exklusionskriterier för 

deltagarna angavs i brevet till avdelningschefen. Studentansvarig sjuksköterska höll 

sedan i kontakterna med sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna fick välja tid och plats för 

intervjun och de fick före intervjutillfället ta del av introduktionsbrevet till 

sjuksköterskorna där syftet med studien presenterades. De fick även vid intervjutillfället 

en muntlig presentation av studien samt information om att deltagande var frivilligt med 

möjlighet att när som helst avbryta. Deltagarna fick en muntlig presentation av 

författaren och möjlighet att kort presentera sig själva. Intervjuerna ägde rum under 

februari månad på avdelningen där sjuksköterskorna är aktiva. Intervjuerna varade 10-

20 minuter och spelades in med diktafon. Ingångsfrågan var förberedd av författaren, 

liksom några följdfrågor, för övrigt fick intervjun formen av ett samtal. Ingen 

intervjuguide användes. Vid slutet av intervjutillfället tillfrågades var och en om de ville 

tillägga något mer till det redan sagda eller om det var någon fråga som de särskilt ville 

ta upp. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2004, 2008) ligger till grund för analys av data för studien. En analys enligt denna 

modell innebär att människors berättelser om sina upplevelser kan ligga till grund för de 

texter som ska analyseras. Den som tolkar texterna förväntas besitta viss kunskap om 

sammanhanget i vilket studien sker, i detta fallet en IVA- avdelning. Analysprocessen 

består av olika moment. Meningsenheter kallar Lundman och Hällgren Granheim 

(2004, 2008) de ord, meningar eller innehåll i en text som har ett liknande innehåll och 

det är på dessa meningsenheter som analysen sedan grundas. De kommer sedan att bilda 

en kondenserad text som kodas och meningsenhetens innehåll beskrivs kort i en kod. 

Koder med liknande innehåll får bilda underkategorier, dessa bildar i sin tur genom att 

sammanföras med underkategorier med liknande innehåll en gemensam kategori.  

 

När intervjuerna var klara skrevs de ut av författaren och lästes igenom. Därefter kunde 

en analys av varje intervju för sig börja. Handledaren från Högskolan i Borås fick också 

tillgång till intervjuerna och läste igenom dem. Meningsenheter som svarade mot syftet 

identifierades och intervjuerna klipptes sedermera i strimlor där varje meningsenhet 

klistrades upp på olikfärgat papper, de meningsbärande enheterna kondenserades för att 

bli korta och lätta att hantera enligt modell av Lundman och Hällgren Granheim (2008). 

Koder bildades därefter av den kondenserade texten. Tänkbara kategorier syntes redan i 

denna del av processen. Alla intervjuerna lästes igenom flertalet gånger för att 

säkerställa att ingen information gick förlorad. Därefter kunde liknande koder 

sammanföras i 11 underkategorier. Dessa underkategorier kunde sedan i sin tur 
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sammanföras i fem kategorier som beskriver hur sjuksköterskor på IVA upplever att de 

påverkas i sin arbetsprestation av buller. 

 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocess 

 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet 

Underkategorier Kategorier 

Skulle det larma   

eller vara någonting 

så reagerar man 

direkt 

Man reagerar direkt 

på larm 

Att ständigt 

förvänta sig larm 

Bidrar till en ständig 

larmberedskap 

Jag sätter aldrig på 

musik hemma, vill 

inte att telefonen 

ringer 

Sätter aldrig på 

musik, undviker 

telefonen 

Att inte orka höra 

ljud hemma 

Ökar trötthet 

Det är ju mer om 

jag upplever att det 

stör patienterna 

Jag oroas av att det 

stör patienterna 

Att känna otrygghet Ökar oro och stress 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden har tagits i betraktande i enlighet med World Medical 

Association´s Helsinki Deklaration 2004 (WMA, 2004).  Enligt Kvale (1997) innebär 

informerat samtycke att undersökningspersonerna informeras om undersökningens 

generella syfte och hur undersökningen är upplagd. Frivilligheten att delta och 

möjligheten att dra sig ur ska också delges.  

 

Konfidentialitet i forskning innebär att data som identifierar intervjupersoner inte 

kommer att redovisas. Att skydda undersökningspersonernas privata data är viktigt då 

resultat av intervjuer redovisas. Namn på deltagare eller sjukhus kommer alltså inte att 

redovisas för att identifiering inte ska vara möjlig. Bandinspelningarna har förvarats på 

säker plats där ingen annan än författaren har tillgång till dem och transskriberingarna 

har utförts av författaren. 

 

Kvale (1997) beskriver att det råder en konflikt mellan det etiska kravet på 

konfidentialitet och vetenskaplig forsknings grundläggande principer på intersubjektiv 

kontroll och att andra forskare ska ha möjlighet att återskapa resultatet. Ett moraliskt 

forskningsbeteende omfattar forskarens person och hennes känslighet att känna igen 

moraliska och etiska frågor. Eftersom det är forskaren som är instrumentet för 

förvärvandet av kunskap i intervjusituationen krävs stor känslighet och ansvarskänsla. 

Konsekvenserna av en intervjuundersökning måste uppmärksammas av forskaren, både 

den möjliga skadan och de förväntade fördelarna, intervjusituationen kan få 

undersökningspersonerna att delge forskaren mer än de i själva verket hade tänkt och de 

kan komma att ångra sig senare (Kvale, 1997). 
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RESULTAT 

I resultatet redovisas sjuksköterskors upplevelse av hur buller påverkar 

arbetsprestationen i kategorier. 

 

Tabell 2: Underkategorier och kategorier som visar intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av hur buller påverkar arbetsprestationen. 
 

Underkategori Kategori 

Att inte orka höra ljud hemma  

Att välja bort sociala kontakter 

 

Ökar tröttheten 

  

Att bli ineffektiv och irriterad 

Att tappa tråden 

 

Bidrar till splittring 

  

 

 

Att störas i koncentration   

Att störas i uppmärksamhet 

Att störas i kommunikationen 

 

 

Buller stör 

 

 

  

Att ständigt förvänta sig larm 

Att ha kunskap om olika larm 

 

Bidrar till en ständig larmberedskap 

 

 

Att vara rädd att göra fel 

Att känna otrygghet 

 

Ökar oro och stress 

 

 

 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av hur buller påverkar 

arbetsprestationen 

Ökar trötthet 

IVA-sjuksköterskorna i studien menar att arbetsprestationen påverkas negativt av allt  

bullret. Buller medför att man blir lättare trött, apparatlarm, telefonsignaler och andra 

människors prat är de mest störande och mest frekventa ljuden på IVA  

 

 

… ”Man blir trött, det är stimmigt, ja, man blir alldeles slipprig i huvudet om det har 

plingat och pipit ...ja, man har larm en hel dag”... 

 

...”man blir tröttare, att man blir mer trött, det påverkar ju också din 

arbetsprestation”... 
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Sjuksköterskorna uppger att de efter en dag på arbetet med höga ljudnivåer och mycket 

buller är mycket trötta och att de inte orkar med fler ljudstimuli när de kommer hem.  

...” jag är alldeles slut och överkänslig för ljud när jag kommer hem... absolut ingen 

musik!”... 

 

De intervjuade sjuksköterskorna uppger att telefonsignaler och radiomusik är något de 

undviker när de gått från jobbet. Promenaden eller cykelturen hem erbjuder 

återhämtning. Att komma hem till barnen som spelar musik kan upplevas som jobbigt. 

 

IVA-sjuksköterskorna uppger att tröttheten påverkar även det sociala livet.  

 

...” och efter jobbet träffar jag ju sällan någon, det får jag säga, det blir inte”... 

 

Bidrar till splittring 

Buller bidrar till att man behöver ägna stor energi åt att koncentrera sig. 

Sjuksköterskorna upplever att buller kan göra att man tappar fokus, man blir mindre 

uppmärksam. Man glömmer saker och får gå två gånger. 

 

…”man blir inte lika effektiv, man kan bli lite irriterad, beror lite på hur många 

patienter man har”... 

 

Risken att göra fel ökar när koncentrationen störs, enligt sjuksköterskorna.Vid svårare 

räkneuppgifter, när man blandar läkemedel man inte är van vid eller när man håller på 

och tar emot rapport på en ny patient behöver man koncentrera sig mer och då störs man 

mer av buller, menar sjuksköterskorna. 

 

...” att prioritera om hela tiden, veta hur man ska prioritera... allt det där som man 

måste bry sig om, där jag får prioritera om”... 

 

De intervjuade sjuksköterskorna nämner att åldern och år i yrket är något som kan spela 

roll för hur sjuksköterskorna upplever att de påverkas av buller. Å ena sidan gör 

erfarenheten att de lättare kan sovra information och prioritera insatserna, å andra sidan 

upplever sjuksköterskorna att det tar längre tid att hitta tillbaka till sin koncentration då 

de blivit avbrutna. 

 

...” att jag är mer påverkad... det tar längre tid innan jag samlar ihop mig igen... 

samtidigt som jag är klokare också ... jag tror alltså att åldern kan ha betydelse”... 

 

Buller stör 

Sjuksköterskorna uppger att det på avdelningen finns en medvetenhet om att personalen 

själv åstadkommer stor del av bullret, men att det trots detta ofta händer att det ropas i 

korridoren istället för att man går till varandra, eller att man pratar i munnen på varandra 

och inte väntar in den andre. 
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...” vad som händer är att jag måste jobba mycket på att koncentrera mig, på 

koncentrationen, så att jag inte låter mig avbrytas när jag säger en mening...jag kan 

vänta tre sekunder med att svara nästa person”...  

 

Sjuksköterskorna är mycket medvetna om att buller har störande effekter på både 

patienter och personal. Det är ett ständigt återkommande ämne på 

intensivvårdsavdelningens personalmöten, hur man ska kunna komma tillrätta med 

ljudnivåerna på avdelningen. När man ska köpa in ny apparatur till IVA- avdelningen är 

ljud en parameter som tas med i beräkningen. Hur apparaten låter, om ljudet går att 

justera etc. När man planerar ombyggnation diskuteras bland sjuksköterskorna och den 

andra personalen på avdelningen hur man kan bygga för en bättre ljudmiljö. 

 

...” vi pratar ganska mycket om buller, vi pratar mycket om att vi ska bli bättre på att 

korrigera larmgränser ... på respiratorn och på övervakningen. Vi pratar mycket om att 

vi måste dämpa oss, vi pratar ju om våran ljudvolym och om apparaterna”... 

 

De intervjuade sjuksköterskorna uppger nödvändigheten i att prioritera om, utvärdera 

och korrigera larmgränser som en viktig del i det arbetet. De tror inte att olika 

sjuksköterskors olika behov av mer eller mindre snäva larmgränser är någon källa till 

konflikt.  

 

...” om jag har ansvaret för en viss patient så vet jag ju varför jag vill ha mina 

larmgränser, snäva eller vida eller vad jag vill ha dem... men vi glömmer av det, vi låter 

det pipa och så stänger vi av det... och så prioriterar vi inte om ... går till patienten och 

justerar larmgränserna så att det blir bra”... 

 

Bidrar till större larmberedskap 

Sjuksköterskorna i studien berättar att det är mindre buller nattetid men att det aldrig är 

tyst. På IVA översköljs personalen och patienterna av larmljud och annat buller hela 

dygnet uppger IVA-sjuksköterskorna. 

 

Trots mängden av olika ljud och larmsignaler svarar samtliga intervjuade att de kan 

identifiera alla larmljud som uppkommer på IVA.  

 

… ”nej, de här larmen kan jag!”... 

 

De deltagande IVA-sjuksköterskorna beskriver hur de upplever att personal som arbetar 

i en apparattät och larmtät arbetsmiljö med tiden utvecklar en larmberedskap, de 

förväntar sig att det ska larma och vet vad det är som låter. Sjuksköterskorna berättar att 

de vet hur de ska agera på de larm som kommer. 

 

… ”skulle det larma, eller ja, det är någonting, så reagerar man direkt”... 

Ökar oro och stress 

Sjuksköterskorna i studien beskriver hur oro för att bullret ska störa patienten bidrar till 

att ytterligare öka stressen. Sjuksköterskorna uppger att de upplever ljud som mer 

störande när de på olika sätt kan se att patienten störs av ljudet. 
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...” det är ju mer i så fall om jag upplever att det stör patienterna, då kan jag uppleva 

att det är störande. Att det låter. Om man ska göra någonting med patienten, patienten 

blir störd”... 

 

Sjuksköterskorna oroas också över att det händer att patienterna beklagar sig över 

ljudnivån på avdelningen, framför allt nattetid, då personalens prat kan upplevas 

störande för patienterna. Den aktuella avdelningen är mycket öppen, larmcentralen 

varifrån alla övervakningslarm utgår, är centralt placerad och ljudet därifrån hörs 

överallt. Det är också här personalen samlas för dokumentation och annat administrativt 

arbete. 

 

...” nattetid... inte bara mummel utan det är prat och patienterna blir störda av det”... 

 

Sjuksköterskorna uttrycker oro för att den dåliga ljudmiljön och de ständiga 

störningarna kan komma att bidra till att fel begås och att patienten kommer till skada. 

Detta leder till en känsla av otrygghet bland sjuksköterskorna. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna studie var det deltagarnas upplevelser, erfarenheter och tankar som var av 

intresse, därför valdes kvalitativ ansats och öppna intervjuer. En kvantitativ ansats gör 

det möjligt att mäta och jämföra en behandlingsmetod eller upplevelse med en annan 

och att redovisa resultatet i siffror och tabeller. Det hade kunnat vara intressant att 

undersöka hur många som störs av buller, när på dygnet de störs och vid vilket 

decibeltal störningen övergår från att vara knappt märkbar till att vara direkt störande, 

sådan forskning kräver en kvantitativ ansats. De intervjuade sjuksköterskorna fick 

berätta öppet, de av författaren förberedda följdfrågorna gav författaren hjälp att hålla 

intervjun till syftet. Intervjuaren var öppen och följsam till vad intervjupersonerna sa 

eftersom efterföljande frågor ställdes. I begreppet öppenhet ligger obundenhet, 

fördomsfrihet, mottaglighet för nya idéer. Öppenhet ger oss möjlighet att se det unika, 

beskriver Dahlberg (1997). Begreppet omfattar också lyhördhet och sensitivitet och 

innebär alltså att forskaren behöver vara såväl öppen som följsam.  Deltagarna hade läst 

informationsbrevet som sänts ut inför intervjuerna där författaren bad om hjälp att finna 

intresserade sjuksköterskor till intervju och där studien beskrevs i stora drag. 

Intervjustudien planerades att utföras på ett för författaren okänt sjukhus och därför 

ombads studentansvarig sjuksköterska på IVA att bistå med att finna respondenter. Tre 

kvinnliga sjuksköterskor på avdelningen deltog i studien. Innan själva intervjun började 

och inspelningen startade introducerade författaren sig själv och bakgrunden till ämnet 

för sjuksköterskorna och beskrev även i stora drag syftet. Kvale (1997) betonar hur 

viktigt det är att intervjuaren är medveten om sin förförståelse och hur viktigt det är att 

hon är kritiskt medveten till sina egna förutsättningar, antaganden och hypoteser under 

intervjun. Kvale (1997) beskriver intervjun som en intervjuscen. Samspelet mellan den 

som ställer frågorna och intervjupersonen bygger på att intervjuaren kan skapa god 

kontakt och visa sig intresserad och lyssna med uppmärksamhet. En orientering i början 

av intervjutillfället där syftet presenteras och där intervjuaren kan presentera sig själv 
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erbjuder respondenten en möjlighet att bilda sig en uppfattning om intervjuaren. En 

avrundande öppen fråga, ”har du något mer att tillägga?”, ger den intervjuade chans att 

ta upp något hon tänkt på innan intervjun eller något som kommit upp under samtalet. 

Det är avgörande för utfallet av intervjun att den intervjuade känner sig trygg. En av de 

intervjuade sjuksköterskorna uttryckte efter att intervjun var avslutad att hon var nöjd 

med att få komma till tals, att få prata till punkt. 

 

Intervjuerna ägde rum under två eftermiddagar i ett patientrum som tagits ur bruk för 

annan verksamhet. Det var ont om lämpliga rum för ändamålet på avdelningen och det 

aktuella rummet erbjöd ändå tillräckligt bra miljö för att intervjuerna utan problem eller 

yttre störningar kunde äga rum. Tiden begränsades i viss mån av att de intervjuade 

sjuksköterskorna i vissa fall skulle tjänstgöra på kvällen och var intresserade av att 

komma igång med arbetet, men ingen intervju upplevdes stressig utan de intervjuade 

tog sig tid att reflektera och svara på frågor. De intervjuade sjuksköterskorna 

garanterades om igen att de skulle förbli anonyma i presentationen av materialet. 

 

Handledaren från Högskolan i Borås fick också läsa intervjuerna, detta för att kunna 

hjälpa författaren på vägen med stöd och goda råd i det vidare uppsatsarbetet (Friberg, 

2006). Intervjuerna lästes av handledaren även av det skälet att hon skulle kunna 

utvärdera innehållet i intervjuerna, författarens följsamhet och analysprocessen. 

 

Kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2004, 2008) har använts 

som metod. I denna metod beskrivs variationer genom att skillnader och likheter i 

textinnehåll identifieras. De uttrycks sedan i kategorier och teman. Metoden kan 

anpassas till rådande förhållanden, såsom forskarens erfarenhet och förmåga liksom 

varierande kvalitet på datainnehåll. Intervjupersonernas berättelser bör tolkas i sitt 

sammanhang, den som tolkar bör ha inblick de i livsvillkor och den miljö som han 

undersöker. Resonerande och reflekterande metoder används för att bedöma 

trovärdighet i modellen. Delar av textens innehåll måste förstås tillsammans med den 

andra texten i studien, det går inte att plocka ut en del ur sin omgivning, texten hänger 

ihop och är inte fri från sitt sammanhang. Forskarens förförståelse är viktig i en studie 

med denna metod och i en intervjustudie blir forskaren genom samspelet som uppstår 

under intervjun delaktig i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2004, 2008). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien visar att störande ljud påverkar sjuksköterskorna under 

arbetspasset på IVA med upplevelse av splittring och störning till följd av 

bullerstörningen. Det påverkar även sjuksköterskorna efter att arbetsdagen är slut, de 

upplever trötthet, stress och oro. 

Buller påverkar sjuksköterskorna även när arbetsdagen är slut 

Samtliga sjuksköterskor i denna studie berättar hur trötta de känner sig efter en dag på 

jobbet. Alla de intervjuade svarade att de vill ha tyst omkring sig när de kommer hem 

från jobbet och att de aldrig sätter på musik på radion när de kommer hem. En 

sjuksköterska beskriver att hon efter avslutat arbetspass är helt slutkörd och uppger att 

hon då är överkänslig för ljud. En av sjuksköterskorna beskriver hur hon ofta stänger av 

telefonen när hon kommer hem för att slippa ljudet av ringsignalen. Samma 



 15 

sjuksköterska berättar att hon sällan orkar umgås med sina vänner och bekanta efter en 

arbetsdag. Upprepad och långvarig bullerstörning kan leda till vi upplever att vår 

livskvalitet försämras (Rylander, 2004). Maskiner och datorer är utrustade med fläktar, 

vilka tillsammans med suset ifrån luftkonditionering och ventilation bidrar till att 

producera ett s.k. lågfrekvent ljud. Forskning tyder på att lågfrekvent ljud utövar en 

negativ påverkan på såväl prestationen och välbefinnande (Persson Waye, Bengtsson, 

Kjellberg & Benton, 2001).  Sömnstörning, påverkan på vila och rekreation, förmåga att 

prata i telefon, se på TV eller utföra ett arbete, särskilt om det är en svårare syssla där 

hög koncentration krävs, alla dessa är reaktioner som kan orsakas av långvarig 

bullerstörning. Man kan se att allt hör ihop, arbete och den tillvaro som finns före och 

efter arbetet, människan i relation till sammanhanget som omger henne, det som utgör 

hennes livsvärld (Wiklund, 2003). Störning på jobbet leder till störningar i livsvärlden 

även efter att arbetsdagen är slut. Upplevelsen av trötthet som gör att sjuksköterskan 

drar sig undan från sina vänner är tecken på detta. Bullret bidrar till ett lidande, en 

begränsning. Sjuksköterskornas upplevelse av välbefinnande påverkas av att vistas i en 

bullrig arbetsmiljö. Detta leder även till att hälsan påverkas. Hälsan som Eriksson och 

Herberts (1992) beskriver den, hör samman med livet som helhet och med 

livsmeningen. 

 

Buller gör att vi tappar tråden 

Sjuksköterskorna i studien beskriver hur de upplever att uppmärksamheten splittras som 

en effekt av bullerstörning. En anledning till att antalet larm är så stort är det mycket 

stora antalet falsklarm. Imhoff och Kuhls (2006) hänvisar till studier som visar på att 

upp till 90 % av larmen inom intensivvård är falsklarm! Tillverkarna av 

övervakningsutrustning styrs av lagar och förordningar och måste kunna intyga att alla 

parametrar täcks av övervakningssystemet, detta kan å andra sidan få till konsekvens att 

vårdgivarna stänger av larmen på grund av att de är alltför känsliga och larmar alltför 

lätt, falsklarmen blir alltför många.  Apparatlarm, telefoner, övervakningsutrustning, 

och fläktar är några av de saker som sjuksköterskorna i denna studie beskriver som de 

ljud som bidrar till splittring. Sjuksköterskorna beskriver att de blir mindre effektiva, att 

de glömmer och får gå två gånger. De beskriver också en ökande irritation. En 

sjuksköterska beskriver hur hon lägger mycket energi på att planera och prioritera, men 

att hon ständigt tvingas att prioritera om. Några sjuksköterskor säger att de tycker att 

problemet med splittring blir värre med åren. När de tappar tråden tar det längre tid att 

hitta den igen, uppger de. Det tar längre tid för dem att starta om när uppmärksamheten 

splittrats. När en människa upplever att hon är splittrad, tappar tråden, kommer i otakt 

med sig själv kan detta upplevas som hon tappar greppet i tillvaron. Om detta är ett 

övergående tillstånd kan det främja växt och utveckling, men om det blir bestående kan 

det leda till ohälsa och stress (Wiklund, 2003). 

 

Hughes och Jones (2001) framhåller att hjärnan tar in och processar ljud även under 

tiden uppmärksamheten är riktad i en annan riktning. Ljud inkräktar på minnet och stör 

bearbetningen av information. Ljudet behöver inte vara starkt för att det ska kunna 

splittra uppmärksamheten och den skadliga effekten finns kvar under lång tid. Upprepad 

bullerstörning bidrar inte till att den skadliga effekten minskar, anser forskarna. 

Konsekvenserna kan i stället bli negativa för hälsan genom att anställda upplever stress, 

obehag och störning på ett sätt som kan påverka deras arbetsförmåga i akutsjukvården.  
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Kroppen är ett begrepp för både den fysiska kroppen, (Wiklund, 2003) men är även att 

uppfatta som en kontakt med världen. Det är genom kroppen en människa upplever sig 

själv och världen. Genom kroppen tas intryck emot och bearbetas. En människa är sin 

kropp, genom kroppen kan hon uppleva såväl omvärlden, den yttre miljön, som det 

sociala livsrummet där mötet med andra människor sker. En människa både påverkar 

och påverkas av sin värld, den är hennes livsvärld (Wiklund, 2003). Är det då mycket 

buller på arbetsplatsen påverkas sjuksköterskornas livsvärld negativt. Buller påverkar 

vår livskvalitet och hälsa (Stansfeld & Matheson, 2003). För att sjuksköterskorna på 

IVA ska må bättre borde man på avdelningarna arbeta för en bättre ljudmiljö och 

minskad bullerstörning. Det skulle kunna leda till att sjuksköterskorna upplever mindre 

stress och splittring och att de orkar bättre både på arbetet och efter arbetet hemma med 

familjen. 

 

Sjuksköterskorna störs av prat på avdelningen  

De intervjuade sjuksköterskorna upplever att de störs i sitt dagliga arbete av de störande 

ljud de utsätts för på intensivvårdsavdelningen, såväl inne på patientrummen som i 

lunchrummet, korridoren och i avdelningens övriga utrymmen. De måste koncentrera 

sig mer och sortera bort information och ljud.  Mer störning blir det också när en ny 

patient har anlänt, innan man lärt känna patienten och har justerat larmgränserna i 

övervakningsutrustningen, detta var ett annat moment som sjuksköterskorna lyfte fram. 

Samtliga sjuksköterskor talar om hur störningen ökar med antalet personer på 

avdelningen. När det är skiftbyte och mer personal blir det mer ljud, likaså när det är 

många anhöriga på besök. Personalens prat är en starkt bidragande orsak till att 

sjuksköterskorna störs, tanklöshet kan vara en anledning till att personalen pratar högt, 

men en annan anledning kan vara att den allmänna ljudnivån ligger så högt att 

personalen tvingas höja rösten för att överrösta de andra ljuden. Bailey och Timmons 

(2005) konstaterar att personalens prat står för ungefär 50 procent av bullret. De kunde 

med mätningar i sin studie se att några i den undersökta personalen hade mycket 

kraftiga röster och kunde uppmäta så mycket som 72 dB hos enstaka individer. När 

personalen stod i grupp och pratade var ljudet högre, mesta konverationen nådde 50-

65% . Det noterades också att personalen höjde rösten när de talade i telefon. 

Christensen (2007) noterar att problemet med att personalens prat fortgår trots att det 

identifierats som en störning i ett flertal studier. 

 

Sjuksköterskorna i studien beskriver att det är tystare på avdelningen nattetid, färre 

personer och färre larm, men det är aldrig tyst. En av sjuksköterskorna upplever å andra 

sidan att både hon och patienterna störs i mycket större omfattning av den höga 

ljudnivån nattetid än vad som är fallet dagtid. Patienterna kan inte påverka ljudnivåerna 

inom intensivvården men det kan personalen göra, hävdar Bailey och Timmons (2005). 

Genom små förändringar i vardagen och de vardagliga rutinerna kan vi med enkla 

medel reducera ljudnivåerna, bidra till att både personal och patienter lider mindre av 

psykisk och fysisk stress och därmed hjälpa patienterna till ett snabbare tillfrisknande 

samtidigt som vi förebygger utbrändhet hos sjuksköterskorna (Bailey & Timmons 

2005). Bullerstörningen kan få konsekvenser för hur vårdrelationen mellan patienten 

och sjuksköterskan kan utvecklas. För att en vårdrelation ska kunna uppstå krävs att 

vårdaren är tillgänglig, att hon kan ställa sig till förfogande för patienten (Wiklund, 

2003). När sjuksköterskan tröttas och störs av ljuden kan det påverka det hennes 
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förmåga att vara lyhörd och bjuda in patienten till relation. För patienten kan detta leda 

till ett ökat lidande. Patienten kan uppleva att hon inte är välkommen, att ingen lyssnar 

på vad hon säger. Kommunikationen är sjuksköterskans viktigaste redskap enligt 

Travelbee (1971) och möjliggör för sjuksköterskan och patienten att etablera en relation. 

Kommunikationen kan antingen bidra till att lindra eller till att förstärka patientens 

upplevelse av ensamhet och isolering. Störd kommunikation kan därmed försvåra 

möjligheten att skapa en god relation. 

 

Larmberedskap på gott och ont  

Sjuksköterskorna i studien har arbetat länge på den aktuella avdelningen och de uppger 

att de känner igen och kan identifiera samtliga larmljud på avdelningen. Cropp, Woods, 

Raney och Bredle (1994) studerade hur många larmljud personalen på en IVA kunde 

identifiera genom att först spela in larmljud, både vanliga dagligen förekommande larm 

och akuta larm, på en IVA avdelning och sedan spela upp dem för deltagarna. 

Deltagarna i studien var ur olika yrkesgrupper, läkare, sjuksköterskor, respirator 

terapeuter. Hälften av de kritiska larmen identifierades korrekt och mindre än hälften av 

de mindre allvarliga larmen kändes igen. De med mindre än ett års erfarenhet visade sig 

ha svårast att känna igen larmen. Författarna drar slutsatsen att många i personalen 

behöver få träning i att identifiera larmljud och att mängden larm på IVA är för stor. 

Vad är det för mening med larm om personalen inte känner igen dem, frågar författarna. 

De ger förslag på alternativa larmsignaler såsom sökare med vibration eller blinkade 

lampor (Cropp, Woods, Raney & Bredle 1994). Ryherd och Persson Waye (2008) 

redovisar i en studie från NIVA på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg att en stor andel av 

de tillfrågade sjuksköterskorna upplever att många larm påverkar arbetsförmågan 

negativt och att ljudnivåerna på arbetet har negativ påverkan på arbetsmiljön. Flera 

sjuksköterskor i den aktuella studien uppger att de upplever att ljudmiljön bidrar till 

irritation, koncentrationssvårigheter och spänningshuvudvärk. Nästan hälften av de 

tillfrågade anser att larmljuden påverkar deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter 

(Ryherd och Persson Waye, 2008). 

 

De intervjuade sjuksköterskorna uppger att de vet hur de ska reagera på ett visst larm i 

en viss situation, de vet också vilka larm som kräver omedelbart reaktion. En av 

sjuksköterskorna berättade hur hon vid ett tillfälle varit på en annan avdelning då larmet 

gick, hur den ordinarie personalen på avdelningen först inte agerat, uppenbart ovana vid 

att höra larmet.  Hur hon å andra sidan trots att hon var obekant med avdelningens ljud 

omedelbart insåg, inte minst på grund av intensiteten i larmljudet att detta måste vara ett 

allvarligt larm. Hon gjorde själv reflektionen att IVA personal är så van vid att det 

ständigt larmar, personalen på IVA är alltid beredda på larm, de förväntar sig larm. 

 

I en studie där man undersökte hur sjukhusbuller påverkar sjuksköterskors upplevelse 

av stress mättes blodtryck och amylas i saliv (Morrison, Haas, Shaffner, Garrett, 

Fackler, 2003). Forskarna kunde se att det gick att mäta ett samband mellan erfarenhet 

och pulsstegring. Pulsen minskade med erfarenhet i yrket och hos den mest erfarna 

sjuksköterskan uppmättes knappast någon pulssstegring alls oavsett stressen. Forskning 

visar alltså att störande ljud har mätbara effekter på den fysiska hälsan i form av t.ex. 

pulsökning, blodtrycksstegring och sömnstörning. Bullerstörning har även effekter på 

den upplevda hälsan, som inte handlar om sjukdom men väl om upplevelse av hälsa och 
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ohälsa. När människan upplever att livet har en mening är hon mer motiverad att bevara 

och främja sin hälsa, skriver Eriksson och Herberts (1992). Mår sjuksköterskan bättre 

kan hon bidra med mer till arbetsplatsen, hon upplever ett större engagemang och kan 

medverka till ett positivt klimat på jobbet. Den som mår bra och känner sig glad kan 

lättare se lösningar på problem och kan känna att livet är meningsfullt.  

 

Sjuksköterskorna oroas av bullret  

Sjuksköterskorna i studien är medvetna om att de både bidrar till och påverkas av 

ljudnivån på avdelningen och uppger att det på personalmöten ofta diskuteras vad 

personalen kan göra åt den höga ljudnivån. De uppger också att ljudnivå är en parameter 

man väger in då ny apparatur ska införskaffas. Buller och ljudnivåer är något som 

diskuteras även när man planerar för renovering på avdelningen och sjuksköterskorna 

upplever att deras åsikter är efterfrågade. En annan anledning till sjuksköterskornas 

stress och oro är de oroar sig för att patienten ska störas av bullret på avdelningen. Detta 

kan jämföras med en studie av Christensen (2004) där han konstaterar att 

sjuksköterskors kunskap om bullereffekter är alldeles för liten. Få av deltagarna i en 

studie hade någon kunskap om vilka effekter störande ljud har på dem som vistas i 

sjukhusmiljö. Sjuksköterskorna i ledande befattning på avdelningen var inte heller 

medvetna om att de var ansvariga för att gällande lagar och förordningar om buller 

efterföljs. Genom att identifiera och förändra källorna till buller skulle stressen minska 

på avdelningen (Tjunelis, Fitzgerald & Henderson, 2005). Siebig et al. (2010) beskriver 

att alltför många falsklarm inte bidrar till säkrare vård utan kan komma att leda till att 

personalens uppmärksamhet trubbas av så att de inte reagerar relevant när det kommer 

relevanta larm. Både patienter och sjuksköterskor utsätts för stress genom att de utsätts 

för ständiga larmljud och stress och oro orsakar lidande för båda grupperna. Wiklund 

(2003) beskriver lidandet som en upplevelse av att vara avskuren från sig själv, att 

människan upplever en förlust av helhet och kontroll. För en sjuksköterska som jobbar 

på IVA kan detta ha förödande konsekvenser och vara en bidragande orsak till att hon 

inte orkar arbeta kvar på IVA. Gurses och Carayon (2007) föreslår att det skulle vara 

intressant att undersöka hur den fysiska arbetsmiljöns påverkar sjuksköterskors 

arbetsbörda, kvalitet på yrkesliv och som konsekvens, patientsäkerhet. 

 

Vidare forskning 

Något som vore intressant att undersöka vore ifall yngre sjuksköterskor upplever 

bullerstörningen annorlunda än äldre eller om manliga sjuksköterskor upplever den 

annorlunda än kvinnliga. 

 

Det skulle också vara intressant att göra kvalitativa studier om hur sjuksköterskor 

upplever att kommunikationen med patienter, anhöriga och andra på IVA påverkas av 

buller och att genomföra kvantitativa studier på en IVA där man gör ett 

förändringsarbete för att förbättra ljudmiljön och har möjligheter att utvärdera 

sjuksköterskor upplevelse före och efter förändringsarbetet. 
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Kliniska implikationer 

Buller påverkar sjuksköterskorna både under arbetsdagen och efter arbetsdagens slut.  

På IVA-avdelningen kan man för att möjliggöra bättre kommunikation, ökat 

välbefinnande och därmed en bättre hälsa åt sjuksköterskorna fundera över: 

 

 Att sjuksköterskornas arbetsprestation kan försämras av buller och därför vore 

det av värde att ta upp problemet på avdelningen och diskutera hur man skulle 

kunna få till en förändring 

 Att personalens prat bidrar till stor del av bullret på IVA. Att uppmärksamma 

detta problem på utvecklings dagar i gemensamma diskussioner vore av värde. 

 Att tänka på så att man inte larmar i onödan, att inta försiktighet. 

 Det är inte bara sjuksköterskan som störs av ljudet utan alla i dess närhet. Det är 

därför viktigt att samtliga i personalen gemensamt arbetar för att minska buller. 

Detta av respekt för kollegors behov att få koncentrera sig på sin arbetsuppgift 

utan störning samt för patientens behov av tystnad.  

 När förändringar planeras på avdelningen och när ny apparatur ska köpas in så 

bör ljudnivå vara en parameter som tas i beaktande. 

 Kan buller tas upp som en arbetsmiljöfråga på avdelningen? 

 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att de intervjuade IVA- sjuksköterskorna upplever att de 

störs i sin arbetsprestation av buller. De påverkas både under arbetspasset på IVA med 

upplevelse av splittring och störning till följd av bullerstörningen och efter att 

arbetsdagen är slut. De upplever trötthet, stress och oro. Sjuksköterskorna är också 

medvetna om att personalens prat i hög grad bidrar till den höga ljudnivån. Den redan 

höga ljudnivån på IVA gör att personalen höjer sina röster för att överrösta bullret. 

Ytterligare forskning behövs för att komma tillrätta med de alltför höga ljudnivåerna för 

att på så vis uppnå en bättre vårdmiljö. Resultatet av den här studien kan medverka till 

att buller uppmärksammas och att man försöker finna åtgärder för att minska bullret. 

Detta kan skapa en bättre arbetsmiljö samt bidra till bättre förutsättningar för en god 

kommunikation och relation, personal och patienter samt närstående emellan. Detta kan 

i sig leda till ett bättre välbefinnande och därmed också en bättre hälsa för 

sjuksköterskorna på IVA. 
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Bilaga 1. 

Brev till verksamhetschefen  

 
Jag är student vid Högskolan i Borås på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård. Som en del i utbildningen skriver jag en D-uppsats där mitt 

syfte är att belysa hur sjuksköterskor inom intensivvård upplever att buller påverkar 

arbetsprestationen. Forskning visar att buller påverkar arbetsprestationen på ett negativt 

sätt, men det finns sparsamt med forskning om hur IVA sjuksköterskor uppfattar detta. 

Jag ber härmed om tillstånd att intervjua tre intensivvårdsjuksköterskor på er avdelning. 

Eftersom jag inte alls känner till avdelningen skulle jag behöva hjälp med att hitta dessa 

tre. Intervjuerna kommer att ske på sjukhuset alternativt om sjuksköterskorna önskar 

någon annan plats som är lämplig att genomföra intervjun på. Intervjuerna beräknas ta 

cirka trettio minuter vardera. De kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant. Det 

kommer inte att vara möjligt att efteråt identifiera den deltagande personen. Materialet 

kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det skriftliga och inspelade 

materialet. 

Jag kommer genomföra intervjuer och bearbetning av materialet under sedvanlig 

handledning från skolan.  Intervjuerna kommer att göras av undertecknad student under 

v. 6 och 7, 2010 på xxxxxxxx sjukhus. Deltagarna kommer att informeras både muntligt 

och skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuns genomförande. Efter deltagarnas 

informerade samtycke genomförs intervjun när lämpligt utrymme ges. Vid publicering 

kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Handledare för projektet är: 

Susanne Knutsson 

Klinisk lektor, VHB 

susanne.knutsson@hb.se  

Mobil: xxxxxxxx 

 

Har Ni några frågor är Ni varmt välkomna att höra av er till: 

Ann  annholgersson@ Mobil: xxxxxxxxxx   eller 

Susanne,  susanne.knutsson@hb.se Mobil: xxxxxxxxx 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

………………………………. 
Ann Holgersson                                              

E-post annholgersson@ 

Mobil: xxxxxxxx                                                    

mailto:susanne.knutsson@hb.se
mailto:annholgersson@hotmail.com
mailto:susanne.knutsson@hb.se
mailto:annholgersson@hotmail.com
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Bilaga 2. 

 

 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ann Holgersson genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
    /       2010 
 
_______________________________ 
 
Verksamhetschef, Intensivvården …........ Västra Götalands län 
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Bilaga 3. 

Brev till sjuksköterskorna 

 
Jag är sjuksköterska och student vid specialistsjuksksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård. Inom ramen för min utbildning ska jag under våren skriva 

D-uppsats där mitt syfte är att belysa hur sjuksköterskor inom intensivvård upplever att 

buller påverkar arbetsprestationen. Det finns många studier som belyser patienter och 

anhörigas upplevelser av IVA som en bullrig miljö. 

Det finns också forskning finns som visar på att buller påverkar arbetsprestationen på ett 

negativt sätt men det finns sparsamt med forskning om hur sjuksköterskor på IVA 

uppfattar detta. 

IVA är en miljö med mycket teknisk apparatur och höga ljudnivåer. Arbetsbelastningen 

och tidspressen kan vara hög, det är många informationskällor att bevaka. Forskning 

finns som tyder på att buller i kombination med komplexa arbetsuppgifter kan göra 

arbetet svårare och att buller kan vara en orsak till ohälsa på arbetsplatsen. 

Intervjuerna kommer att äga rum på sjukhuset eller annan lämplig plats som du finner är 

lämplig. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Den kommer att spelas in på band 

och skrivas ut ordagrant. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera dina svar 

efteråt. Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får 

tillgång till materialet. 

Intervjun kommer att utföras av mig ensam. Jag kommer att förklara syftet med studien 

och hur intervjun kommer att genomföras. Det är helt frivilligt att delta och Du kan 

närsomhelst dra dig  ur studien om Du så önskar. Ingen ekonomisk kompensation 

kommer att utgå. 

 

Handledare för projektet är: 

Susanne Knutsson 

Klinisk lektor, VHB 

susanne.knutsson@hb.se  

Mobil: xxxxxxxx 

 

Har Ni några frågor är Ni varmt välkomna att höra av er till: 

Ann  annholgersson@ xxxxxxxx Mobil:   eller xxxxxxxxx 

Susanne,  susanne.knutsson@hb.se Mobil: xxxxxxxx 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

………………………………. 
Ann Holgersson                                              

E-post annholgersson@hotmail.com 
Mobil: 

mailto:susanne.knutsson@hb.se
mailto:annholgersson@hotmail.com
mailto:susanne.knutsson@hb.se
mailto:annholgersson@hotmail.com

