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Sammanfattning    
Hjärt-/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många patienter inom 
intensivvården antingen har eller löper en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. 
Ischemimonitorering innebär att genom övervakning med kontinuerligt 
elektrokardiogram (EKG) monitorera eventuell ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. 
Intensivvårdspatienten är inte sällan oförmögen att kommunicera besvär och symtom 
såsom bröstsmärta. Detta i kombination med sitt kritiska tillstånd kan exponera 
patienten för skada såsom syrebrist i hjärtmuskeln och i förlängningen ge ökat lidande. 
Intensivvårdssjuksköterskan har ett etiskt och yrkesmässigt ansvar gentemot patienten 
att kunna uppfatta vad hen kommunicerar via den övervakningsutrustning som används. 
Syftet med studien var att utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv, belysa 
rutiner och erfarenheter av ischemimonitorering inom intensivvården.  
 
För att nå ut till så många deltagare som möjligt valdes en kvantitativ metod med 
webbenkät som skickades ut till kliniskt verksamma intensivvårdssjuksköterskor. 
Ungefär fyra hundra intensivvårdssjuksköterskor fick enkäten till sin e-post och 
femtionio (n=59) valde att svara. Resultatet visade att det fanns brister i de lokala 
rutinerna men också brister i följsamheten till dem. Deltagarna upplevde att för få 
patienter ischemimonitorerades inom intensivvården och att hindren främst var 
bristande kunskap om korrekt användning och bristande intresse för 
ischemimonitorering hos behandlande läkare. Ischemimonitorering kan skydda 
intensivvårdspatienten från lidande, både på kort och lång sikt. Konkreta och välskrivna 
rutiner och riktlinjer som får genomslag i personalgruppen kan säkra kvaliteten på 
vårdverksamheten. Intensivvårdssjuksköterskan bör erbjudas utbildning och 
repetitionsutbildning inom ischemimonitorering för att minska den upplevda 
kunskapsluckan. 
 
Nyckelord:  [Intensivvård, ischemimonitorering, sjuksköterska, monitorering, 
övervakning, hjärt-/kärlsjukdom, hjärtinfarkt, ischemi.]
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INLEDNING 

Hjärt-/kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Inom intensivvården kan 
ouppmärksammad myokardischemi få allvarliga konsekvenser för patienten, både på 
kort och lång sikt. Intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar att hantera tekniskt 
utrustning och ska besitta kompetens i att monitorera och övervaka en svårt sjuk patient. 
Ischemimonitorering är en billig, ofarlig och icke-invasiv metod för att erhålla viktigt 
information och kan vara ett underutnyttjat verktyg inom intensivvården. Författarna till 
denna uppsats upplever att det finns en diskrepans mellan rekommendationer och 
verklighet när det kommer till ischemimonitorering inom intensivvården. 
 
 

BAKGRUND 

Ischemi innebär lokal syrebrist i en vävnad och myokardischemi är därför det samma 
som lokal syrebrist i hjärtmuskeln (Drew et al. 2005). Ischemi uppstår när behovet av 
syre i en vävnad överstiger tillgången (Nozari 2012). Patienter inom intensivvården har 
ofta bekymmer med syretillgången samtidigt som deras hjärta är påverkat negativt och 
därför har stort syrebehov (Sangkachand, Cluff & Funk 2011). Psykisk stress, smärta 
och ökat metabolt behov tillsammans med hemodynamisk instabilitet och respiratorisk 
svikt kan därför inducera myokardischemi (Booker, Holm, Drew & Lanuza 2003; 
Sigakis  & Bittner 2015).  

 

Ischemimonitorering 

Elektrokardiografisk (EKG) monitorering innebär en icke-invasiv övervakning av den 
elektriska aktiviteten i hjärtat genom en monitor eller dator som är kopplad till patienten 
via elektroder (Morton, Reck & Headley 2017). Det finns olika slags EKG-
uppkopplingar som kan användas beroende på hur noggrant man vill övervaka hjärtats 
aktivitet. Den enklaste formen kallas för arytmiövervakning eller tre-avlednings-EKG 
och används främst som namnet anger för att upptäcka arytmier (Drew et al. 2005). 12-
avlednings-EKG är benämningen på den ursprungliga och mest kompletta EKG:et med 
totalt tio elektroder som bildar 12-avledningar men används sällan som kontinuerlig 
övervakning (Drew et al. 2005). Beräknad ischemimonitorering innebär att färre 
elektroder används än vid konventionellt 12-avlednings-EKG men kan ändå ge liknande 
information som alla 12 avledningarna via matematiska beräkningar. Denna variant är 
den vanligaste lösningen när man önskar kontinuerlig ischemimonitorering hos en 
kritiskt sjuk patient då den ger optimal hjärtövervakning men samtidigt frigör maximalt 
med yta på patientens bröstkorg.  (Drew et al. 2005).  
 
 
De EKG-parametrar man observerar vid ischemimonitorering kan också beskrivas som 
ST-sträckan, det vill säga sträckan mellan punkten S och punkten T på ett EKG. 
Normalt skall den sträckan ligga i linje med sträckan mellan punkten P och punkten Q 
och kallas då för isoelektrisk. Vid ischemi kan ST-sträckan både röra sig upp eller ner 
som ett tecken på pågående syrebrist i hjärtmuskeln. Beroende på vilka avledningar som 
engageras kan vårdaren få en uppfattning om vilken del av hjärtmuskeln och eventuellt 
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vilket kranskärl som är drabbat. ST-sträckans utseende kan även påverkas av en mängd 
andra faktorer där grenblock och pacemakeraktivitet är några exempel (Persson 2008 ss. 
35-36).  
 
 
Det finns ett starkt samband mellan ischemiska perioder vid EKG-monitorering och 
allvarliga kardiella händelser, såsom hjärtinfarkt, lungödem och kardiell död för 
intensivvårdspatienter och postoperativa patienter (Rizk 1996; Fleisher, Nelson & 
Rosenbaum 1995; Ollila et al 2017; Booker et al 2003; Landesberg et al 2005).    
 
 

Tyst ischemi 

Upp till 80-90 % av all myokardischemi är tyst, och ger alltså inte några symtom ens 
hos den vakna patienten (Leeper 2003). En studie identifierade att vanlig tre-avlednings 
EKG, intermittent 12-avlednings EKG och observation av patienten bara är effektivt för 
att upptäcka 3 % av de fall där ischemi förekommer (Martinez et al. 2003). American 
Association of Critical-Care Nurses (AACN) har publicerat rekommendationer kring 
ischemimonitorering (American Association of Critical Care Nurses 2016). Där slås 
bland annat fast att ischemimonitorering är effektivt för att upptäcka tyst ischemi. 
Rekommendationerna avhandlar också praktiskt handhavande för att optimera 
ischemimonitoreringen. I detta ingår bland annat att preparera huden, markera 
elektrodplaceringen med penna samt att ha patienten i ryggläge vid ischemimonitorering 
om det uppstår fellarm (American Association of Critical Care Nurses 2016). 
 
 
Intensivvårdspatienten är mer benägen att utveckla myokardischemi jämfört med andra 
patientgrupper, men typiska symtom så som bröstsmärta kan maskeras av sederingen 
och/eller analgesin alternativt göra patienten oförmögen att adekvat kommunicera dessa 
(Sangkachand, Cluff & Funk 2011). Därför säger Fox, Kirkendall och Craney (2010) att 
ischemimonitorering är evidensbaserad bästa praxis i samband med vård och 
behandling av intensivvårdspatienten. 
 
 

Ischemi hos intensivvårdspatienten 

En italiensk studie granskade sex hundra obduktioner på avlidna intensivvårdspatienter 
(Berlot at al. 2010). Av dessa sex hundra hittades 75 patienter med akut hjärtinfarkt. 
Hos 55 av dessa (73 %) var akut hjärtinfarkt rapporterat som den primära dödsorsaken. 
Hos de resterande 20 patienterna (27 %) hade annan dödsorsak angetts och den akuta 
hjärtinfarkten upptäcktes först post mortem. Samma studie konstaterade också att 
identifieringen av akut hjärtinfarkt försvåras ytterligare hos intensivvårdspatienter med 
samtidig sepsis jämfört med patienter utan pågående sepsis. Två olika studier där man 
undersökt intensivvårdspatienter som antingen hade hjärt-/kärlsjukdom eller minst två 
riskfaktorer för att utveckla kranskärlssjukdom visade att 10 % respektive 21 % av 
patienterna hade ischemiska händelser på EKG under vårdtiden (Booker, Holm, Drew 
& Lanuza 2003; Landesberg et al. 2005). 
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American Heart Association (AHA) slår fast att ischemimonitorering inte bara bör 
erbjudas patienter som genomgått kardiella ingrepp utan alla som genomgått någon 
slags kirurgi och som har hjärt-/kärlsjukdom eller riskfaktorer. (Drew et al. 2005). Flera 
studier har mer specifikt undersökt ischemi i samband med postoperativ vård vid icke-
kardiella ingrepp. Där noteras det att för den postoperativa gruppen generellt som har 
hjärt-/kärlsjukdom sedan tidigare eller minst två riskfaktorer så finns det enligt två 
studier 26 % respektive 41 % risk för att utveckla ischemiska händelser under den 
postoperativa vårdtiden (Rizk 1996; Fleisher, Nelson & Rosenbaum 1995). En finsk 
studie undersökte mer specifikt patienter som genomgått kärlkirurgiska ingrepp och 
konstaterade att 33 % av dessa hade ischemiska händelser på EKG postoperativt (Ollila 
et al. 2017).  
 
 
Några olika studier har närmare undersökt ischemiska händelser i samband med 
urträning från respirator. Enligt en studie hade 23 % av patienterna ischemiska 
händelser under själva urträningen, men om man slog ihop detta med tiden strax innan 
samt upp till 24 timmar efter urträning så hade upp till 70 % ischemiska händelser 
(Frazier et al. 2006). En annan studie undersökte intuberade patienter med sedan 
tidigare känd hjärt-/kärlsjukdom (Chatila et al. 1996). Enligt denna fick 6 % ischemi i 
samband med urträning men samtidigt slås det fast att kardiell ischemi alltid bör 
misstänkas vid misslyckad urträning hos patient med känd hjärt-/kärlsjukdom. De 
patienter som uppvisar myokardischemi under urträningsfasen har en fördubblad risk att 
misslyckas med sin urträning från respiratorn och riskerar således att få en förlängd tid i 
respiratorn och inom intensivvården (Frazier 2008).  
 
 
Även dialys kan inducera ischemiska händelser. En studie på vakna patienter kom fram 
till att 8 av 32 patienter uppvisade ischemiska händelser på EKG i samband med 
hemodialysering, varav hälften av dem var “tysta” (Zuber et al. 1989). Även senare 
studier bekräftar det som Zuber et al (1989) kom fram till i sin forskning (Odudu & 
Mcintyre 2016). Lågt blodvärde kan också det utlösa ischemiska episoder då få 
syretransportörer kan ge en relativ syrebrist i hjärtmuskeln (Persson 2008, s. 70-71). 
 
 
Vid misstanke om kardiell ischemi skall sjuksköterskan sträva efter att återställa 
balansen mellan patientens syrgastillgång och syrgasbehov och starta 
ischemimonitorering om detta inte gjorts tidigare samt eventuellt registrera ett 12-
avlednings EKG för att verifiera fynden (Morton 2017). Om tecken finns på en akut 
hjärtinfarkt bör tidig utredning startas. Förutom EKG och ischemimonitorering brukar 
man ta blodprov för att detektera förhöjd koncentration i blod av så kallade 
hjärtskademarkörer. Om akut ischemi kan konstateras bör skyndsam behandling vidtas 
för att så snabbt som möjligt återställa kranskärlens förmåga att transportera syre. I 
dagsläget finns två vedertagna behandlingar där den vanligast förekommande är 
”Perkutan Coronar Intervention” (PCI). Denna behandling går ut på att med 
kateterburen teknik blåsa upp en liten ballong på det ställe i hjärtats kranskärl där 
förträngningen är lokaliserad. Ofta kompletteras detta med ett så kallat STENT, ett litet 
metallnät som hjälper till att hålla kärlet öppet. Ett alternativ till PCI är att ge 
propplösande läkemedel för att ta bort förträngningarna, men denna metod är idag ett 
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andrahandsalternativ. Även behandling med andra läkemedel såsom betablockerare och 
nitrater kan lindra ischemin (Morton 2017). 
 
 

Hinder för ischemimonitorering 

En amerikansk studie visade att den vanligaste orsaken till negativ inställning gällande 
ischemimonitorering hos de 51 sjuksköterskorna som tillfrågades var att de uppfattade 
sig ha bristande kunskap om korrekt användning (62 %) (Sangkachand, Sarosario & 
Funk 2011). Andra orsaker var att ischemimonitoreringen inte efterfrågades av 
behandlande läkare (25 %), att sjuksköterskorna inte hört talas om det (17 %), samt att 
ischemimonitorering var irriterande på grund av mängden falsklarm som det genererade 
(12 %). Liknande resultat erhölls i en annan studie som via enkät frågade sjuksköterskor 
hur vanligt det var med ischemimonitorering inom hjärtintensivvården/intensivvården i 
samband med ischemisk hjärtsjukdom hos patienten (Patton & Funk 2001). Enbart 54 % 
angav att de hade ischemimonitorering på sina patienter, och flera av dessa angav att det 
inte alltid användes samt att rutinerna för när det skulle användas var oklara. Den 
vanligast förekommande förklaringen från de avdelningar som inte använde 
ischemimonitorering var att det fanns bristande intresse hos behandlande läkare, följt av 
brister i hård- eller mjukvara, bristande kunskap hos övrig personal samt många 
falsklarm.  
 
 
För att motverka intensivvårdssjuksköterskans upplevda kunskapsluckor genomfördes 
en studie där sjuksköterskans kunskaps- och komfortnivå i ämnet före och efter en 
utbildningsinsats med en informativ bildpresentation jämfördes. Resultatet visade att 
sjuksköterskorna förbättrade sina kunskaper kring ischemimonitorering genom ett test 
före och efter, samt att de blev mer komfortabla med att handha ischemimonitorering 
(Blakeman, Sarsfield & Booker 2015). I två andra studier undersöktes hur två olika 
grafiska system för presentation av ischemimonitoreringen upplevdes av sjuksköterskan 
(Sangkachand, Sarosario & Funk 2011; Wilson, Hassani, Gibson, Lightfoot & Zizzo 
2012). Båda studierna kom till slutsatsen att det ökade användandet av 
ischemimonitorering genom ett mer användarvänligt system förbättrade sjuksköterskans 
attityder gentemot att ischemimonitorera. Dessutom förbättrades sjuksköterskornas 
förmåga att upptäcka eventuell ischemi hos patienten. 
 
 

Lidande och kommunikation 

Det mänskliga lidandet inom intensivvården är alltjämt påtagligt trots ett paradigmskifte 
med lättare sedering och bättre smärtbehandling samt tidigare mobilisering av 
patienterna (Egerod et al., 2015). Utöver de svåra påfrestningarna som allvarlig sjukdom 
och intensivvård utgör är patientens möjlighet att förmedla sig ofta kraftigt reducerad. 
Kommunikationsvägarna kan äventyras på grund av intubation eller konfusion/delirium 
till följd av svår sjukdom. Patienter inom intensivvården har dessutom ofta sänkt 
medvetandenivå av olika orsaker, som till exempel sederande läkemedel, metabola 
störningar eller huvudskada. Således kan intensivvårdspatienten uppleva smärta utan att 
kunna delge det till sin omgivning (Alderson & McKechnie 2013).  
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Enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 208) måste kreativitet råda och alla tänkbara 
vägar prövas så att en dialog kan uppstå även om en persons uttryckssvårigheter är 
kombinerade med ett grumlat medvetande. En metod för att uppfatta det som patienten 
kommunicerar till vårdpersonalen är att använda sig av bedömningsformulär av olika 
slag. De två skalor som fått högst validitet och reliabilitet när det kommer till att 
bedöma smärta hos patienter med sänkt medvetandegrad är Behavioral Pain scale (BPS) 
och Critical Care Observation Pain Tool (CPOT). Man kan också titta på patientens 
vitalparametrar som underlag för bedömning av smärta men dessa är inte lika 
tillförlitliga och bör kombineras med annat bedömningsverktyg. Det är också viktigt för 
framgångsrik smärtlindring att förstå ursprunget till smärtan (Sigakis & Bittner 2015; 
Alderson & McKechnie 2013). Det man bedömer enligt BPS är tre kategorier av 
beteende hos patienten som innefattar ansiktsuttryck, rörelse av överkroppens 
extremiteter samt följsamhet med den mekaniska ventilationen. Skalan som benämns 
CPOT liknar BPS men har även en ljudmässig kategori utöver de redan nämnda 
(Alderson & McKechnie 2013). I en kvalitativ studie där man hos 
intensivvårdssjuksköterskor jämförde hur bedömningen av smärta och sedation 
förändrades efter införandet av bedömningsinstrumentet så upplevde sjuksköterskorna 
att de tidigare hade underskattat smärta. Dessutom upplevde de att det var lättare att 
differentiera mellan smärta och sederingsnivå, att samarbetet inom yrkeskåren och 
mellan yrkesgrupperna förbättrades och gav en gemensam förståelse samt att den 
sammantagna bedömningen blev mer nyanserad efter införandet av 
bedömningsinstrumentet. Dock fanns det också kritik i form av oro för att det egna 
kliniska kunnandet riskerar att bli eftersatt när man endast förlitar sig på ett instrument. 
Bedömningsinstrument uppfattades som ett komplement till det egna kliniska omdömet 
(Wøien  & Bjørk 2012).   
 
 
Kommunikation som tilläggsbegrepp till de rådande konsensusbegreppen inom 
omvårdnadsvetenskapen lyftes fram på andra delen av nittiotalet och praktiseras bland 
annat via olika former av vårdande samtal med vaken patient. Vårdandet av den 
medvetslöse patienten skall präglas av samma omsorg i tal och handling, och med 
samma respekt och integritet som hos en vaken patient. Exempelvis kan närstående vara 
värdefulla som patientens företrädare så att vårdandet ändå blir personligt utformat och 
möter patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 208). Vikten av att värna 
patientens integritet poängteras av Gulbrandsen & Stubberud (2009) när de skriver att vi 
bör så mycket som möjligt prata till patienten och inte “över huvudet” på hen. 
Medvetslösa och sederade patienter har hörseln i behåll. Därför är det viktigt att vara 
medveten om vad som sägs i närheten av patienten. För att kunna göra en skicklig 
klinisk värdering och förstå vad patienten kommunicerar är det centralt att vårdaren 
känner patienten (Tanner et al 1993). Att känna patienten betyder både att förstå hens 
reaktionsmönster och känna patienten som en person. Även anhörigas roll i att ge en 
komplett bild av patienten betonas. Vid familjens närvaro blir patienten 
uppmärksammad som en make, hustru, dotter eller en älskad farfar snarare än en klinisk 
enhet. Patientens familj har också en viktig roll i att hjälpa sjuksköterskan att lära sig 
om och värdera patienten allt eftersom hen förbättras i sitt sjukdomstillstånd. 
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Smärta är en av orsakerna till att utveckla delirium hos intensivvårdspatienten (Clancy, 
Edington, Casarin & Vizcaychipi 2015). Vidare är delirium i sig också en riskfaktor för 
kognitiv dysfunktion efter utskrivning. Svårighetsgraden kan efter tre månader liknas 
med en moderat traumatisk hjärnskada eller som en mild Alzheimers sjukdom. 
Besvären står också i relation till durationen av deliriet. I riktlinjer för prevention av 
post-intensivvårdssyndrom från The American College of Critical Care Medicine och 
The Society of Critical Care Medicine rekommenderas att man värderar bland annat 
smärta regelbundet och vid tecken på smärta förordas det att behandla densamma 
omedelbart (Clancy, Edington, Casarin & Vizcaychipi 2015). Hos 
intensivvårdspatienter är minnet av smärta under vårdtiden också en oberoende 
prediktor för utveckling av posttraumatiskt stressyndrom (Sigakis & Bittner 2015; 
Alderson & McKechnie 2013). 
 
 
Ischemisk hjärtsjukdom är tillsammans med högt blodtryck de vanligaste orsakerna till 
utvecklingen av sviktande hjärtfunktion (Persson 2003, s. 53). I en studie av Nordgren 
& Asp (2007) undersökte man och beskrev lidandet som det innebär att leva med 
moderat till svår kronisk hjärtsvikt som en medelålders person. Essensen av att leva 
med hjärtsvikt betyder att ha en tvetydig livsvärld med en oförutsägbar och bristande 
kropp. Vidare upplevde respondenterna en ändrad självbild, hastiga förändringar i sitt 
hälsotillstånd och ett konstant omedelbart hot. 
 
 

Intensivvårdssjuksköterskans professionella ansvar 

Enligt kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor så innebär modern 
intensivvård “att förebygga och inte bara behandla redan uppkommen svikt” 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2012). Vidare beskrivs i intensivvårds- 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning att intensivvårdssjuksköterskan bland annat ska 
kunna identifiera, bedöma, övervaka, utföra och utvärdera omvårdnads- 
åtgärder utifrån patientens individuella omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan skall också 
kunna “monitorera och handha medicinteknisk utrustning samt utvärdera information 
från avancerad monitorering och klinisk undersökning” (Riksföreningen för anestesi 
och intensivvård 2012). Enligt Morton, Reck och Headley (2017) är hjärtmonitorering 
bara användbart om informationen som visas på något sätt observeras. Det kan antingen 
vara via en dator med korrekt förprogrammerade larmparametrar eller via det mänskliga 
ögat. Informationen ska sedan när den avviker från det normala, leda till något slags 
agerande från kompetent och ansvarsfull vårdpersonal (Morton, Reck & Headley 2017). 
 
 
Löpande bedömning och utvärdering av patientens hälsostatus är två distinkta 
kompetenser inom den legitimerade sjuksköterskans vård. Genom bedömning, 
utvärdering och monitorering tillhandahåller sjuksköterskan en omedelbar förbindelse 
med patienten. Monitorering av en patient kräver stor uppmärksamhet, kunskap och 
mottaglighet från sjuksköterskans sida (Fore & Sculli 2013).    
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Det etiska kravet omtalas av Dahlberg & Segesten (2010, ss. 108-112) och beskrivs 
”som absolut, i meningen att det är en generell norm. Det vill säga, vårdare måste alltid 
besvara det etiska kravet med så god vård som möjligt”. Vidare skriver de att vårdaren 
”måste alltid ha en god vårdvetenskaplig (och i förekommande fall även medicinsk) 
grund för att bedöma den aktuella situationen och förstå vad patienten försöker uttrycka. 
Det etiska kravet innebär också att varje vårdare måste se till att hen har vederbörlig 
kompetens och förmåga att uppfatta kravet”.   
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdspatienten är inte sällan oförmögen att kommunicera sina besvär och 
symtom. I kombination med ett livshotande tillstånd kan detta exponera patienten för 
ytterligare skada, så som syrebrist i hjärtmuskeln vilket i förlängningen kan leda till ett 
ökat lidande för patienten. Ischemimonitorering är ett ofarligt och icke invasivt 
observationsverktyg som kan företräda patienten när kommunikationen är satt ur spel 
eller när symtom, till exempel smärta uteblir.  Intensivvårdssjuksköterskan har ett etiskt 
och yrkesmässigt ansvar gentemot patienten att kunna uppfatta vad hen kommunicerar 
via den övervakningsutrustning som används. 
 
 

SYFTE 

Syftet var att utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv, belysa rutiner och 
erfarenheter av ischemimonitorering inom intensivvården. 
 
 

METOD 

Ansats och datainsamlingsmetod 

Kvantitativ metod valdes då författarna önskade nå ut till så många deltagare som 
möjligt för att få en representativ bild av intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om 
rutiner och erfarenheter om ischemimonitorering utifrån valt syfte och 
problemformulering. En tvärsnittsstudie (Kristensson 2014, ss. 40, 68) genomfördes där 
författarnas hypotes var att ischemimonitorering är ett underanvänt redskap inom 
intensivvården.  För att besvara syftet valdes en enkätstudie som datainsamlingsmetod. 
Enkäter används med fördel när avsikten är att fråga en större grupp individer samma 
sak (Kristensson, 2014, s. 87).  
 

Enkäten gjordes i digitalt format (webbenkät) för att underlätta både spridningen och 
inhämtning av data (Bilaga 1). Enligt Trost och Hultåker (2016, ss. 135-141) finns det 
en risk för låg svarsfrekvens vid användande av webbenkät, men samtidigt är 
distributionen billig, enkel och man slipper registrera svaren separat. Konstruktionen av 
enkäten skedde med programmet Sunet Survey. Innan själva konstruktionen av enkäten 
påbörjades genomfördes en artikelsökning i databaserna CINAHL och PubMed för att 
hitta tidigare genomförda enkätstudier som kunde användas som grund. Två studier 
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identifierades som intressanta där några frågor kunde användas i denna enkät efter 
översättning till svenska (Patton & Funk 2001; Sangkachand, Sarosario & Funk 2011). 
Övriga frågor i enkäten utformades av författarna själva utifrån syfte och 
problemformulering. Totalt 31 frågor togs fram varav två var i fritext men också icke 
obligatoriska. Resterande 29 frågor var obligatoriska och bestod både av en- och 
flervalsfrågor beroende på frågornas karaktär. Vid 20 av frågorna förelåg en 
ordinalskala och vid nio förelåg en nominalskala. Enkätens första sida bestod av 
skriftlig information till deltagarna (Bilaga 2). En liten pilotstudie genomfördes genom 
att låta två legitimerade sjuksköterskor besvara enkäten och komma med kommentarer, 
vilket ledde till mindre justeringar i frågornas ordning och formulering. 
 
 

Urval 

Populationen som vi ville undersöka var legitimerade sjuksköterskor med 
specialistutbildning inom intensivvård. E-post med information om studien skickades ut 
till chefer på 15 olika intensivvårdsavdelningar i Sverige (Bilaga 3). I första hand vände 
vi oss till intensivvårdsavdelningar där det bedrevs “allmän intensivvård”. Urvalet av 
avdelningar som kontaktades grundade sig på vilkas vårdenhetschefers e-postadresser 
som var sökbara för författarna. Detta innebar att de antingen gick att söka upp via 
Västra Götalands intranät eller att sjukhusen gjort denna information tillgänglig på 
publika sidor. Vårdenhetscheferna uppmanades sedan att sprida enkäten vidare till 
medarbetarna om de godkände studien. Första kontakten togs med avdelningarnas 
respektive chefer per e-post 190208. Åtta av 15 intensivvårdsavdelningar godkände 
spridningen av enkäten på deras avdelning. Efter detta spreds enkäten via de olika 
vårdenhetscheferna till cirka fyrahundra intensivvårdssjuksköterskor på de avdelningar 
som accepterat studien. En påminnelse skickades ut 190312 och svarsinsamlingen 
avslutades 190331. 
 
 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av datorprogrammet IBM SPSS Statistics version 
25. Enkätverktyget Sunet Survey tillåter direktexport av data till SPSS vilket minskar 
risken för felaktiga inmatningar i samband med överföringen som kan uppstå vid 
manuell inmatning i SPSS. Vi bearbetade sedan utvald data med det icke-parametriska 
signifikanstestet “Mann-Whitney U-test” (Brace, Kemp & Snelgar 2016 s. 124). Detta 
test valdes utifrån aktuell skalnivå. Tre signifikanstest utfördes där den ena hade kön 
hos deltagaren som oberoende variabel och påståendet ”du reflekterar rutinmässigt 
innan/när du kopplar upp patienter på övervaket huruvida hen är i behov av 
ischemimonitorering?” som beroende variabel. De andra två hade ålder hos deltagaren 
som oberoende variabel och påståendena ”ischemimonitoreringen föranleder ofta att det 
tas ett konventionellt 12-avlednings EKG?” samt ” du anser att de eventuella rutinerna 
för ischemimonitorering på avdelningen efterlevs tillfredsställande?” som beroende 
variabler. 
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Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick skriftlig information angående studien samt att det var helt 
frivilligt att medverka i enkätens försättsblad (Bilaga 2). De informerades också om att 
de uppgifter som de lämnade i enkäten skulle sammanställas och behandlas för att sedan 
förstöras när examensarbetet var examinerat och godkänt, samt att de genom att gå 
vidare till enkäten ansågs ha lämnat informerat samtycke (Denscombe 2009 ss. 193-
205). Generellt behövs inte tillstånd sökas hos etikprövningsnämnden för 
studentuppsatser, vilket därför inte heller gjorts. Eftersom enkäten fylldes i via internet 
förblev datainsamlandet helt anonymt och ingen information har inhämtats som skulle 
kunna identifiera någon enskild individ (Elofsson 2005). 
 
 

RESULTAT 

Totalt 59 intensivvårdssjuksköterskor valde att besvara enkäten. Två frågor var i fritext 
och frivilliga att besvara. 21 respektive 23 deltagare valde att svara på dessa. Frågan 
“Vilken slags intensivvårdsavdelning har du din huvudsakliga anställning på?” har 
exkluderats eftersom enkäten endast skickades ut till så kallade “allmänna 
intensivvårdsavdelningar” och denna fråga ansågs därför inte tillföra något till 
resultatet. I resultatredovisningen nedan presenteras först demografiska data över de 
medverkande sjuksköterskorna. Därefter redovisas studiens resultat under tre 
huvudområden; rutiner, attityder och upplevelser samt förförståelse. 

 

Demografiska data 

Av de 59 svarande var 9 (15 %) män och 50 (85 %) kvinnor. Två av de svarande var i 
åldersspannet 20-29 år (3 %), tjugo var 30-39 år (34 %), nio av de svarande var 40-49 år 
(15 %), arton stycken var 50-59 år gamla (30 %) och tio av de svarande var sextio år 
eller äldre (17 %). 
 

 
Fördelningen av antalet arbetade år både som allmänsjuksköterska och som 
specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska visas i figur 1. Här framgår att de allra 
flesta (n=32) hade minst 10 års erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska. Majoriteten 
(n=44) hade varit legitimerad sjuksköterska i minst 4 år innan de valde att bli 
specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. 
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Figur 1. Fördelning av deltagarna utifrån antal arbetade år som allmänsjuksköterska 
respektive antal arbetade år som specialistsjuksköterska med inriktning mot 
intensivvård. 
 
 

Rutiner 

Resultatet som redovisas i tabell 1 anger svaret på de frågor i enkäten som berör 
rutinerna på deltagarnas respektive arbetsplats samt den enskilda sjuksköterskans 
kännedom om dessa. Det förelåg en stor spridning i svaren på påståendet att det fanns 
skriftliga rutiner för hur ischemimonitorering skall bedrivas. De flesta deltagarna (n=48) 
var överens om att det fanns beskrivet i rutinerna vart elektroderna borde vara placerade 
på patienten i samband med ischemimonitorering. Däremot svarade endast ett fåtal 
(n=7) av deltagarna ”stämmer bra” eller ”stämmer helt” på påståendet om det fanns 
beskrivet hur patienten skall vara placerad i sängen för optimal ischemimonitorering? 
 
Tabell 1. Lokala rutiner och kännedom om dessa (n=59). 

Fråga 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
mindre 
bra 

Varken 
eller 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
helt 

Vet ej 

Det finns skriftliga rutiner 
(PM) för hur 
ischemimonitorering skall 
bedrivas på din avdelning? 

13 
(22,0 %) 

8 
(13,6 %) 

9 
(15,3 %) 

11 
(18,6 %) 

11 
(18,6 %) 

7 
(11,9 %) 
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Det finns beskrivet vilka 
patientkategorier eller 
tillstånd/diagnoser som skall 
ischemimonitoreras? 

20 
(33,9 %) 

5 
(8,5 %) 

9 
(15,3 %) 

13 
(22,0 %) 

7 
(11,9 %) 

5 
(8,5 %) 

Det finns rutiner för hur huden 
skall prepareras för bäst 
kontakt med EKG-
elektroderna 

6 
(10,2 %) 

9 
(15,3 %) 

4 
(6,8 %) 

25 
(42,4 %) 

10 
(16,9 %) 

5 
(8,5 %) 

Det finns skriftligt beskrivet 
var elektroderna skall placeras 
på patienten vid 
ischemimonitorering? 

4 
(6,8 %) 

1 
(1,7 %) 

4 
(6,8 %) 

24 
(40,7 %) 

24 
(40,7 %) 

2 
(3,4 %) 

Det finns skriftligt beskrivet 
hur patienten skall vara 
placerad i sängen för optimal 
ischemimonitorering? 

22 
(37,3 %) 

11 
(18,6 %) 

6 
(10,2 %) 

4 
(6,8 %) 

3 
(5,1 %) 

13 
(22,0 %) 

Man använder larmparametrar 
på din avdelning (ljud- och 
eller ljuslarm vid överstigande 
av gränsvärden) i samband 
med ischemimonitorering? 

20 
(33,9 %) 

9 
(15,3 %) 

4 
(6,8 %) 

20 
(33,9 %) 

4 
(6,8 %) 

2 
(3,4 %) 

Möjlighet till avläsning av 
ischemimonitorering finns 
lättillgängligt på din avdelning? 

8 
(13,6 %) 

9 
(15,3 %) 

5 
(8,5 %) 

23 
(39,0 %) 

9 
(15,3 %) 

5 
(8,5 %) 

 

Som figur 2 visar så dokumenterades oftast eventuell kardiell ischemi hos patienten på 
dygnskurva och/eller som löpande text i journal. Tre deltagare angav att de 
dokumenterar eventuell kardiell ischemi på annat sätt och skrev “Övervak Philips med 5 
avl som sparas under vårdtiden”, “Vi har endast "vanlig övervakning” samt “Är långt 
ifrån alltid som det dokumenteras på patienter med 5 avl-EKG” 
 

 
Figur 2. Var eventuell ischemi dokumenterades (max två svar fick väljas). 
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Attityder och upplevelser 

Resultatet som redovisas i tabell 2 anger svaret på de frågor i enkäten som berör 
attityder gentemot de lokala rutinerna, men även gentemot ischemimonitorering i stort 
inom intensivvården. Mer än 50 % (n=31) höll inte med om påståendet att eventuella 
rutiner på avdelningen efterlevdes tillfredsställande, ingen (n=0) instämde helt. Nästan 
90 % (n=53) ansåg att det fanns risker eller problem med att inte ha 
ischemimonitorering. Samtidigt ansåg flera att det fanns problem med att ha 
ischemimonitorering, även om spridningen där var större och fler uppvisade en 
osäkerhet genom att svara “varken eller” (n=16) eller “vet ej” (n=4). 

Tabell 2. Attityder mot lokala rutiner och ischemimonitorering (n=59). 

Fråga 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
mindre 
bra 

Varken 
eller 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
helt 

Vet ej 

Du tycker att era eventuella 
rutiner på avdelningen är 
adekvat utformade? 

12 
(20,3%) 

13 
(22,0 %) 

15 
(25,4 %) 

14 
(23,7 %) 

1 
(1,7 %) 

4 
(6,8 %) 

Du anser att de eventuella 
rutinerna för 
ischemimonitorering på 
avdelningen efterlevs 
tillfredsställande? 

13 
(22,0 %) 

18 
(30,5 %) 

16 
(27,1 %) 

7 
(11,9%) 

0 
(0,0 %) 

5 
(8,5 %) 

Du anser att för många patienter 
ischemimonitoreras på din 
avdelning? 

34 
(57,6 %) 

12 
(20,3 %) 

8 
(13,6 %) 

3 
(5,1 %) 

0 
(0,0 %) 

2 
(3,4 %) 

Du anser att för få patienter 
ischemimonitoreras på din 
avdelning? 

5 
(8,5 %) 

4 
(6,8 %) 

16 
(27,1 %) 

18 
(30,5 %) 

12 
(20,3 %) 

4 
(6,8 %) 

Det är viktigt att kunna 
ischemimonitorera patienter 
inom intensivvården? 

0 
(0,0 %) 

0 
(0,0 %) 

5 
(8,5 %) 

25 
(42,4 %) 

28 
(47,5 %) 

1 
(1,7 %) 

Det finns risker/problem med att 
INTE ha ischemimonitorering? 

0 
(0,0 %) 

0 
(0,0 %) 

4 
(6,8 %) 

39 
(66,1 %) 

14 
(23,7 %) 

2 
(3,4 %) 

Det finns svårigheter eller 
problem med 
ischemimonitorering inom 
intensivvården? 

4 
(6,8 %) 

6 
(10,2 %) 

16 
(27,1 %) 

27 
(45,8 %) 

2 
(3,4 %) 

4 
(6,8 %) 

Du reflekterar rutinmässigt 
innan/när du kopplar upp 
patienter på övervaket huruvida 
hen är i behov av 
ischemimonitorering? 

9 
(15,3 %) 

8 
(13,6 %) 

7 
(11,9 %) 

25 
(42,4 %) 

8 
(13,6 %) 

2 
(3,4 %) 

Frågeställning om ischemi hos 
patient (om ischemimonitorerad) 
tas upp vid rondarbete? 

14 
(23,7 %) 

16 
(27,1 %) 

9 
(15,3 %) 

14 
(23,7 %) 

2 
(3,4 %) 

4 
(6,8 %) 

Behandlande läkare efterfrågar 
och intresserar sig för 
ischemimonitoreringen? 

20 
(33,9 %) 

19 
(32,2 %) 

12 
(20,3 %) 

7 
(11,9 %) 

0 
(0,0 %) 

1 
(1,7 %) 

Ischemimonitoreringen 
föranleder ofta att det tas ett 
konventionellt 12-avlednings 
EKG? 

6 
(10,2 %) 

8 
(13,6 %) 

10 
(16,9 %) 

29 
(49,2 %) 

5 
(8,5 %) 

1 
(1,7 %) 
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Det fanns en statistisk signifikant skillnad (tabell 3) mellan huruvida män och kvinnor 
reflekterade om behovet av ischemimonitorering i samband med uppkoppling av 
patient, p = 0,048. Männen i undersökningen angav i högre utsträckning att de 
reflekterade kring behovet av ischemimonitorering. 

 

 
Tabell 3. Skillnad mellan män och kvinnors reflektion av patientens behov av 
ischemimonitorering i samband med uppkoppling (n=59).  

Variablera 
Män (n1=9) Kvinnor (n2=50)   

Median Range Median Range 
Mann-

Whitney U 
P-värde 

Du reflekterar rutinmässigt 
innan/när du kopplar upp 
patienter på övervaket huruvida 
hen är i behov av 
ischemimonitorering? 

4,00 3 4,00 5 135,500 .048 

aSvarsalternativ 1=Stämmer inte alls, 2=Stämmer mindre bra, 3=Varken eller, 4=Stämmer bra, 5=Stämmer helt 

 
 
Vid jämförelse mellan yngre och äldre intensivvårdssjuksköterskor framkom ett par 
skillnader mellan hur dessa två grupper svarade på enkäten (tabell 4). Det fanns en 
statistisk signifikant skillnad mellan yngre och äldre deltagares uppfattning om hur de 
lokala rutinerna efterlevdes på respektive avdelning, p = 0,048. De yngre deltagarna var 
mer missnöjda med följsamhet mot lokala rutiner. Med yngre deltagare avsågs 
åldersspannet 20-49 år och äldre 50 år och uppåt. Det fanns även en statistisk signifikant 
skillnad mellan yngre och äldre deltagares uppfattning om hur ofta ischemimonitorering 
föranledde att ett konventionellt 12-avlednings EKG togs, p = 0,018. De yngre 
deltagarnas uppfattning var att ischemimonitorering oftare föranledde EKG. 
 
 
Tabell 4. Skillnaden mellan yngre och äldre intensivvårdssjuksköterskors uppfattning 
om hur lokala rutiner efterlevdes samt om de upplevde att ischemimonitorering ofta 
föranledde ett konventionellt 12-avlednings EKG (n=59).   

Variablera 

Yngreb (n1=31) Äldreb (n2=28)   

Median Range Median Range 
Mann-

Whitney U 
P-värde 

Du anser att de eventuella 
rutinerna för ischemimonitorering 
på avdelningen efterlevs 
tillfredsställande? 

2,00 5 3,00 5 307,5 .048 

Ischemimonitoreringen föranleder 
ofta att det tas ett konventionellt 
12-avlednings EKG? 

4,00 4 3,00 5 288,5 .018 

aSvarsalternativ 1=Stämmer inte alls, 2=Stämmer mindre bra, 3=Varken eller, 4=Stämmer bra, 5=Stämmer helt 
båldersgrupp yngre=20-49 år, äldre=50 år och uppåt 
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Deltagarna hade möjlighet att i fritext ange vilka i risker eller problem som kunde finnas 
med att inte ischemimonitorera. Denna fråga var inte obligatorisk men flera (n=23) 
valde ändå att svara på den. Det dominerande svaret var att man riskerade att upptäcka 
ischemi för sent, eller missa den helt och hållet. Tjugo deltagare gav uttryck för den 
oron. Nedan följer 4 citat på frågan om risker med att inte ischemimonitorera. 

 “Missar viktig information för eventuell senare utredning. Alltså även om det 
inte är viktigt just nu så kan det vara något som ändå skall följas upp”. 

 “Missad ischemi. Missad urträning. Felaktigt omhändertagande” 
 “Vi ser inte om eventuell ischemi belastar hjärtat ytterligare. Jag tror säkert en 

del patienter genomgår hjärtinfarkt utan att vi märker det. Angina märks inte 
heller för att de är sövda och inte ger uttryck för smärta. 

 “Risk för att ischemi inte uppmärksammas i tid och ger bestående skada för 
patienten”        

Några deltagare gav också uttryck för oro att missa eventuell ischemi då patienterna har 
nedsatt förmåga alternativt är helt oförmögna att kommunicera smärta då de är sövda 
eller sederade och intuberade. 

 “Missar ischemi då pat ej kan meddela sig (tub, track)” 
 “Att missa en hjärtinfarkt när pat ligger nedsövda och inte kan förmedla sig.” 

 

Enligt figur 3 uppfattade deltagarna att bristande kunskap om korrekt användning var 
den vanligaste orsaken till att ischemimonitorering inte användes i större utsträckning, 
följt av bristande intresse hos behandlande läkare. De åtta deltagarna som uppgav annat 
svar har bland annat svarat “Patient som inte medverkar”, “Finns ingen utrustning” och 
ett par av deltagarna har angett “hög arbetsbelastning” som orsak. 

Figur 3. Vilka hinder eller svårigheter som deltagarna tror bidrog till att 
intensivvårdspatienter eventuellt inte ischemimonitoreras (max två svar fick anges)? 
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Förförståelse 

På frågan om syrebrist i hjärtat kunde utvecklas till en hjärtinfarkt svarade 91 % (n=54) 
att det stämmer bra/ stämmer helt, medan 7 % (n=4) svarade att det stämmer mindre bra 
eller inte alls. En sjuksköterska svarade ”vet ej”. På frågan om intensivvårdspatienter 
löper större risk för ischemi i hjärtmuskeln oavsett tidigare hjärtsjukdom svarade 85 % 
(n=50) att detta stämmer bra/stämmer helt. Fyra deltagare (7 %) svarade ”varken eller” 
på samma fråga. Fem (8 %) svarade ”vet ej” och ingen svarade ”stämmer mindre bra” 
eller ”stämmer inte alls”.  

Tabell 5. Kunskapsläget angående kardiell ischemi (n=59). 

Fråga 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
mindre 
bra 

Varken 
eller 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
helt 

Vet ej 

Syrebrist i hjärtmuskeln kan 
utvecklas till en hjärtinfarkt? 

1 
(1,7 %) 

3 
(5,1 %) 

0 
(0,0 %) 

21 
(35,6 %) 

33 
(55,9 %) 

1 
(1,7 %) 

Risken för ischemi är större hos 
intensivvårdspatienter generellt 
trotts frånvaro av tidigare 
hjärtsjukdom? 

0 
(0,0 %) 

0 
(0,0 %) 

4 
(6,8 %) 

38 
(64,4 %) 

12 
(20,3 %) 

5 
(8,5 %) 

 

Fyrtiosex av deltagarna (78 %) svarade att syrebrist i hjärtmuskeln är det som mäts vid 
ischemimonitorering enligt figur 4. Bland de övriga svarsalternativen med lägre 
svarsfrekvens var det vanligaste svaret “hjärtats elektriska aktivitet” som angavs av 15,3 
%. 

 

Figur 4. Intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om vad som mäts vid 
ischemimonitorering. 
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Sista frågan i enkäten handlade om vilken eller vilka av några vanligt förekommande 
ingrepp/moment/händelse på en intensivvårdsavdelning som direkt ökar risken för 
ischemiska händelser i hjärtat. Deltagarna fick maximalt välja fyra av de totalt 10 
alternativen. De fyra vanligaste svaren var “dialys”, “postoperativ vård efter icke-
kardiellt ingrepp hos patient med en eller flera riskfaktorer för att utveckla hjärt-
kärlsjukdom (Som t ex rökning, hypertoni, diabetes eller hög ålder)”, “Lågt blodvärde 
(Hb)” samt “urträning ur respirator/weaning”. Även “undernutrition” fick relativt många 
svar medan de återstående svaren (PICCO-monitorering, felaktigt sondläge, ta 
blodgaser, INVOS-monitorering och en stor mängd in- och utfarter) trodde ingen eller 
endast någon enstaka av deltagarna kunde öka risken för kardiell ischemi. 

 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv belysa rutiner 
och erfarenheter av ischemimonitorering inom intensivvården. Resultatet i studien visar 
att en majoritet av deltagarna tyckte att ischemimonitorering var ett viktigt verktyg vid 
monitorering av den kritiskt sjuka intensivvårdspatienten. Samtidigt upplevde flera att 
det fanns brister i avdelningarnas rutiner. Några hade välfungerande rutiner som 
efterlevdes väl medan andra avdelningar verkade sakna ordentliga rutiner kring 
ischemimonitorering eller så var följsamheten bristfällig. Det som fungerade bäst var 
rutinerna kring elektrodernas placering på patientens bröstkorg. Det upplevdes viktigt 
att kunna ischemimonitorera inom intensivvården och deltagarna tyckte att fler patienter 
borde få ischemimonitorering än vad som sker i nuläget. Det fanns en del hinder eller 
svårigheter kring monitoreringen och en av dem var att sjuksköterskan inte upplevde att 
behandlande läkare intresserade sig tillräckligt för ischemimonitoreringen. Upplevelsen 
var att bristande kunskap kring ischemimonitorering i kombination med bristande 
intresse från behandlande läkare var de vanligaste orsakerna till att patienter inte erhöll 
ischemimonitorering i större utsträckning. Trots den upplevda kunskapsbristen hos 
intensivvårdssjuksköterskan så visste de flesta att syrebrist i hjärtat (ischemi) kan leda 
till hjärtinfarkt. De flesta deltagarna visste också att risken för ischemi är generellt större 
hos intensivvårdspatienter trots frånvaro av tidigare hjärtsjukdom. 

 
 

Erfarenheter av ischemimonitorering 

Över hälften av deltagarna instämde i påståendet att för få patienter är 
ischemimonitorerades. På påståendet att för många patienter ischemimonitoreras så höll 
en klar majoritet inte med. Sammanfattningsvis tycks det som deltagarna upplevde att 
fler patienter borde erhålla ischemimonitorering än vad som erbjuds i dagsläget. Det 
fanns inte någon enskild förklaring till detta utan det handlar troligtvis om en 
kombination av orsaker som bristande rutiner, bristande intresse och/eller bristande 
kunskap hos olika personalkategorier. 
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När deltagarna tillfrågades vad de trodde var orsaken till att intensivvårdspatienterna 
inte ischemimonitoreras i större utsträckning så fick “bristande kunskap om korrekt 
användning” och “bristande intresse hos läkaren” flest svar. Patton och Funk (2001) 
ställde en liknande fråga i sin studie och de kom fram till att “bristande intresse hos 
läkaren” var den vanligaste förklaringen (27 %) följt av “brister i hård- eller mjukvara” 
(18 %) och “bristande kunskap om korrekt användning” (16 %). Patton och Funk (2001) 
hade fler svarsalternativ i sin enkät vilket drog ned procenttalen jämfört med vår studie. 
Som tillägg kan nämnas att sedan 2001 har grafisk presentation av ischemiparametrarna 
troligtvis fått större genomslagskraft och därför upplevs ”brister i hård- eller mjukvara” 
troligtvis som ett mindre problem idag. Däremot kan vi konstatera att sjuksköterskorna 
både i denna studie och i Patton och Funks upplevde att läkarna inte visade tillräckligt 
intresse för ischemimonitorering samt att deras egna och deras kollegors kunskap i 
ämnet tolkades som eftersatt. Detta överensstämmer väl med påståendet att behandlande 
läkare efterfrågar och intresserar sig för ischemimonitoreringen där två tredjedelar 
svarade att det stämde dåligt eller inte alls, ingen deltagare tyckte att det stämde helt. 
Att fyrtiosju av femtionio deltagare ansåg att bristande kunskap om korrekt användning 
var en anledning till att ischemimonitorering inte användes i större utsträckning får 
anses vara anmärkningsvärt. Enkäten går inte in på vad denna bristande kunskap utgörs 
av, men enligt Blakeman, Sarsfield och Booker (2015) krävs det en relativt liten 
utbildningsinsats för att förbättra kunskapsnivån hos personalen. Enligt deras studie 
blev sjuksköterskorna betydligt mer komfortabla med att handha ischemimonitorering 
vilket får tolkas som att både kunskap och attityd kan förbättras med en relativt enkel 
utbildningsinsats som i detta fall en bildpresentation. 

  
 
Ett annat sätt att minska den upplevda kunskapsbristen kan vara att se över hur 
ischemimonitoreringen presenteras på monitorn och göra denna presentation så 
lättavläst som möjligt. En majoritet av deltagarna i denna studie instämde helt eller 
delvis i påståendet att avläsning av ischemimonitorering fanns lättillgänglig på 
respektive avdelningar. Författarna tolkar detta som att det på de flesta 
intensivvårdsavdelningar (om inte alla) finns någon form av grafisk presentation av 
ischemimonitoreringen idag, som till exempel ST-map. När Sangkachand, Sarosario 
och Funk (2011) genomförde sin studie kring ST-map så hade denna teknik nyligen 
kommit ut på marknaden. Där slogs det fast att användandet av denna grafiska funktion 
för ischemipresentation ökade användandet av ischemimonitorering, förbättrade 
sjuksköterskornas attityd mot densamma samt förkortade tiden till att 12-avlednings 
EKG togs vid avvikande ischemiparametrar. Liknande resultat uppnådde även Wilson et 
al (2012) när de studerade ett annat grafiskt system för presentation av 
ischemimonitorering men de slog även fast att de som har mest att tjäna på dessa 
grafiska system är de intensivvårdssjuksköterskor som känner sig minst förtrogna med 
ischemimonitorering. Som Kiekkas et al. (2006) beskriver det så leder kontinuerlig 
forskning och utveckling till en intensivvård där tekniken tar allt mer plats och en 
högteknologisk vård som genomgår en ständig evolution ställer allt större krav på 
sjuksköterskan. Det som behövs är teknik som är enkel, användarvänlig och samtidigt 
korrekt, utan att ta fokus från patienten.  
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Nästan alla deltagare i vår studie höll med om påståendet att det var viktigt att kunna 
ischemimonitorera patienter inom intensivvården. Därmed verkar det vara utom allt 
tvivel att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att ischemimonitorering var ett viktigt 
och nödvändigt verktyg i den dagliga vården av den kritiskt sjuka patienten. Men 
samtidigt upplevde de att det fanns kunskapsluckor kring korrekt användning samt att 
behandlande läkare inte intresserade sig tillräckligt för monitorering av kardiell ischemi. 
Detta ledde i sin tur till att kritiskt sjuka patienter inte ischemimonitorerades i den 
utsträckning intensivvårdssjuksköterskorna önskade. 

 
 

Patientperspektivet 

Deltagarna fick i fritext ange risker och problem med att inte ischemimonitorera 
patienter inom intensivvården. Frågan var inte obligatorisk men 23 av de 59 deltagarna 
skrev ett svar. Många gav uttryck för oro att inte upptäcka ischemi eller rent av en 
hjärtinfarkt tillräckligt tidigt i förloppet. En deltagare svarade att hen säkert trodde att en 
del patienter genomgår hjärtinfarkt som inte uppfattas av personalen på intensiven. 
Samma deltagare skrev också om svårigheten att upptäcka angina då många patienter är 
sövda. Utöver det anmärkningsvärda i att patienter kan ha oupptäckta hjärtinfarkter 
inom intensivvården så stämmer det bra ihop med det som Berlot et al (2010) fann. De 
upptäckte att 20 dödsfall av 75 (27 %) inom intensivvården där hjärtinfarkt var 
dödsorsaken inte initialt rapporterades som hjärtinfarkt utan konstaterades först efter 
obduktion. Dessa hjärtinfarkter var av sådan allvarlighetsgrad att patienten dog. Hur stor 
förekomst av hjärtinfarkter som inte berövade livet på patienterna är okänt. Att risken 
för ytterligare lidande samt att skada på hjärtmuskeln kan passera obemärkt förbi är 
däremot en realitet. Svaret ovan adresserar utöver faran för hjärtskada och hjärtdöd även 
risk för lidande i form av smärta. Enligt Alderson & McKechnie (2013) lider patienter 
ofta inom intensivvården på grund av underbehandlad och oupptäckt smärta med 
potentiella risker för allvarliga psykiska och fysiska effekter. Detta sker i kombination 
med dåliga möjligheter till kommunikation. Detta stämmer väl överens med en 
deltagares oro över att hjärtinfarkt kan undgå personalen då patienten är sövd och 
oförmögen att förmedla sig själv.  
 
 
De finns många svårigheter att överbrygga för att åstadkomma en effektiv smärtlindring 
enligt Sigakis & Bittner (2015). Enligt dem är bland annat patientens oförmåga att 
förmedla sig och misslyckande att värdera/upptäcka smärta samt utvärdera 
behandlingens effekter från vårdpersonalens sida barriärer som står i vägen. Det är 
också viktigt att känna till smärtans ursprung för att nå bästa resultat. Författarna tycker 
att de bedömningsinstrument som tidigare föreslagits för smärtuppskattning kan 
användes parallellt med ischemimonitorering. Vid händelse av smärta enligt exempelvis 
BPS eller CPOT så kan ischemimonitorering ge möjlig vägledning om vad som 
inducerar smärtan och vidare handläggning. I händelse av ischemiska episoder kan BPS 
eller CPOT avslöja hur patienten mår och vägleda fortsatt behandling.          
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En annan deltagare i vår studie skrev om risken för att missa ischemi och således fara 
för felaktigt omhändertagande. Samma deltagare pekar också på risken för misslyckad 
urträning ur ventilator vilket stämmer bra med det som Frazier (2008) kom fram till. 
Vid urträningsfasen ur respirator fördubblar samtidig myokardischemi risken för 
misslyckande och förlänger således såväl tiden i respirator som vårdtiden. En studie 
(Martin, Hill, Burns & Chen 2005) delar in patienter som har en förlängd vårdtid inom 
intensivvården i 3 grupper utefter orsak till lång vårdtid. Grupperna består av patienter 
med multiorgansvikt, patienter med behov av mekanisk ventilation samt icke-
ventilerade patienter med svikt i ett organ. Studien visade bland annat att de patienter 
som var i behov av mekanisk ventilation hade en betydligt längre vårdtid än de två 
övriga grupperna av långliggare på intensivvårdsavdelning. De två övriga grupperna 
hade ungefär samma vårdtidsduration medan de ventilerade patienterna hade drygt tolv 
dygn längre vårdtid i medelvärde. De upptäckte också att även om patienterna med 
multiorgansvikt hade högst dödlighet under vistelsen på intensivvården, så var 
dödligheten efter utskrivningen från intensivvården störst i den mekaniskt ventilerade 
gruppen. 
 
 
Patienter med förlängd tid på intensivvårdsavdelningen löper risk för flera olika 
medicinska komplikationer till exempel njursvikt, hjärtsvikt, malnutrition, 
intensivvårdsförvärvad svaghet samt hjärnskada. Utöver dessa komplikationer är det 
vanligt förekommande med diverse psykiska problem (Johns, Dawson & Ball 2010). I 
en studie av Kapfhammer, Rothenhäusler, Krauseneck & Schelling (2004) kunde man 
konstatera att antalet dagar spenderade inom intensivvården hos patienter med Acute 
Respiratory Distress Syndrome (ARDS) korrelerade med risken att drabbas av 
Posttraumtisk Stressyndrom (PTSS) vilket resulterade i en sämre livskvalitet hos 
patienterna långt efter utskrivningen. Den förlängda vårdtiden i sig förorsakar också 
lidande och inte bara dess långsiktiga konsekvenser då vistelsen inom intensivvården är 
associerad med mycket lidande.  Livshotande sjukdom samt invasiv 
behandling/övervakning skapar en upplevelse av att flyta mellan en fiktiv värld och den 
verkliga världen (Egerod et al. 2015). Vakna patienter riskerar att uppfatta sig själva i 
termer av objekt som skall observeras. Det kan vara svårt att göra sin röst hörd och 
kunna ge uttryck för sina rädslor i en högteknologisk miljö som inom intensivvården. 
(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekeberg 2007). Vi kan förvänta oss att vårdtiderna kan 
förlängas och belastningen inom sjukvården kan komma att förvärras i framtiden, till 
följd av allt mer betydande klimatförändringar. Vi kan komma att se sjukdomar och 
tillstånd som sedan tidigare varit relativt okända för oss i västvärlden och risken finns 
att klimatkatastrofer kommer att ha en kraftig påverkan även på svensk sjukvård (United 
Nations, 2017). 
 

En av deltagarna i vår studie påpekade risken för bestående skada om inte eventuell 
ischemi upptäcks i tid. Svaret pekar på faran för att hjärtsvikt kan uppstå som en 
konsekvens av hjärtinfarkt. Enskilt eller i kombination med hypertoni är ischemisk 
hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Prognosen vid hjärtsvikt är generellt 
allvarlig och försämras med bland annat ökad svårighetsgrad. Reperfunderande 
behandling kan vid akut hjärtinfarkt mildra infarktutbredningen och således också 
hjärtsvikten. Detta naturligtvis under förutsättning att hjärtinfarkten upptäcks i tid. 
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Symtom som patienten kan råka ut för är bland annat trötthet, dyspnè, ödem och 
lungödem och cyanos. Reducerad funktion av hjärtkapaciteten kan även påverka andra 
organ och orsaka svikt i dem, till exempel lever och njurar. (Persson 2008, ss. 115-125). 
Att leva med hjärtsvikt innebär att inte veta hur sjuk man är från den ena stunden till 
den andra. Först kan patienten vara hemma, för att en liten stund senare vara i behov av 
intensivvård. Den sjuke kan komma att ändra sina aktiviteter/rutiner och takten de 
utföres i. När symtomen blir tydliga för andra kan den sjuke uppleva det som pinsamt 
och förlust av sin värdighet enligt Nordgren & Asp (2007). En informant i den studien 
berättar att “detta är inget liv. Jag är i fängelse, jag är fängslad i min egen kropp”.  
Ischemimonitorering kan hjälpa till att upptäcka en hjärtinfarkt i ett tidigt skede och 
således begränsa dess konsekvenser.  
 
 

Det professionella ansvaret 

Enligt riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) så skall 
intensivvårdssjuksköterskan bland annat kunna “monitorera och handha medicinteknisk 
utrustning samt utvärdera information från avancerad monitorering och klinisk 
undersökning”. Författarna gör tolkningen att ischemimonitorering inkluderas i 
benämningen “avancerad monitorering” och därmed förutsätts 
intensivvårdssjuksköterskans kunskap samt förmåga att tolka den information som 
erhålls. Milhomme, Gagnon och Lechasseur (2018) beskriver den kliniska 
övervakningen, där ischemimonitorering är en del, som en kognitiv och beteendemässig 
process med systematiskt insamlande av data för att kunna bedöma patientens 
hälsosituation. Detta beskrivs som en viktig komponent för att säkerställa 
patientsäkerheten, särskilt inom intensivvården när patienten är instabil eller löper risk 
för instabilitet. De beskriver vidare att uppmärksamma eller vaksamma (vigilant) 
sjuksköterskor är känsliga för den data som erhålls via den kliniska övervakningen och 
de kan genom denna ta korrekta beslut för att reducera riskerna för komplikationer hos 
patienterna.  
 

Att sätta på utrustning för ischemimonitorering kan betraktas som att öppna en 
kommunikationskanal till den sövda eller sederade patienten gentemot vårdpersonalen 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 208). Fore och Sculli (2013) beskriver den allt mer 
automatiserade (tekniska) vården som tveeggad. De menar att allt mer avancerade 
monitoreringssystem kan ge trender för kliniska parametrar innan kritiska händelser 
uppstått hos patienten, och därmed kan skada förhindras. Samtidigt kan vårdpersonal 
förlora klinisk kunskap och invaggas i en falsk trygghet när de i allt större utsträckning 
förlitar sig på vad den tekniska utrustningen visar. Precis som tekniken i övrigt kan 
olika ljud och ljuslarm inom vården både vara positivt eller negativt. Lite mindre än 
hälften av deltagarna i vår studie angav att de använde någon form av larmgräns vid 
ischemimonitorering. När tekniken fungerar kan detta underlätta vården och göra den 
säkrare. Många och upprepade fel- eller falsklarm kan däremot distrahera 
sjuksköterskan och flytta fokus från patienten (Milhomme, Gagnon & Lechasseur 
2018). Det är författarnas uppfattning att fungerande och etablerade rutiner ökar 
exaktheten vid ischemimonitorering och minskar därmed mängden fellarm. 
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En vanlig åtgärd i samband med avvikande parametrar vid ischemimonitorering är att ta 
ett 12-avlednings EKG. Detta görs bland annat för att konfirmera eller avfärda 
misstanke om kardiell ischemi som väckts av ischemimonitoreringen. Ungefär 
femtioåtta procent av deltagarna i vår studie instämde i påståendet att 
ischemimonitoreringen ofta föranleder att det tas ett konventionellt 12-avlednings EKG. 
Här fanns en signifikant skillnad i svaren beroende på ålder hos deltagarna. Yngre 
deltagare angav i större utsträckning än äldre att ett konventionellt 12-avlednings EKG 
registrerades på grund av den aktuella ischemimonitoreringen. En möjlig anledning till 
detta finns beskrivet i Fore och Scullis (2013) studie där de undersöker faktorer som 
påverkar sjuksköterskors situationsmedvetenhet. Där konstateras att nyare 
sjuksköterskor är mer uppmärksamma eller vaksamma (vigilant) jämfört med mer 
rutinerade sjuksköterskor som tenderar att vara mer bekväma (complacency).  
 
 
Ytterst ansvarar behandlande läkare för den medicinska säkerheten. Nästan alla 
deltagarna i enkäten ansåg det viktigt att kunna ischemimonitorera patienter inom 
intensivvården men samtidigt så upplevde två tredjedelar att behandlande läkare inte 
efterfrågar eller intresserar sig för ischemimonitoreringen tillräckligt. Risken finns att 
det då uppstår en diskrepans mellan uppställda krav och upplevda förväntningar på 
vilka parametrar som bör monitoreras och premieras. Stubberud (2009) skriver att 
“Hjärtövervakningsavdelningar var de första avdelningarna som utvecklade 
intensivvård som en specialitet och betraktas av många som de första 
intensivvårdsavdelningarna”. Frågan är om man glömt bort sitt ursprung? 
 
 
Som tidigare nämnts har många av deltagarna angett att bristande kunskap om korrekt 
användning var en bidragande faktor till att ischemimonitorering inte användes i större 
utsträckning. Självklart har intensivvårdssjuksköterskor ett egenansvar att besitta 
adekvat kompetens och kunskap för att kunna “utvärdera information från avancerad 
monitorering”. Men samtidigt har även de lärosäten som utbildar 
intensivvårdssjuksköterskor samt arbetsgivaren ett ansvar att se till att sjuksköterskorna 
får förutsättningarna för att kunna leva upp till de ställda kraven. Fore och Scullis 
(2013) hävdar att när en yrkesgrupp regelbundet genomgår träning, utbildning eller 
repetitionsutbildning så bibehålls deras uppmärksamhet eller vaksamhet. Motsatt, när 
allt längre tid passerar så tenderar vi att successivt bli mer och mer bekväma och/eller 
självgoda. Ska kunskapsnivån höjas för sjuksköterskorna när det gäller EKG-tolkning 
och ischemimonitorering kan det därför vara en god idé att bygga upp ett system 
liknande det som byggts upp kring den svenska HLR-utbildning, med regelbunden 
repetitionsträning. 
 
 
Enligt Huffling och Schenk (2014) är miljöhänsyn ett viktigt ämne för sjuksköterskan 
både nu och i framtiden. Därför är det en viktig del av det professionella ansvaret att 
ställa krav vid upphandling av teknisk utrustning som monitorer för 
ischemimonitorering så att de har rätt energiklassning. Dessutom bör man på alla salar 
tänka på att sortera avfall rätt, som till exempel en separat behållare för återvinning av 
EKG-elektroder. 
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Lokala rutiner 
På påståendet att det fanns lokala rutiner för ischemimonitorering svarade drygt hälften 
av alla deltagarna ”stämmer mindre bra”, ”stämmer inte alls” eller ”varken eller” vilket i 
sammanhanget får tolkas som att det saknas lokala rutiner alternativt är stora brister i 
dem. Var tionde svarade ”vet ej” på samma påstående. När vi efterfrågade huruvida det 
fanns beskrivet vilka patienter som skall ischemimonitoreras svarade drygt hälften av 
deltagarna ”stämmer dåligt” eller ”stämmer inte alls” samt ”varken eller”. På frågan om 
de eventuella rutinerna är adekvat utformade så svarade två tredjedelar av deltagarna 
”stämmer dåligt”, ”stämmer inte alls” samt ”varken eller”. Vikten av skriftliga lokala 
rutiner blir ännu större enligt författarna när kunskapen hos sjuksköterskorna 
självuppskattas som låg och intresset från läkarkåren samt möjligen även kunskapen 
också uppfattas låg. Tydliga rutiner som personalen känner till och är följsamma 
gentemot blir ett viktigt verktyg för att upprätthålla kvaliteten i verksamheten.  
 
 
Begreppet kvalitetsindikator beskrivs som ett kvantitativt mått och används i samband 
med kvalitetsutveckling inom vården (Willman & Idwall 2013). Indikatorn kan vara 
användbar när man vill följa och mäta genomförandet av vården och utvärdera dess 
resultat. Kvalitetsindikatorn mäter struktur, process och resultat. Som en del av 
mätningen när det kommer till struktur efterfrågas fastställda riktlinjer för vårdarbetet 
inom ett specifikt område. Således är skriftliga rutiner/riktlinjer en del av att 
kvalitetssäkra viktig patientvård och stödjande aktiviteter. För att mäta de handlingar 
som verkställs används processindikatorer. Det kan till exempel röra sig om att 
fastställda riktlinjer efterlevs tillfredsställande och på så sätt erhåller man ett svar på 
huruvida processen har behov av förbättring eller inte.    
 
 
På frågan om deltagarna anser att de eventuella rutinerna för ischemimonitorering 
efterlevdes tillfredsställande svarade drygt hälften ”stämmer dåligt” eller ”stämmer inte 
alls”. På denna fråga fanns det en signifikant skillnad på hur deltagarna svarade 
beroende på vilken åldersgrupp de tillhörde. Deltagarna som var under 50 år var i större 
utsträckning missnöjda med följsamheten kring de lokala rutinerna jämfört med 
deltagarna som var 50 år eller äldre.  
 
 
Avsaknaden av rutiner och den bristfälliga följsamheten utgjorde enligt principen om 
kvalitetsindikatorer ett hot mot kvaliteten i vården (Willman & Idwall 2013). Det fanns 
säkert flera anledningar till den dåliga följsamheten. Det första och mest uppenbara var 
enligt författarna den upplevda bristen på rutiner vilket självfallet också gör dem 
omöjliga att följa. Att rutinerna uppfattades som ofullständiga och inte besvarade det 
den enskilda sjuksköterskan efterfrågade får sannolikt följsamheten att halta och 
intresset för riktlinjerna att svalna. När personalen inte känner till rutinerna sjunker 
också efterlevnaden av desamma. Det upplevda ointresset från läkarkåren, som naturligt 
är en viktig och tongivande yrkesgrupp i verksamheten undergräver betydelsen av 
ischemimonitorering och får den att verka oviktig i relation till annan mätningen som 
pågår inom intensivvården. Den rutin som var bäst beskriven var placeringen av 
elektroderna på patienten. Hela 81 % svarade ”stämmer bra” eller ”stämmer helt” på att 
detta fanns beskrivet. Författarna uppfattar anledningen till detta positiva svar var att 
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placeringen av elektroderna troligen beskrivs på själva övervakningsutrustningen. 
Missnöjet med följsamheten till lokala rutiner innehöll ett åldersperspektiv där yngre 
deltagare i större utsträckningen kände att efterlevnaden inte var tillfredställande. 
Författarna spekulerar i om yngre sjuksköterskor som genomgått sin utbildning mer 
nyligen, i större utsträckningen är benägna att “göra rätt” och följa de riktlinjer som 
finns för att kvalitetssäkra vården. Som tidigare beskrivits så är de yngre 
sjuksköterskorna i en studie av Fore & Sculli (2013) mer vigilant (vaksamma) än sina 
äldre kollegor vilket skulle kunna överensstämma med åldersaspekten vad gäller 
efterlevnad av lokala rutiner och riktlinjer.  
 
 

Metoddiskussion 

Urvalet skedde genom så kallat bekvämlighetsurval där potentiella deltagare valdes 
utifrån vilka avdelningschefer som hade, för författarna, sökbara e-postadresser. Detta 
ledde till en överrepresentation av intensivvårdsavdelningar från Västra 
Götalandsregionen, vilket i sin tur skulle kunna innebära en viss begränsning i 
möjligheten att generalisera resultatet till riket i stort. Enligt Kristensson (2014, ss. 83-
84) kan bekvämlighetsurval leda till en snedfördelning i svaren. Av de 15 avdelningar 
som vi kontaktade så valde åtta att skicka ut enkäten till intensivvårdssjuksköterskorna. 
Sex intensivvårdsavdelningar återkopplade inte alls och en avdelning återkopplade att 
de inte tänkte skicka ut den till sina sjuksköterskor. Totalt nådde enkäten ut till ca 400 
intensivvårdssjuksköterskor. Att få en exakt siffra var svårt då en del av de som mottagit 
enkäten via epost varit sjukskrivna, föräldralediga eller av annan anledning inte 
kontrollerat sin epost. Av dessa ungefär 400 sjuksköterskor som enkäten gick ut till 
valde 59 att besvara enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 15 %. Ett bortfall på 85 % 
kan till viss del förklaras av formatet som en webbenkät utgör. Trost och Hultåker 
(2016, s. 143) skriver att “svarsfrekvensen ofta blir lägre vid webbenkäter än vid postala 
enkäter trots att det är billigt att skicka ut påminnelser”. De förklarar detta med att det är 
lättare att glömma bort en e-post än ett fysiskt papper att hålla i handen, att påminnelser 
upplevs “tjatigare” när de kommer via e-post samt att det finns en risk för att brevet 
skall fastna i någon brandvägg eller spamfilter. Som Ejlertsson (2019, s. 40) skriver så 
uppstår osäkerhet kring hur resultaten ska tolkas om det finns ett betydande bortfall. Ett 
relativt stort bortfall kan innebära en snedfördelning i svaren, då det är möjligt att de 
som svarade hade ett större intresse eller kunskap i ämnet som enkäten avhandlade 
jämfört med de som valt att inte delta. 

 

Enligt Kristensson (2014, ss. 57-58) förekommer det nästan alltid någon form av fel 
(bias) i en studie. Något systematiskt bias i denna studie har inte författarna kunnat 
identifiera. Några mindre brister som skulle kunna benämnas designfel kan ha 
förekommit. Den primära orsaken till detta är i så fall författarnas oerfarenhet vad gäller 
konstruktion av enkäter. Reliabilitet innebär ett mått på mätsäkerhet (Kristensson, 2014 
s. 78) och det ideala för hög reliabilitet är att kunna mäta samma sak upprepade gånger 
med samma mätresultat. Detta är något som är svårt att genomföra i denna typ av 
enkätstudier, då mängden deltagare skulle minska successivt vid varje efterföljande 
enkät. Då deltagarna utgörs av legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning 
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inom intensivvård så är de väl förtrogna med det medicinska och 
omvårdnadsvetenskapliga språkbruket i enkäten. Trost och Hultåker (2016, s. 63) menar 
annars att krångliga ord och invecklad meningsbyggnad som deltagarna inte förstår 
sänker reliabiliteten i enkäten och därmed studien. Enligt dem är frågornas formulering 
och formulärets utseende viktigt för såväl reliabilitet som validitet. Denna enkät 
utformades med ett professionellt webbenkätverktyg för att öka reliabiliteten då den 
garanterade en beprövad design som stöddes av flera plattformar.  

 

Som Kristensson (2014, s. 73) skriver så är förmågan att kunna generalisera sina resultat 
“essentiellt i den kvantitativa forskningstraditionen”. Det relativt betydande bortfallet 
kan hota generaliserbarheten i denna studie. Det som talar för en god generaliserbarhet 
är bland annat tidigare studier som kommit fram till liknande resultat (Patton & Funk 
2001; Sangkachand, Sarosario & Funk 2011). Att tidigare studier kommit fram till 
liknande slutsatser kan beskrivas som överensstämmande validitet vilket är en relativt 
enkel metod för att bestämma validiteten i sin studie. Med validitet menas om den 
aktuella skalan mäter det som avses att mätas. Det finns ett antal metoder för att pröva 
en skalas validitet. Förutom ovanstående metod kan man även hävda att så kallad ”face 
validity” använts i denna studie genom det lilla urvalet på två sjuksköterskor som fick 
gå genom enkäten innan utskick. För att öka validiteten ytterligare kunde författarna 
använt sig av en redan befintlig och validerad skala. Dock kunde ingen sådan 
identifieras som motsvarade denna studies syfte och problemformulering (Lilja 2005). 

 

Vidare forskning 

 En kvantitativ studie liknande denna men med validerad enkät som når ut till en 
större population, och där man aktivt arbetar för att få ned bortfallet. Detta skulle 
öka validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten i resultatet 

 En kvalitativ studie där både läkare och sjuksköterskor inom intensivvården 
intervjuas skulle ge frågeställningarna kring ischemimonitorering ett nytt 
perspektiv och olika attityder hade kunnat penetreras med ett större djup 

 

Slutsatser och kliniska implikationer 

 Ischemimonitorering är ett viktigt verktyg inom intensivvården 
 Fler intensivvårdspatienter borde erhålla ischemimonitorering  
 Den upplevda bristande kunskapen om korrekt användning samt det upplevda 

bristande intresse från ansvarig läkare är hinder för ischemimonitorering 
 Kontinuerlig fortbildning och repetition kan ha stor effekt på attityder och 

kunskap inom ämnet 
 Ischemimonitorering kan skydda intensivvårdspatienten från lidande, både på 

kort och lång sikt  
 Det skall finnas konkreta och välskrivna rutiner/riktlinjer som får genomslag i 

personalgruppen vilket säkrar kvaliteten på vårdverksamheten   
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Bilaga 1 

Enkäten 
Nummer Fråga Svarsalternativ 

1 Vilket kön har du? Man, kvinna, annan 
2 Vilket ålderspann tillhör du (år)? 20-29, 30-39, 40-49, 50-

59, 60+ 
3 Antal arbetade år som legitimerad 

sjuksköterska innan examen som 
intensivvårdssjuksköterska? 

<1, 1-3, 4-6, 7-9, 10+ 

4 Antal arbetade år efter examen som 
vidareutbildad intensivvårdssjuksköterska? 

<1, 1-3, 4-6, 7-9, 10+ 

5 Vilken slags intensivvårdsavdelning har du din 
huvudsakliga anställning på? 

Allmän 
intensivvårdsavdelning 
(CIVA eller dylikt), 
Barnintensiven (BIVA), 
Neurointensiven (NIVA), 
Thoraxintensiven (TIVA), 
Om annat specificera 

6 Det finns skriftliga rutiner (PM) för hur 
ischemimonitorering skall bedrivas på din 
avdelning? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

7 Det finns beskrivet vilka patientkategorier eller 
tillstånd/diagnoser som skall 
ischemimonitoreras? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

8 Det finns rutiner för hur huden skall prepareras 
för bäst kontakt med EKG-elektroderna? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

9 Det finns skriftligt beskrivet var elektroderna 
skall placeras på patienten vid 
ischemimonitorering? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

10 Det finns skriftligt beskrivet hur patienten skall 
vara placerad i sängen för optimal 
ischemimonitorering? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
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Vet ej 
11 Hur sker dokumentationen av en patients 

eventuella ischemi på din avdelning (max tre 
svarsalternativ får väljas)? 

På dygnskurva, Löpande 
text i journal, Automatiskt 
digitalt 
informationssystem 
(CCC, Clinisoft eller 
liknande), Dokumenteras 
inte, Vet ej, Om annat 
specificera 

12 Frågeställning om ischemi hos patient (om 
ischemimonitorerad) tas upp vid rondarbete? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

13 Behandlande läkare efterfrågar och intresserar 
sig för ischemimonitoreringen? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

14 Ischemimonitoreringen föranleder ofta att det 
tas ett konventionellt 12-avlednings EKG? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

15 Du anser att de eventuella rutinerna för 
ischemimonitorering på avdelningen efterlevs 
tillfredsställande? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

16 Du tycker att era eventuella rutiner på 
avdelningen är adekvat utformade? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

17 Möjlighet till avläsning av 
ischemimonitorering finns lättillgängligt på din 
avdelning? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

18 Man använder larmparametrar på din avdelning 
(ljud- och eller ljuslarm vid överstigande av 
gränsvärden) i samband med 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
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ischemimonitorering? Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

19 Vilka omvårdnadsåtgärder skulle du vidta vid 
ischemi hos intensivvårdspatient? 
 

Ej obligatorisk, fritext 

20 Vad mäter vi genom ischemimonitorering? Hjärtats pumpförmåga, 
Hjärtats elektriska 
aktivitet, Syrebrist i 
hjärtmuskeln, Förekomst 
av extraslag i hjärtat, 
Ökad preload i höger 
förmak 

21 Det är viktigt att kunna ischemimonitorera 
patienter inom intensivvården? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

22 Det finns svårigheter eller problem med 
ischemimonitorering inom intensivvården? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

23 Vilka hinder eller svårigheter tror du bidrar till 
att man eventuellt inte ischemimonitorerar 
intensivvårdspatienter (max två svar)? 

Bristande kunskap om 
korrekt användning, 
Bristande intresse hos 
behandlande läkare, Ökad 
förekomst av störande och 
felaktiga larm från 
patientmonitorn, 
Komplicerar 
patientvården ytterligare, 
Om annat specificera 

24 Det finns risker/problem med att INTE ha 
ischemimonitorering? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

25 I sådant fall, vilka är riskerna eller problemen 
med att INTE ha ischemimonitorering? 
 

Ej obligatorisk, fritext 

26 Syrebrist i hjärtmuskeln kan utvecklas till en 
hjärtinfarkt? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
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Stämmer helt 
Vet ej 

27 Risken för ischemi är större hos 
intensivvårdspatienter generellt trotts frånvaro 
av tidigare hjärtsjukdom? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

28 Du reflekterar rutinmässigt innan/när du 
kopplar upp patienter på övervaket huruvida 
hen är i behov av ischemimonitorering? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

29 Du anser att för få patienter 
ischemimonitoreras på din avdelning? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

30 Du anser att för många patienter 
ischemimonitoreras på din avdelning? 

Stämmer inte alls 
Stämmer mindre bra 
Varken eller  
Stämmer bra 
Stämmer helt 
Vet ej 

31 Nedan kommer ett antal 
ingrepp/moment/händelser som är relativt 
vanligt förekommande 
inom intensivvården. Vilka tror du direkt 
(kausalt) ökar risken för ischemiska händelser i 
hjärtat (max 4 svar)? 

Dialys, PICCO-
monitorering, 
Postoperativ vård efter 
icke-kardiellt ingrepp hos 
patient med en eller flera 
riskfaktorer för att 
utveckla hjärt-
kärlsjukdom, felaktigt 
sondläge, Ta blodgaser, 
undernutrierad,  Lågt 
blodvärde (Hb), INVOS-
monitorering,  En stor 
mängd in- och utfarter,  
Urträning ur respirator 
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Bilaga 2 

 

Information angående ett examensarbete om ischemimonitorering inom 
intensivvården 
Vi vill fråga dig som är vidareutbildad intensivvårdssjuksköterska om du vill delta i vårt 
examensarbete (M2019:14). Vi är två sjuksköterskor som studerar på 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Akademin för 
vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Vi har intresserat oss för ischemimonitorering inom Intensivvården. AACN ( American 
Association of Critical-Care Nurses) slår fast att tyst ischemi är en risk för alla kritiskt 
sjuka patienter och AHA (American Heart Association) hävdar att ischemimonitorering 
är ett underanvänt verktyg på sjukhus. Vi vill därför försöka bilda oss en uppfattning om 
hur det ser ut på svenska intensivvårdsavdelningar och hoppas att du kan hjälpa oss med 
detta genom att besvara denna enkät. 

Vi har kontaktat din chef som godkänt spridningen av denna enkät och som i sin tur 
spridit länken till webbenkäten vidare i organisationen. Vår förhoppning är att så många 
som möjligt skall ha tid att besvara denna enkät då en hög svarsfrekvens ger starkare 
statistisk signifikans, och därmed bättre speglar verkligheten. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Datainsamling till examensarbetet kommer ske via denna webbenkät till vidareutbildade 
intensivvårdssjuksköterskor som arbetar kliniskt. Enkäten tar ungefär 5-10 minuter att 
besvara. 
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Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in viss allmän information om dig, men inget av 
detta kommer kunna kopplas till dig som person eftersom enkäten är helt anonym. Inga 
uppgifter eller resultat som möjligtvis skulle kunna härledas till dig som person kommer 
att redovisas i examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga 
kan ta del av det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att 
betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär 
det i enlighet med offentlighetsprincipen. Det datamaterial som samlats in kommer att 
förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 
också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

FÖRFATTARE 
Jesper Englund 
Mobilnummer: xxx-xxxxxx 
E-postadress: englund_jesper@hotmail.com 

Fredrik Mohlin 
Mobilnummer: xxx-xxxxxx 
E-postadress: fredrikmohlin1980@gmail.com 
 
HANDLEDARE 
Isabell Fridh/ Bitr. Professor 
Mobilnummer: xxx-xxxxxx 
E-postadress: Isabell.Fridh@hb.se 

Samtycke om deltagande 
Jag har fått skriftlig information om examensarbetet och har möjlighet att ställa frågor. 
Genom att klicka mig vidare till enkäten anses informerat samtycke ha inhämtats. 
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Bilaga 3 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvårdssjuksköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna 
utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Vi har intresserat oss för 
ischemimonitorering inom intensivvården. AACN ( American Association of Critical-
Care Nurses) slår fast att tyst ischemi är en risk för alla kritiskt sjuka patienter och AHA 
(American Heart Association) hävdar att ischemimonitorering är ett underanvänt 
verktyg på sjukhus. Vi vill därför försöka bilda oss en uppfattning om hur det ser ut på 
svenska intensivvårdsavdelningar och hoppas att ni kan hjälpa oss med detta genom att 
besvara denna enkät. Metoden i examensarbetet är kvantitativ. 
 
Datainsamling kommer att ske via webbenkät där deltagarna själva via en medföljande 
länk går in och fyller i enkäten. Enkäten består av 31 st frågor och kommer ta ca 5-10 
minuter i anspråk och kan göras på såväl dator som mobiltelefon eller “platta”. Enkäten 
vänder sig till vidareutbildade intensivvårdssjuksköterskor i kliniskt arbete på någon 
intensivvårdsavdelning i Sverige. När deltagarna går in på den angivna länken kommer 
första sidan upp som i närmare detalj förklarar studiens syfte och deltagarnas rättigheter. 
När de läst igenom detta och gått vidare till själva enkäten anses informerat samtycke ha 
inhämtats. Inga namn, uppgifter eller resultat som kan härledas till någon person 
kommer att redovisas i examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock 
vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon 
begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. Det datamaterial som samlats in 
kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i examensarbetet 
av nedanstående handledare. 
 
Hälsningar 
Göteborg 190206 
 
__________________________           __________________________ 
Jesper Englund            Fredrik Mohlin                               
E-post englund_jesper@hotmail.com           E-post fredrikmohlin1980@gmail.com 
Tfn xxx-xxxx            Tfn xxx-xxxxxx 
 
 
Handledare 
Isabell Fridh/Bitr. Professor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
E-post Isabell.Fridh@hb.se 
Tfn xxx-xxxxxxx 


