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Sammanfattning    

 

Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal 

individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för 

hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är 

associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Dagens medicinska och 

tekniska resurser tillsammans med ökad kompetens har gjort att fler, sjukare och äldre 

patienter, kan erhålla akuta vårdinsatser vid svår sjukdom. Kritiskt sjuka äldre med stor 

samsjuklighet är de som idag har minst chans att erhålla bäst individanpassad vård med 

dagens sjukvårdssystem. Författarna har uppmärksammat att det finns en pågående 

diskussion kring intensivvården av dessa patienter inom den studerade yrkesgruppen 

samt att tydliga riktlinjer saknas. Syftet med studien var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter som är 80 

år och äldre. En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod användes. Totalt 8 intervjuer 

genomfördes på fyra allmänna intensivvårdsavdelningar. Intervjuerna analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Huvudfynden riktar sig främst mot 

etiska dilemman och svårigheter i teamarbetet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev 

faktorer som påverkar bedömningar av äldre patienter. Bristande kontinuitet bland 

intensivvårdsläkare var en faktor. Komplexa etiska dilemman och att inte vara i 

samförstånd med beslut uttrycktes som en anledning till frustration i arbetet med dessa 

patienter. Vidare kom de med förslag och önskningar om förbättringar. Avsaknad av 

riktlinjer eller lämpliga screeningsystem och evidens gällande äldre patienter inom 

intensivvården skulle kunna vara en faktor som påverkar intensivvården av de allra 

äldsta intensivvårdspatienterna. Det kan vara en anledning till att beslut uppfattas av 

intensivvårdssjuksköterskan som godtyckliga många gånger. Etisk stress var enligt 

analysen vanligt förekommande i vård av den äldre intensivvårdspatienten. Framförallt 

gällande att genomföra omvårdnadsåtgärder som endast upplevs förlänga ett lidande.   

 

Nyckelord: äldre, 80 och över, omvårdnad vid livshotande sjukdom, etik, 

intensivvårdssjuksköterska 
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INLEDNING 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB 2016) prognoser beräknas Sveriges befolkning 

öka med cirka 4 miljoner de kommande 40 åren. Dödligheten har minskat och 

medellivslängden har ökat de senaste 100 åren. Svenskarnas levnadsförhållanden, vanor 

och utbildningsnivå har ökat och förbättrats. En utveckling har skett med bättre och 

effektivare medicinska behandlingsmetoder. Enligt World Health Organization (WHO 

2015) kommer världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre, innebära 

stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och ekonomi. Då hög ålder 

generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. 2017 var den 

svenska medellivslängden för män 80,7 år och kvinnor 84,1 år. Individer 80 år och äldre 

förväntas öka de kommande åren. Cirka 5 % av den svenska befolkningen är idag 80 år 

och äldre. År 2050 förväntas individer 80 år och äldre vara 9 %. Mycket av den vård 

och omsorg som ges idag konsumeras av dessa individer. Dock bör tilläggas att 

sjukligheten inom gruppen är mycket varierande och individuell. De vanligaste 

orsakerna till vård inom slutenvården är relaterat till influensa eller lungsjukdom, 

skador på lår eller höft, kärlsjukdom i hjärnan, ischemisk hjärtsjukdom eller annan form 

av hjärtsjukdom (Socialstyrelsen 2019). Mellan 10 - 20% av de som vårdas inom 

intensivvården idag är 80 år och äldre (Fronczek et al. 2018).       

 

BAKGRUND 

Definition av äldre 

Personer 65–79 år benämns ibland som yngre äldre. Åldersgruppen är övervägande 

alerta individer som lever ett självständigt liv med få besök inom hälso- och sjukvården. 

Åldersgruppen 80 år och äldre benämns som äldre äldre eller de allra äldsta. Individer 

inom denna grupp har ofta förändringar relaterat till deras åldrande kropp som inverkar 

på sjukdomars utveckling, diagnos, behandling, vård och prognos. Förändringar på 

grund av åldrande i frånvaro av sjukdom leder sällan till nedsatt funktion före 85–90 års 

ålder. Åldersförändringar leder däremot till att äldre lättare drabbas av sjukdom som 

oftare blir mer omfattande och följs av fler komplikationer. Kroppens nedsatta kapacitet 

reducerar möjligheterna hos den äldre att öka hjärtarbete, syreupptagning samt att 

upprätthålla kroppens homeostas och saltbalans (Hylén Ranholt 2008, ss. 73–76). I 

vilken hastighet en individ åldras skiljer mellan individer. Vanliga sjukdomar hos äldre 

är inte åldersförändringar vilket gör det extra viktigt att vara införstådd med de 

biologiska åldersförändringarna (Mersen 2008, s. 49). 

 

Intensivvård, etiska principer och äldre 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR 2018) beskriver Intensivvård som en vårdnivå med 

hög personaltäthet med övervägande specialistutbildad personal. En 

intensivvårdsavdelning (IVA) är utrustad för att kunna utföra och ge avancerad 

övervakning och sjukvård. På en allmän IVA vårdas patienter med svikt i andning, 

cirkulation och medvetande. Enligt svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI 

2015) så ska det föreligga svikt i ett eller flera organ och sjukdomstillståndet ska vara 

möjligt att åtgärda. Bästa tänkbara vård och behandling ska erbjudas utifrån patientens 

sjukdomssituation, behov och mål. Vården som erbjuds ska alltid vara grundad på 
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vetenskap och beprövad erfarenhet (SOSFS 2011:7). Vid inskrivning ska en 

behandlingsstrategi skapas där beslutsgrunder, samråd och samförstånd ska 

dokumenteras. Behandlingsstrategin ska ses över dagligen och kan omprövas (SFAI 

2015). Om beslutet kring intensivvård är svårbedömt ska behandling påbörjas eller 

fortgå tills dess att en mer korrekt bedömning kan göras. Om de visar sig att vården inte 

kommer att vara till nytta för patienten ska intensivvården avbrytas (Svenska 

Läkaresällskapet & Svensk sjuksköterskeförening 2018).   

Beslut inom intensivvården ska vara grundade på etiska principer. Det innebär att 

vården ska erbjudas med tanke på alla människors lika värde samt att patienten ska ha 

rätt att ta beslut kring sitt eget liv. Den vård som tillhandahålls ska inte leda till onödig 

skada eller lidande för patienten. Lidande går inte alltid att frångå och i de fallen ska 

nyttan av vården vägas mot det lidande patienten kommer att få utstå. Målet ska alltid 

vara att bota sjukdom, och när det inte går så ska målet vara att lindra patientens besvär. 

Om en vuxen patient själv inte kan ta beslut kring sin vård så åligger det vården att ta 

etiskt grundade beslut kring den fortsatta vården där integritet och patientens värdighet 

bibehålls. Dagens medicinska och tekniska resurser tillsammans med ökad kompetens 

har gjort att fler, både sjukare och äldre människor, kan få möjlighet att erhålla akuta 

vårdinsatser vid svår sjukdom (SFAI 2012).  

En patient som erhåller intensivvård ska aldrig bedömas utifrån sin ålder, utan nyttan av 

behandlingen är avgörande. Det är därför viktigt att kunna skilja på biologisk och 

kronologisk ålder. Hög kronologisk ålder, tiden en patient levt uppmätt i år, behöver 

inte ha ett samband med en förhöjd sjukhusmortalitet (Lundberg 2012, ss. 21–22). 
Åldrandet i kroppen kan vara tidig eller fördröjd i förhållandet till den faktiska åldern. 

Åldersrelaterade förändringar i kroppen är individuella och bör utvärderas utifrån de 

åldersrelaterade förändringar som är närvarande och inte utifrån det som är “normala 

förändringar” i en viss ålder (Resnick 2018, ss. 117–118). Trots att patienter inte ska 

nekas medicinsk vård grundat på en patients höga ålder så förekommer 

åldersdiskriminering inom vården (Svensk sjuksköterskeförening 2017). För utfallet vid 

akut sjukdom hos äldre spelar den fysiska och psykiska funktionen tillsammans med 

antal kroniska sjukdomar en större roll än sjukdomen i sig (Hylén Ranholt 2008, s. 84).  

 

Guidet, de Lange och Flaatten (2018) hävdar i sin forskningsartikel att vid inskrivning 

av äldre patienter inom intensivvården krävs ett gott samarbete av flera vårdgivare. 

Detta för att ge hjälp och stöd i frågan om intensivvård gällande den äldre patienten. 

Den vård som gavs följdes upp och rimligheten i vården i relation till överlevnad 

beaktades. Det framkom att stigande ålder enskilt är signifikant något som ökar risken 

att patienten drabbas av exempelvis akut inflammatoriskt tillstånd med respiratorisk 

svikt vid ventilatorbehandling, likaså sepsis, njurskador och malnutrition.  

 

Sacanella et al. (2009) visar i sin forskningsstudie att äldre patienter som vårdas på IVA 

har högre mortalitet jämfört med yngre patienter. Vidare hävdar Sacanella et al. (2009) 

att dessa patienter bör skattas och utvärderas noga innan de skrivs in på IVA för att 

identifiera patienter med störst chans till överlevnad efter intensivvårdsbehandling. 
Pintado et al. (2013) har i sin forskningsartikel funnit flera studier som visat på att 

patienter i högre grad nekas intensivvård ju högre kronologisk ålder patienten har. 

Faktorer som påverkar besluten är ålder i kombination med nedsatt kognitiv förmåga, 
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tidigare grad av beroende av vårdinsatser stöd och hjälp samt begränsad tillgång till 

intensivvårdsplatser på sjukhuset. De fann att studier har visat skilda utfall för äldre 

patienter inom intensivvården. I bakgrunden till sitt arbete fann författarna höga värden 

för dödlighet inom 1 år för äldre patienter (i studien 75 år och äldre), jämfört med yngre, 

samt försämrad livskvalité och självständighet. Däremot presenterar de även tidigare 

forskning som hävdar motsatsen och att patienter inte ska nekas intensivvård utifrån 

ålder. Det viktigaste för att bedöma mortaliteten hos en patient är sjukdomens 

allvarlighetsgrad som föranlett bedömning för intensivvård. Författarna beskriver senare 

i studien att patienter 75 år och äldre som nekades intensivvård hade sämre utfall än de 

som erhöll intensivvård. De fann att ålder, tidigare funktion och samsjuklighet har större 

betydelse i triagering än allvarlighetsgraden på det aktuella tillståndet. En patient som 

har mer än en sjukdom samtidigt beskrivs lida av samsjuklighet (Nationalencyklopedin 

2019).  

 

Jeitziner, Zwakhalen, Bürgin, Hantikainen och Hamers (2015) undersökte 

hälsorelaterad livskvalité hos patienter 80 år och äldre ett år efter intensivvård. 

Patienterna fick skatta sin upplevda hälsorelaterade livskvalité. Resultatet jämfördes 

med resultat från yngre äldre patienter. Större individuella variationer registrerades 

bland de allra äldsta patienterna jämfört med de yngre äldre. Hög hälsorelaterad 

livskvalité före intensivvård har samband med hög hälsorelaterad livskvalité 1 år efter 

intensivvård. Utifrån det kunde forskarna anta att de allra äldsta patienterna med bra 

fysiska och psykiska reserver före allvarligt insjuknande hade goda chanser att klara av 

intensivvård. 

 

Skörhet hos äldre 

 

Fronczek et al. (2018) förespråkar i sin kvalitativa studie att anta konceptet “frailty” för 

att kunna minska diskriminering i gruppen 80 år och äldre. Detta för att särskilja de som 

bedöms lämpliga alternativt inte lämpliga för att tas om hand om på intensivvården. 

Inom forskningen översätts “frail elderly” till sköra äldre. Begreppet beskriver särskilt 

sårbara äldre patienter som i större utsträckning drabbas av sjukdom eller skada 

(Karolinska institutet 2019). Att anta detta begrepp skulle hjälpa till att tydligare kunna 

avgränsa biologisk ålder från kronologisk ålder (Fronczek et al. 2018). Nyligen gjordes 

en annan studie där forskarna undersökte 5021 patienter, 80 år och äldre inskrivna på 

europeiska intensivvårdsavdelningar. 43 % av patienterna benämns som sköra vid 

inskrivning enligt studiens kategorisering av begreppet. Alltså den skörhet som 

uppmätts innan det förekommande akuta sjukdomstillståndet och sjukhusvistelsen. 

Resultatet visade tydligt att denna patientgrupp hade en tydlig relation mellan uppmätt 

skörhet vid inskrivning och en ökad 30-dagars dödlighet (Flaatten et al. 2017).        

 

Gustafsson, Edberg och Dahlin-Ivanoff (2012) undersökte med hjälp av fokusgrupper 

med vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, inom slutenvård samt kommunal vård, 

vårdpersonalens upplevelse av skörhet hos äldre patienter. Studien gjordes då det 

saknades forskning där vårdpersonalens syn på ämnet uppmärksammats. Det författarna 

bland annat kom fram till var att vårdpersonal upplever att sköra äldre inte blir lyssnade 

på och inte uppfattas som behövda. Vårdpersonalen upplever att fragilitet eller skörhet 
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kan innebära att andra tar kontroll och att äldre patienters egna behov och önskningar 

förbises.  

 

Skörhet kan enligt Fronczek et al. (2018) mätas och ge en tydligare bild av den äldre 

patientens grad av skörhet. För att verkligen förstå en individs upplevelse av dennes 

situation och sjukdom, kan livsvärldsteorin tillämpas (Dahlberg 2014, s. 53). Den riktar 

sig bland annat mot att förstå patienter och anhöriga och deras upplevelser, tankar om 

och känslor som rör hälsa och vård. Kritisk sjukdom aktualiserar ofta svåra komplexa 

frågor om livet och dess begränsningar. Vårdpersonalen är viktig del i att ge patienten 

stöd i att uttrycka sina tankar kring hur hen önskar leva sitt liv och hur hen upplever sina 

begränsningar relaterat till ålder och sjukdom. Medicinsk vetenskap syftar till 

människans biologi. För att undvika att en patient endast reduceras till en kropp måste 

patientens perspektiv tas i beaktande vilket livsvärldsteorin kan bidra till att belysa 

(Dahlberg 2014, ss. 62–63). 

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Intensivvårdssjuksköterskans profession innefattar att vårda svårt sjuka patienter. 

Vanligen vårdar intensivvårdssjuksköterskan patienter i alla åldrar. Hens främsta 

uppgift är att evaluera och monitorera patientens tillstånd, genomföra 

omvårdnadsåtgärder samt verkställa ordinationer (Riksföreningen för anestesi & 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 2012). Intensivvårdssjuksköterskan 

besitter inga befogenheter kring att bestämma en patientens vårdnivå inom hälso- och 

sjukvården. Dock är hen en viktig del av det interprofessionella teamet kring att en 

patient erhåller bästa tänkbara omvårdnad genom hela vårdförloppet. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska utifrån vårdvetenskap och den erfarenhet hen besitter 

kunna kritiskt granska och utvärdera de ordinationer, behandlingsformer och 

omvårdnadsinterventioner en patient erhåller (Riksföreningen för anestesi & 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 2012). Enligt International Council of 

Nurses (ICN 2012) ska sjuksköterskan bidra till att etik och jämlikhet främjas inom 

organisationen samt att sjukvårdens resurser fördelas rättvist. Enligt Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU 2013) saknar äldre ofta förmågan eller 

kraften att kämpa för sina rättigheter och behov. Vilket gör att sjukvården har en 

moralisk skyldighet att se till att de äldres behov och livskvalité tas i särskild beaktande. 

Det åligger sjuksköterskan att patienter tillgodoses information som är fullständig och 

adekvat samt anpassad efter patientens förutsättningar (ICN 2012). Kritiskt sjuka äldre 

med stor samsjuklighet och komplexitet är de som idag har minst chans att erhålla bäst 

individanpassad vård med dagens sjukvårdssystem (Svensk sjuksköterskeförening 

2017). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ökat åldrande är en av våra samtida utmaningar inom intensivvården. Det uppskattas att 

mellan 10–20% av de som vårdas inom intensivvården är 80 år och äldre. En patients 

kronologiska ålder ligger aldrig till grund för om en patient ska intensivvårdas eller ej, 

utan styrs av nytta och förväntat resultat av vården. Biologisk och kronologisk ålder är 

inte alltid i linje med varandra. Det saknas idag tydliga riktlinjer inom intensivvården 

om hur personalen hanterar att särskilja en patients kronologiska ålder från patientens 
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biologiska ålder. Det kan påverka jämlikheten i vården av denna patientgrupp då 

kroppens åldrande är individuellt. Intensivvårdssjuksköterskan arbetar nära patienten, 

övrig vårdpersonal, närstående samt är en viktig person som ska föra patientens talan. 

Med stigande ålder ökar sannolikhet för samsjuklighet och svaghet. Inom forskning 

råder inte konsensus gällande hur intensivvården för patienter 80 år och äldre ska 

bedrivas. Enligt de litteratursökningar som genomförts inför studien fann författarna 

ingen specifik omvårdnadsforskning som belyser intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser och erfarenhet kring intensivvården av denna patientgrupp. Vilket är en del 

i motiveringen till denna studie. Det har uppmärksammats att det finns en pågående 

diskussion kring intensivvården av dessa patienter. Studien har för avsikt att beskriva 

vad intensivvårdssjuksköterskan har för upplevelse och erfarenhet av att vårda denna 

patientgrupp.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att 

vårda patienter som är 80 år och äldre. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod användes i den här studien. Ett 

intervjuformat ansågs bäst lämpad för studien då individuella beskrivningar av 

fenomenet efterfrågades. En intervjuguide med frågeområden (bilaga 3) förbereddes 

inför genomförandet av intervjuerna för möjliggöra att författarna skulle få svar på 

valda frågeområden och på så sätt leda respondenterna mot fenomenet. Intervjuguiden 

innehöll förslag på följdfrågor för att fördjupa intervjuerna. Tanken med val av 

intervjumetod är att respondenterna ska prata fritt om ämnet och beskriva sin upplevelse 

med egna ord (Polit & Beck 2017, s.510). Polit och Beck (2017, s. 510) föreslår att 

forskaren använder semistrukturerade intervjuer eftersom forskaren i förväg inte kan 

säga vad svaren kan komma att bli. Detta ger möjlighet att vara följsamma med 

respondenterna och leda dem mot fenomenet.   

 

Förförståelse   

Kunskapen om fenomenet inför studien var begränsad då erfarenhet av arbete inom 

intensivvården saknades. Det studerade fenomenet hade främst erfarits under en 10 

veckors verksamhetsförlagd utbildning under höstterminen 2018 och i samtal med 

intensivvårdssjuksköterskor under denna period. Inledningsvis antecknades egna tankar 

om fenomenet för att medvetandegöra och reflektera kring förförståelse. Enligt 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 147–163) kan en avsaknad av medvetenhet 

om sin förförståelse äventyra en hel studie och sannolikt endast resultera i att studien 

leder till att det forskaren redan känner till bekräftas och att inget nytt framkommer. 
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Urval 

Genom svenska intensivvårdsregistrets utdataportal (SIR 2019) samlades rapporterade 

data in. SIR är ett nationellt register för intensivvård som granskar kvaliteten inom 

intensivvården. Rapporterade data finns lagrad i SIR:s egen utdataportal där 

begränsningar i utdata kan göras bland annat utifrån ålder. Ett tidsspann på fem år 

valdes. Genom sökningen identifierades intensivvårdsavdelningar där flest antal 

patienter 80 år och äldre vårdas inom Västra Götalandsregionen. Genom att söka 

information om detta ökade möjligheten att studiens syfte kunde besvaras och att 

respondenterna hade erfarenhet av att vårda denna patientgrupp. Något som Polit och 

Beck (2017, s. 419) understryker som en viktig del i det kvalitativa urvalet.  

 

Kontakt upprättades med fyra allmänna intensivvårdsavdelningar i Västra 

Götalandsregionen utifrån fynden i SIR. Verksamhetscheferna erhöll muntlig samt 

skriftlig information (bilaga 1) angående studien. Verksamhetscheferna på 

avdelningarna undersökte sedan intresse för deltagande i studien bland de verksamma 

intensivvårdssjuksköterskorna och lämnade ut skriftlig information (bilaga 2) till de 

som visat intresse och hade möjlighet att delta under den period intervjuerna skulle 

genomföras. Kriterierna för att delta var att de arbetat kliniskt mer än sex månader inom 

yrket samt att de var bekanta med fenomenet. Verksamhetscheferna var informerade om 

urvalskriterierna vid tillfället då kontakt upprättades. Två intervjuer per avdelning 

genomfördes varav en provintervju som senare inkluderades i studien. Intervjuerna 

varade 30–45 minuter. De som inkluderades i studien var intensivvårdssjuksköterskor 

som arbetade på en intensivvårdsavdelning. Intensivvårdssjuksköterskorna som 

intervjuades hade arbetat 4–27 år på intensivvårdsavdelningar. Mediantiden inom yrket 

var 12,5 år. Majoriteten av respondenterna hade jobbat på två eller flera 

intensivvårdsavdelningar. Fem kvinnor och tre män intervjuades.    

 

Datainsamling 

Under tidsperioden Mars-April 2019 genomfördes intervjuerna på avdelningarna. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till respondenternas arbetsplats 

där inget riskerade att störa intervjuerna. Intervjuerna spelades in på två ljudupptagande 

enheter, en diktafon samt en mobiltelefon med inspelningsfunktion. Detta för att inte 

riskera att den insamlade datan skulle gå förlorad. Enligt Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008, s.202) är det viktigt att ljudkvaliteten är god samt att forskaren är väl 

bekant med att använda enheterna så att inga problem under intervjun uppstår. En 

förkontroll innan varje intervju genomfördes som ett test för att se att tekniken 

fungerade. I direkt samband med varje intervju kontrollerades inspelningen i sin helhet. 

Denna metod med efterkontroll av materialet menar Polit och Beck (2017, s.516) att 

forskaren efter varje intervju bör göra, för att kontrollera inspelningskvalitén samt följa 

upp eventuella missförstånd som bör lösas i direkt samband med intervjun. En person 

ansvarade för att ställa frågorna och en person satt främst med och lyssnade. Detta för 

att kunna minnas allt tillsammans.  
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Dataanalys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades intervjumaterialet och skrevs ner ord 

för ord. Hummanden, tystnad och andra icke-verbala uttryck antecknades i 

transkriberingen. Enligt Dahlberg (2014, s. 108) är det viktigt att detta noteras då det i 

analysprocessen kan vara vägledande. Efter transkribering och noggrann individuell 

inläsning av datan transformerades texterna till meningsbärande enheter i enlighet med 

Polit och Beck (2017, s.531). Därefter genomfördes en kodning av de meningsbärande 

enheterna vilket innebar att de enheter som överensstämde med varandra parades ihop. 

Dessa koder tillsammans med de meningsbärande enheterna bearbetades ytterligare och 

utmynnade sedan i ett större antal subkategorier, detta för att få förståelse för innehållet 

och helheten. Subkategorierna genomgick ytterligare bearbetning och ledde fram till de 

fyra huvudkategorierna i resultatet. Subkategorierna utgjorde grunden för författarnas 

resultat. Ett exempel på analysprocessen återfinns i bilaga 4.  Denna process kallas 

innehållsanalys med induktiv ansats (Elo & Kyngäs 2007). Syftet är att den 

transkriberade textmassan ska bearbetas och klassificeras till mindre 

innehållskategorier. Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt för att analysera skriftlig 

eller verbal kommunikation och är en vanlig analysmetod inom kvalitativ 

omvårdnadsforskning. Syftet är att skapa en innehållsrik och koncentrerad men 

samtidigt betydande och bred beskrivning av fenomenet. Induktiv ansats 

rekommenderas när tidigare kunskap om fenomenet är sparsamt eller där åsikterna går 

isär i enlighet med Elo och Kyngäs (2007). 

 

Etiska överväganden 

Inför intervjuernas informerades respondenterna om den generella planen för studien, 

dess syfte och metod. De delgavs information om att deltagandet var frivilligt och att 

deras deltagande när som helst kunde avbrytas. Respondenternas skriftliga samtycke 

dokumenterades och samlades in enligt bilaga 2, i enlighet med Lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Ett examensarbete på avancerad 

nivå inkluderas ej i etikprövningslagen och är inte prövningspliktig då det inte ska 

användas i ett forskningsprojekt (Etikprövningsmyndigheten 2019). All data som 

samlades in förvarades så att obehöriga, alltså personer, utöver studenterna själva samt 

deras handledare, inte hade tillgång till materialet. Det transkriberade materialet 

anonymiserades för att respondenterna inte skulle kunna identifieras eller utläsas i 

resultatet i enlighet med Dahlberg (2014, ss. 25–26). Intervjumaterialet samt det 

transkriberade materialet raderades från de ljudupptagande enheterna samt filerna då 

uppsatsen godkändes.  
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RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse och 

erfarenhet av att vårda patienter som är 80 år och äldre på en intensivvårdsavdelning. 

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor som deltog i intervjuerna vårdar patienter 80 år 

och äldre frekvent i sitt arbete på IVA. Under innehållsanalysen av de transkriberade 

intervjuerna fastställdes fyra huvudkategorier. Sjuksköterska används synonymt för 

intensivvårdssjuksköterska i resultat och diskussion. 

 

Teamarbetets betydelse och innebörd 

Att teamarbetet kring den äldre intensivvårdspatienten är väl fungerande är av stor 

betydelse för att arbetet för sjuksköterskorna ska fungera väl. Utifrån intervjuerna är 

samförstånd och samsyn mellan sjuksköterskor och läkare inte alltid en självklarhet. 

Sjuksköterskorna lyfter exempel där patienter 80 år och äldre vårdats. I beskrivningarna 

framkommer att patienterna ofta lider av samsjuklighet sedan tidigare med både 

kognitiv och fysisk sjukdom. Flera av sjuksköterskorna efterfrågar tydlighet och 

kontinuitet för att lättare kunna förstå läkarens beslut. Detta för att kunna utföra de 

vårdåtgärder som patienten blir ordinerad. Då och då upplever sjuksköterskorna att 

kontinuiteten brister bland intensivvårdsläkarna. Detta leder till att vården av 

patienterna blir lidande då den vård som ges inte hinner utvärderas på ett adekvat sätt 

innan nya beslut tas.  

 

“Jag tror alla köper det, alla är med på tåget alla förstår att vi gör allt 

nu över dom här dygnen och så får vi se var vi är om tre dygn och 

utifrån hur det har gått, hur har patienten svarat på behandlingen. 

Sedan kan man ta ett nytt beslut och det tycker jag är jättebra. Alla är 

med på det tåget. Det förstår vi, det är rimligt. Men problemet nu är att 

man aldrig gör reflektionen eller utvärderingen. Det kommer nya läkare 

med nya åsikter, med nya tankar, nya känslor.” 

 

Många gånger fungerar vården väldigt bra kring de äldre patienterna upplever 

sjuksköterskorna. När samarbetet fungerar väl styrs vården av klara besked där 

utvärdering och effekt av den vård som givits hinner bedömas, där samma 

intensivvårdsläkare följer upp patientens vård. Sjuksköterskor beskriver att de dagligen 

arbetar bedside med patienten och ser över tid hur patientens mående och tillstånd 

förändras både till det sämre och till det bättre. Då och då förekommer 

meningsskiljaktigheter mellan sjuksköterskan och intensivvårdsläkaren. När 

sjuksköterska och intensivvårdsläkare diskuterar hur vården ska utformas och vilken 

behandling som patienten ska erhålla blir vården mer tydlig och lättare att förstå menar 

sjuksköterskorna. 

 

“[..] hur gagnar vi honom genom att reintubera honom? Jag tog upp 

det. Då var det en stafettläkare som kom och skulle jobba och skulle då 

intubera. Men då blev det faktiskt en väldigt bra diskussion för att han 

lyssnade på mig och han läste i journalen och sen hade vi en jättebra 

diskussion med anhöriga och läkare från bakavdelning som kände 
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patienten. Då blev det inte reintubation utan det blev ett avslut och det 

blev väldigt lugnt och fridfullt och bra för alla egentligen.” 
 

Flera beskriver att de ser sig själva som patientens advokat och att det är deras 

skyldighet att skydda dem från omotiverad vård. Samtliga sjuksköterskor som 

intervjuades upplever att de blir tillfrågade om patientens mående och att de känner att 

intensivvårdsläkaren lyssnar på dem. De upplever att sjuksköterskan kan bidra i 

diskussionen om den äldre patientens vård. Då och då upplever sjuksköterskorna att 

intensivvårdsläkarna inte är överens gällande den äldre intensivvårdspatienten. Det kan 

innebära att dialysbehandling startas för att nästa dag avslutas och att sjuksköterskan 

hamnar emellan dessa motsättningar. 

 

Intensivvård eller inte intensivvård 

 

Under intervjuerna beskriver sjuksköterskor att de tagit del av statistik där prognosen 

hos den äldre intensivvårdspatienten många gånger är dålig. 

 

“[...] det är en väldigt liten del om du är över 85 år och har vårdats i 

respirator som överlever i 30 dagar efter. Jag tror att det är 15% alltså. 

Då kommer man till det här... hade det varit bättre att vi kanske inte 

gjort dom här åtgärderna. Det är ett etiskt dilemma.” 

 

Intensivvård är ofta vård som kan vara svår att avsluta när den väl har inletts beskriver 

flera av sjuksköterskorna. De berättar att det då och då görs försök att stabilisera äldre 

patienter med lite “lättare” IVA-vård före beslut om “tyngre” IVA-vård.  

 

“Intensivvård är fantastiskt att det finns men det kan vara otroligt 

smärtsamt och jobbigt för patienterna. Så jag tycker att vi ska prata om 

hur man ger våra patienter en bra och värdig död istället för att hålla liv 

i dom till varje pris. För det är inte alla äldre patienter som vill det och 

inte heller anhöriga.” 

 

Att en äldre patient skrivs in på IVA beror ofta på föregående trauma eller till följd av 

annan allvarlig sjukdom beskriver de. Flera av de sjuksköterskor som intervjuades 

upplever att många äldre patienter inte är kroppsligt rustade för intensivvård i relation 

till samsjuklighet och ålder. Upplevelsen är att intensivvården innebär ett förlängt 

lidande för patienten samt att patientens vilja inte alltid tas i beaktande. Detta beror 

bland annat på att patienten är sövd och inte kan göra sin röst hörd eller att patienten är 

tungt medicinerad och att intensivvårdsläkaren anser att patientens uttryckta vilja är 

svårbedömd. De frågar sig ofta i dessa fall om intensivvården är en lämplig vård för en 

äldre patient. Samtidigt menar sjuksköterskorna att det är farligt att “stirra sig blind” på 

ålder och anamnes då det finns patienter, 80 år och äldre, som också gagnas av 

intensivvård.  

 

En av sjuksköterskorna berättar om flera möten med äldre patienter på 

återbesöksmottagning som är otroligt tacksamma för att de fick intensivvård, blivit 

bättre och att de sedan kunnat åka hem från sjukhuset. Sjuksköterskorna önskar att 
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diskussionen om vad patienten själv vill ska ligga till grund för bedömningar och att 

detta ska vara en central del i bedömningen, i den omfattning det är möjligt.  

 

När patienter 80 år och äldre vårdas på IVA så beskriver sjuksköterskorna att anhöriga 

kan vara en stor hjälp i att uttrycka vad de tror att deras närståendes vilja är. Det 

förutsätter dock att relationen mellan patienten och anhöriga är god.  När 

anhörigkontakten finns menar sjuksköterskan att det är lättare att fullfölja den 

behandling som ordinerats. Sjuksköterskorna menar att varje människa är unik och har 

en egen vilja som bör respekteras. Flera av sjuksköterskorna upplever att den 

diskussionen saknas många gånger. Istället har intensivvården kommit till en punkt där 

allt går att behandla. En respirator kan hjälpa patienten att upprätthålla liv och andas och 

vid nedsatt njurfunktion så finns möjlighet till dialys och så vidare. Desto fler 

organstödjande behandlingar som startas upp, desto svårare blir det att avsluta vården, 

enligt sjuksköterskorna.  

 

Trots patienternas höga ålder och en gedigen samsjuklighet är det ofta svårt att 

acceptera livets gång. En av sjuksköterskorna beskriver att det räcker att backa cirka 10 

år. Då satsade intensivvården långt ifrån lika mycket på dessa äldre sjuka patienter 

jämfört med idag. Detta tros bero på att möjligheterna som finns idag inte fanns då. De 

beskriver att många upplever att “på intensivvården räddar vi liv och här får man inte 

dö”. Sjuksköterskorna beskriver en intensivvård som bedrivs “in i absurdum”. 

Sjuksköterskan har en önskan om att den äldre ska, om situationen ser sådan ut, få 

avsluta med värdighet. 

 

Om äldre patienter gynnas eller ej av intensivvårdsbehandling diskuteras främst inom 

den egna yrkeskategorin. Dessa funderingar och diskussioner sker vanligen i informella 

rum i korridor eller rastrum. De beskriver vidare att de önskar att det funnits tid och 

förutsättningar för detta under arbetstid. Etiska diskussioner tolkas som en förutsättning 

för att utveckling av intensivvården ska kunna ske. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att göra för mycket eller för lite 

Sjuksköterskorna beskriver att bristande teamarbete skapar frustration och etisk stress. I 

intervjuerna beskriver de att en äldre patient med samsjuklighet sedan tidigare ofta har 

en sämre prognos än yngre tidigare friska patienter som vårdas inom intensivvården. De 

upplever att det finns en otydlighet kring vården av sjuka äldre patienter då chanserna 

att patienten ska bli bättre och kunna lämna intensivvården är reducerad. Kronologisk 

och biologisk ålder har ett samband. Sjuksköterskorna upplever en frustration över att 

det många gånger saknas en plan för den äldre patienten.  De önskade att 

patientansvarig läkare på bakavdelningen hade en plan redan vid inskrivning på 

sjukhuset, där vårdnivå och den äldre patientens egen vilja och tankar tydliggjordes om 

möjlighet fanns. Då och då upplever sjuksköterskorna att intensivvårdsläkare inte är 

överens gällande den äldre intensivvårdspatienten.  

 

“Det är lika jobbigt att känna att man gör för mycket som att man gör 

för lite, ibland tycker jag att det känns fel i hjärtat. Det känns etiskt fel 

med allting vi gör för det är ju ändå en plåga på intensiven som vi håller 
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på och sticker och grejar och petar och… hela tiden när det är någon 

som egentligen borde få ligga och vila i frid. “ 

 

Att sjuksköterskor reagerar på kronologisk ålder innan de har träffat den äldre patienten 

framkom under intervjuerna och att innan patienten skrivs in frågar de sig om en så 

“gammal” patient gagnas av IVA-vård. Detta ger en känsla av tröstlöshet menar 

sjuksköterskorna, de beskriver att det inte alltid känns meningsfullt att behandla en 

sådan “gammal” patient. De fick frågan om detta enbart berodde på åldern i sig, och det 

kunde de inte styrka men att det eventuellt finns en förutfattad mening om äldre 

patienter och hur de kommer klara av intensivvården. Troligtvis sämre och kanske inte 

heller överleva den.  

 

Framtid och förbättring 

Sjuksköterskorna önskar att vården ska vara jämlik och att alla äldre ska få vård på lika 

villkor. När villkoren förändras försämras jämlikheten i vården beskriver de. Det kan 

bero på att kontinuiteten brister eller beroende på olika erfarenhet hos 

intensivvårdsläkaren. De beskriver att det är svåra beslut som ska tas och 

sjuksköterskorna uttrycker vikten av att ha tid för att lyfta dessa diskussioner i dagligt 

arbete. Situationen är ofta pressad med svårt sjuka intensivvårdspatienter och det är 

viktigt att de äldre komplexa patienterna får en rättvis bedömning. Konsekvenserna av 

att följas upp av flera olika intensivvårdsläkare under sin vistelse på en 

intensivvårdsavdelning leder till att behandlingsstrategin kan förändras under 

vårdförloppet och att kontinuiteten i patientvården brister. Sjuksköterskorna beskriver 

att riktlinjerna för intagning av IVA-patienter i det stora hela ändå är rimliga men att det 

är arbetet därefter som ofta blir problematiskt. Med försiktighet lyfter sjuksköterskorna 

tankar kring intensivvårdens kostnader. Tanken aktualiseras på grund av vetskapen om 

den äldre intensivvårdspatientens höga mortalitet. Frågan om vad livsuppehållande vård 

får kosta om ett liv ändå inte går att rädda framkommer under intervjuerna. En av 

sjuksköterskorna lyfter ekonomiska jämförelser om samhället i stort och syftar då till 

den gemensamma stadskassan och vad denna ska räcka till.   

 

Under intervjuerna tillfrågades sjuksköterskorna om sin specialistutbildning, om de 

erhållit särskild utbildning kring den äldre intensivvårdspatienten. Samtliga 

sjuksköterskor kunde inte minnas att de hade fått någon särskild utbildning under sin 

specialistutbildning gällande patientgruppen så som de fått om till exempel barn inom 

intensivvården. Det framkom att flera ansåg att det finns behov av detta inom 

intensivvårdsutbildningen både för intensivvårdsläkare och sjuksköterskor. På en av 

arbetsplatserna hade sjuksköterskorna fått gå på en endagsutbildning om äldre patienter 

inom intensivvården.  

 

Ett idag väl fungerande samarbete med vårdavdelningarna som gynnar den äldre 

patientgruppens vård är mobil intensivvårdsgrupp (MIG). Där upplever 

sjuksköterskorna att vid larm från avdelning för bedömning av en kritiskt dålig patient 

så hinner intensivvårdsläkaren bilda sig en uppfattning om denna patienten gagnas av 

intensivvård. Denna typ av optimering av svårt sjuka äldre patienter på vårdavdelningar 

tror sjuksköterskorna kommer att bli vanligare i framtiden.  
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“MIG-teamen är super. Dom har vi ju hållit med i många år och med 

hjälp av det tror jag vi kan hjälpa många patienter som annars hade 

landat här.” 

 

Det som är viktigast för framtiden anser sjuksköterskorna är diskussionen och dialogen 

kring äldre patienter inom intensivvården. Beslut som tas kring vården av dessa 

patienter ska vara välgrundade och begripliga. Intensivvård ska inte skapa omotiverat 

lidande för patienten och i de fall där lidandet är ofrånkomligt är det av största vikt att 

dessa beslut har förankrats hos både patient, anhörig samt sjuksköterska. 

 

“Diskussionen är viktig så man får förståelse för varandras beslut.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion   

Forskningsartiklar som presenterades i bakgrunden är primärt medicinsk forskning 

gällande intensivvården för patienter 80 år och äldre. Ingen omvårdnadsforskning som 

tog upp fenomenet återfanns genom de sökord och kriterier som användes. En 

bibliotekarie konsulterades för att optimera sökningarna på aktuella portaler för 

omvårdnadsforskning inför studiens uppstart. För att kunna styrka en studies 

genomförande är det lämpligt att tidigare forskning saknas eller att ett behov av att 

komplettera tidigare kunskap kan styrkas menar Lantz (2013, s. 28). Efter 

konsultationen med bibliotekarie bedömdes tidigare underlag som begränsat vilket 

motiverade denna studie. Efter att intervjuerna genomfördes riktades sökningar 

tydligare mot de huvudfynd sjuksköterskorna beskrivit. Detta gav ett större och rikare 

resultat med både medicinsk forskning och omvårdnadsforskning gällande 

sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser. Åtta intervjuer genomfördes. Studien 

följer riktlinjerna och tidsspannet för examensarbete på magisternivå vilket begränsade 

antal intervjuer. Antal intervjuer som anses lämpligt för en kvalitativ studie baseras på 

studiens syfte. Därför saknas en tydlig standard gällande antal intervjuer för kvalitativa 

intervjustudier. Intervjustudier brukar vanligen omfatta cirka 10–15 intervjuer. Ett färre 

antal intervjuer kan dock vara nödvändigt för studenter där tiden och resurserna för 

genomförandet är begränsat (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 156–157). Författarna till 

denna studie anser att intervjumaterialets omfång gav en riklig mängd data att analysera. 

Förhoppningen är att studien ska belysa fenomenet genom att skapa en djupare 

reflektion kring upplevelsen och erfarenheten av att vårda denna patientgrupp. Utifrån 

patientperspektivet leder ökad kunskap kring fenomenet till minskad risk för 

diskriminering och ojämlik vård (Friberg 2017, s. 132). 

 

Intervjuerna ledde fram till en tydligare bild av vad som präglar sjuksköterskornas 

upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre. Under studiens gång har 

förförståelsen tagits i beaktande och jämförts med resultatet. Mycket av det som 

sjuksköterskorna delgav gällande fenomenet i jämförelse med förförståelsen gav ny 

kunskap och förståelse för författarna. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003, s. 27, ss. 120–121) menar att förförståelse måste tyglas och att 

öppenhet gentemot det studerade måste eftersträvas. Om inte förförståelse ifrågasätts 

kan inte ny förståelse och kunskap gällande ett fenomen utvecklas menar de. Tidigare 
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antaganden om ett fenomen beskriver Augustinsson (2017, ss. 21–22) inverkar på det 

som undersöks och hur metod och analys genomförs. Att förförståelsen kan ha påverkat 

det slutgiltiga resultatet av studien är författarna medvetna om. 

 

Intervjuerna genomfördes med tidigare teoretisk kunskap, dock saknades praktisk 

kunskap inom intervjuteknik. Att vara en skicklig intervjuare är ett viktigt redskap inom 

kvalitativ forskning menar Kvale och Brinkmann (2014, ss. 207–208). Det kan bland 

annat innebära att ha förmågan att få intervjupersonen att utveckla sina beskrivningar 

och berättelser gällande det som är relevant för studien. Hur frågorna ställs kan påverka 

den intervjuades svar och studieresultatets innehåll. Att frågorna är neutrala är därför 

viktigt (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 176–178).  För att utveckla och testa författarnas 

intervjuteknik genomfördes en provintervju. Detta gav redskap att justera i 

intervjuguide samt förbättra intervjutekniken. Allteftersom intervjuerna genomfördes 

kunde författarna våga använda tystnaden i större utsträckning, vilket även Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 208) poängterar som en viktig egenskap hos en skicklig och 

tolerant intervjuare. Att som intervjuare bli mer bekväm i intervjusituationen samt med 

inspelningsutrustning upplevdes som positivt för intervjuernas genomförande. Bättre 

hantering av intervjumetod resulterade i att intervjuerna upplevdes som mer kvalitativa 

efter hand vilken kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet i sin helhet.  

Som intervjuare hade författarna förberett en semistrukturerad intervjuguide inför 

intervjuerna. Det transkriberade materialet analyserades av författarna och var inte ett 

samarbete med de intervjuade sjuksköterskorna. Därmed hade författarna ensamrätt 

gällande de frågor som valdes samt tolkning och redovisning av materialet. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, ss. 51–53) kan denna maktasymmetri påverka intervjuerna. Att 

intervjuaren kontrollerar intervjusituationen kan bland annat leda till att de som 

intervjuas formulerar sig på ett sätt som hen tror förväntas av dem. Kvalitativa 

intervjuer kan därför inte anses vara helt fria och öppna i sin dialog mellan de som 

intervjuar och de som intervjuas (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 51–53). Maktasymmetri 

anses av författarna till denna uppsats svår att helt eliminera och har sannolikt delvis 

påverkat resultatet i denna studie.             

Den initiala tanken var att genomföra intervjuerna i fokusgrupper om 4–6 personer. 

Detta för att spara tid samt skapa en diskussion bland de intervjuade. Då denna 

intervjumetod undersöktes ansågs den senare ej lämplig. Avsaknad av erfarenhet att 

behärska en intervjusituation samt råd från handledaren gjorde att fokusgruppsintervjuer 

ej valdes i slutändan. Fokusgruppsintervjuer tenderar att bli impulsiva och 

känsloladdade beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 191). Att moderera denna typ 

av samtal kan innebära svårigheter för den oerfarne menar de. Det resultat en kvalitativ 

forskning frambringar kan ej leda till en större slutsats än att belysa just de intervjuades 

upplevelser.    

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och 

erfarenhet av att vårda patienter som är 80 år och äldre. Huvudfynden i studien riktar sig 

främst mot etiska dilemman och de svårigheter som kan uppkomma i teamarbetet. De 

beskrev faktorer som kan påverka bedömningar av äldre patienter inom intensivvården. 
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Bland annat var bristande kontinuitet bland intensivvårdsläkare en faktor som kan leda 

till stor frustration hos sjuksköterskorna. Komplexa etiska dilemman och att inte vara i 

samförstånd med beslut uttryckte de var en anledning till frustration i arbetet med dessa 

patienter. Vidare beskrevs förslag och önskningar om förbättringar och de belyste 

fungerande arbetssätt och samarbeten i teamet.    

 

Bedömningar kring den äldre patienten 

Under intervjuerna nämner sjuksköterskorna att bedömningarna många gånger upplevs 

godtyckliga alternativt beror på vilken läkare som är i tjänst och deras erfarenhet. 

Avsaknad av riktlinjer eller lämpliga screeningsystem och evidens gällande äldre 

patienter inom intensivvården skulle kunna vara en faktor som påverkar detta. Suen 

(2018) anser att mer fördjupad kunskap krävs för att avgöra om intensivvård leder till 

mer nytta än skada. Han beskriver i sin rapport att tidigare resultat av intensivvård av 

äldre patienter är ett ofullständigt redskap att göra bedömningar utifrån. Mer 

randomiserade kontrollerade studier där prognos och resultat beträffande äldre patienter 

som vårdats alternativt inte vårdats på IVA bör genomföras. Han menar att det råder en 

avsaknad av evidensbaserade riktlinjer för denna grupp patienter inom intensivvården. I 

hur stor utsträckning en patients ålder spelar roll i läkarnas beslutsfattande behöver mer 

efterforskning enligt Fassie, Valour, Colin och Danet (2015). De tror att i framtiden 

kommer vård kring kroniskt kritiskt sjuka äldre bli mer frekvent förekommande på 

akuta avdelningar och inom intensivvården. Beslut kring intensivvård av äldre 

framhåller de är ytterst komplexa och påverkas av tidsbrist och statistisk osäkerhet. Att 

eventuellt hindra äldre patienter tillgång till intensivvård på grund av enbart ålder är 

enligt Zivot (2016) diskriminerande ålderism och inte vetenskap.    

 

För att sjuksköterskan ska kunna skydda den äldre patienten uttrycker flera av 

sjuksköterskorna under intervjuerna att de intar en ställning eller ser sig själva som 

patientens advokat. Detta för att skydda den äldre patienten och främja dennes 

rättigheter. McCabe och Timmins (2015, ss. 208–209) menar dock att sjuksköterskans 

möjligheter att i praktiken faktiskt agera som patientens advokat är begränsad med tanke 

på de begränsade befogenheter de har gällande att erbjuda eller besluta kring patientens 

vård. De beskriver vidare att sjuksköterskan intar denna ställning och på så vis “lägger 

sig i” eller försöker påverka beslut kring patientens vård kan få negativa följder för 

sjuksköterskan. Detta då det kan ogillas av läkare och andra yrkeskategorier inom 

vården. Att kunna försvara, hävda och föra en patients talan kräver att sjuksköterskan 

har kommunikativ förmåga att förmedla patientens rättigheter och sjukvårdens 

skyldigheter.    

          

Upplevelse av etiskt komplexa situationer  

Etiskt och moraliskt komplexa situationer beskrivs under intervjuerna. Annan tidigare 

forskning som genomförts kan knytas till resultatet i denna studie. Lusignani, Gianní, 

Giuseppe Re och Buffon (2017) undersökte med hjälp av frågeformulär moralisk stress 

hos sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården. För sjuksköterskor som arbetar på 

IVA var det tre kliniska situationer som de angav till störst grad orsakar moralisk stress. 

Att inleda livräddande insatser på patienter där sjuksköterskorna förmodar att det endast 

förlänger tiden inför döden, var enligt deltagarna svårast. Därefter att låta 
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livsuppehållande vård fortgå, på anhörigas begäran, trots att det inte ansågs vara till 

gagn för patienten. Att utföra onödiga prover och behandlingar, enligt ordination från 

läkare, på döende patienter orsakade också moralisk stress i stor utsträckning. Resultatet 

kan knytas till det som sjuksköterskorna uttryckte under intervjuerna gällande äldre 

patienter. De beskrev liknande kliniska situationer framförallt gällande att ge vård som 

upplevs endast förlänga ett lidande för de äldre patienterna. De sjuksköterskor som 

studerades av Lusignani et al. (2017) vårdar äldre patienter, som anses vara mer sköra 

och sårbara jämfört med andra vuxna individer, beskriver moraliskt komplexa 

situationer i större utsträckning. Dessa sjuksköterskor upplever troligen högre grad av 

moralisk stress enligt resultatet. Gutierrez (2005) genomförde en studie där 

intervjufokus var moralisk stress hos sjuksköterskor. I studien vittnar sjuksköterskorna 

om liknande händelser och situationer som i denna studies resultat. De beskriver 

händelser som resulterar i stor frustration. Det kunde bland annat innebära att veta om 

att de plågsamma handlingar som utförs inte gynnar patienten. Att patienten får lida i 

onödan. Om det som sjuksköterskan uppfattar som moraliskt riktigt går i strid med de 

handlingar som utförs upplever de moralisk stress. Det kan vara att den vård som ges 

går emot patientens autonomi, ökar lidandet istället för att lindra, samt att knappa 

resurser inom vården hanteras på ett olämpligt sätt och att det upplevs ojämlikt. De 

vittnade om att de som sjuksköterskor som tillbringar mest tid och arbetar närmast 

patienten, tvingas se och hantera konsekvenserna av de etiska konflikter som uppstår 

(Gutierrez 2005). Under intervjuerna reflekterade sjuksköterskorna kring de äldre 

patienternas autonomi och självbestämmande och även de påtalade det som presenteras 

gällande sjuksköterskors upplevelse i Gutierrez (2005) studie.   

 

I analysen av intervjumaterialet uppmärksammades att funderingar kring den äldre 

patientens vilja förekommer bland sjuksköterskorna och att patientens vilja ofta 

diskuteras internt mellan sjuksköterskor. Flera av de intervjuade påtalar att de önskar att 

patientens vilja i större utsträckning ska efterfrågas och vara central i beslut om den 

äldre patientens vård. Le Guen et al. (2016) har i en fransk studie analyserat data från 

2115 intensivvårdspatienter, 80 år och äldre, beträffande hur individuella önskningar tas 

i beaktande vid beslut kring intensivvårdande behandling. Endast 12,7 % av undersökta 

patienterna tillfrågades enligt studie om deras vilja. Dock varierade detta mellan de 15 

sjukhus som deltagit i insamling av data. Studien påvisade att äldre patienter sällan 

tillfrågas gällande deras önskningar. Nedsatt fysisk funktion eller demenssjukdom 

minskade sannolikheten att den äldre patienten tillfrågades. Yngre läkare jämfört med 

äldre läkare eftersökte den äldre patientens önskning i större utsträckning. Beslut kring 

intensivvård tas enligt resultatet i stor grad utan att den äldre patienten tillfrågas, trots 

att patienten anses kapabel att uttrycka sin vilja. Risken ökar då att patienten erhåller 

alltför aggressiv vård mot deras vilja alternativt nekas livsuppehållande vård som de 

önskat erhålla. 

 

Motsättningar i sjuksköterskors och intensivvårdsläkares syn på etik gällande den äldre 

patienten beskrivs under intervjuerna. Gaudine, LeFort, Lamb och Thorne (2011) 

intervjuade 34 sjuksköterskor och 31 läkare som arbetade på fyra olika sjukhus inom 

olika specialiteter. I resultatet framkom teman som sjuksköterskor och läkare upplever 

som vanliga etiska konflikter i förhållande till varandra. Att vara oense kring beslut 

kring vård och behandlingar är en av dessa. Specifikt för sjuksköterskor innefattade 

bland annat beslut som sjuksköterskan ej involveras i men som sjuksköterskan senare 
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tvingas genomföra. Att patientens vilja inte respekteras samt upplevelse av bristande 

kompetens hos vederbörande personalkategori framkom även som konflikt.  

 

Moralisk stress anses vara detsamma som etisk stress. De etiska frågorna blir allt 

svårare beskriver Sandman och Kjellström (2018, s.99) i kombination med att vården 

blir mer avancerad och möjligheterna fler. Vårdens motiv ska alltid stå i relation till den 

etiska gräns som finns för omhändertagandet av patienten (Sandman & Kjellström 

2018, ss. 34–35). Att samtala i grupp om etiska frågor, så kallade etikronder har inletts 

på en av de avdelningar där intervjuer genomfördes. Syftet med en sådan träff eller rond 

är inte att alla ska vara överens. Utan det ska vara ett forum för utbyte av åsikter, 

argument och reflektion. Sandman och Kjellström (2018, ss. 95–98) menar att reflektera 

och att medvetandegöra etiskt svåra situationer och känslor kan på sikt minska bördan 

av den etiska och moraliska stressen hos sjuksköterskor. Externa konsulter, ombud eller 

s.k. etikråd nämns. De kan vara till hjälp för verksamheter i mer akuta situationer eller 

specifika patientärenden.  

 

Hållbar utveckling  

De intervjuade uttryckte sig med försiktighet gällande intensivvårdens kostnader i 

relation till den äldre intensivvårdspatienten och vetskapen om en vård som den äldre 

patienten inte alltid överlever. Det tydliggjordes muntligen inför intervjuerna att 

frågeområdena var riktade mot intensivvårdspatienter 80 år och äldre som vårdas på 

intensivvårdsplatser. Det exkluderade patienter 80 år och äldre som vårdas postoperativt 

och därefter inte kräver någon mer avancerad vård såsom invasiv ventilation eller annan 

behandling som ges på IVA. Den statistik som sjuksköterskor nämnde under 

intervjuerna var med tanke på patienter 80 år och äldre som vårdas med invasiv 

ventilation och exkluderar patienter som inte får denna behandling. Troligtvis påverkas 

överlevnadsstatistiken då till det sämre. Sannolikt är ämnet känsligt, författarna till den 

här kvalitativa magisteruppsatsen menar att ekonomi är ett politiskt område som endast 

kan leda till “tyckande” eftersom sjuksköterskan saknar rätt att besluta kring sådana 

frågor. Om den ekonomiska diskussionen varande eller icke varande inom 

intensivvården råder det antagligen skilda åsikter kring. Att vi lever allt längre och 

således hinner vara sjuka längre är några av de faktorer som medverkar till att 

kostnaderna i vården ökar menar Levi (2014, ss. 132–133). Dessutom ökar 

möjligheterna och förväntningar på vården i och med den tekniska utvecklingen som är 

i ständig inom sjukvården. Hur man satsar sjukvårdens resurser rätt är ett omdiskuterat 

och ett politiskt känsligt ämne beskriver Levi (2014, ss. 132–133). Sjukvårdens syfte är 

enbart humanitärt och därmed inte ekonomiskt och syftar inte till att spara på samhället 

pengar. Däremot är hälso- och sjukvårdens begränsade resurser en realitet som måste tas 

i beaktande för att säkerställa att den ekonomi som tillhandahålls ombesörjs på ett sätt 

som är lämpligast för patienter och landets invånare. Detta är enligt Levi (2014, ss. 132–

133) den enskilt enda skälet till att samtala kring ekonomi inom hälso- och sjukvården.  

 

Det som de sjuksköterskorna nämnde under intervjuerna kan knytas an till hållbar 

utveckling vilket Sandman och Kjellström (ss. 95–98, 399–412) beskriver. Hållbarhet i 

form av sociala värden, där alla människors lika värde och möjligheter till livskvalité är 

en viktig faktor. Vidare beskrivs ekonomisk rättvisa, där vården för de som lever idag är 

viktig samtidigt som framtidens hjälpsökande patienter ska finnas i åtanke i planeringen 
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av vårdens ekonomi. Ekologi och jordens begränsningar är en tredje faktor i hållbar 

utveckling.   

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna som intervjuades besitter kunskap om den åldrande kroppen samt 

hade en stor medvetenhet om statistik gällande förväntad överlevnad. Trots statistiken 

var samtliga överens gällande att vården aldrig ska begränsas till att exkludera någon på 

grund av hög kronologisk ålder utan att individuella medicinska och etiska bedömningar 

gäller alla, oavsett ålder. Samtliga av de intervjuade påtalade komplexiteten kring den 

äldre intensivvårdspatienten. Författarna tolkar det som att de hyser en stor respekt inför 

de svåra beslut som många gånger måste fattas. Många av de sjuksköterskor som 

intervjuades har ett stort engagemang i ämnet och de har en önskan om att göra vården 

bättre för våra allra äldsta. Det kan i praktiken innebära att patienter och anhöriga i ett 

tidigare skede får information om vad intensivvård innebär så att de själva kan ta egna 

beslut om deras vård och önskningar. Det skulle även kunna innebära att personal redan 

tidigare i vårdkedjan på vårdcentraler, vårdavdelningar och boenden för äldre, samtalar 

och informerar våra allra äldsta om vårdnivå och att de kan uttrycka sina önskningar och 

tankar kring hur de vill ha det när livet närmar sig sitt slut. Förhoppningen är att 

diskussionen kan fortsätta ute på arbetsplatserna så att våra allra äldsta fortsatt får en 

jämlik och värdig vård i framtiden. 

 

Kliniska implikationer 

• Prioritera och ge tid för etiska diskussioner kring äldres vård inom 

intensivvården. 

• Öka kunskapen bland äldre om intensivvård och dess innebörd och på så sätt öka 

patientens möjlighet till självbestämmande och informerat samtycke. 

• Stärka relationen mellan läkare och sjuksköterska och öka förståelsen för 

varandras arbete.  

• Stärka relationen mellan vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar och öka 

förståelsen för varandras arbete. 

• Implementera särskild utbildning med inriktning mot äldre på 

intensivvårdsutbildningen för sjuksköterskor.   
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Bilaga 1 
 

Verksamhetschefs informationsbrev 

 

Information angående examensarbete om intensivvårdssjuksköterskan upplevelse 

av att vårda patienter 80 år och äldre en ökande patientgrupp i svensk sjukvård.  

 

Vi ämnar undersöka intensivvårdssjuksköterskan upplevelse av att vårda patienter 80 år 

och äldre (M2019:13). Vi är två sjuksköterskor som studerar på 

intensivvårdsprogrammet 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? 

 

Syftet med den studie vi genomför är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter som är 80 år och äldre. En ökad population äldre är 

idag en av våra samtida utmaningar inom intensivvården. Omfattande forskning kring 

den åldrade gruppen intensivvårdspatienter, 80 år och äldre, och deras långtidsresultat 

av intensivvården saknas i dagsläget. I de studier vi har funnit råder inte konsensus 

inom intensivvården kring hur vården av patienter 80 år och äldre ska bedrivas. Det 

saknas idag tydliga riktlinjer inom intensivvården hur personal inom vården särskiljer 

en patients kronologiska ålder från patientens biologiska ålder. Vilket kan påverka 

jämlikheten i vården av denna patientgrupp då åldrandet är individuellt. Vi har inom 

ramen för vår studie inte funnit någon specifik omvårdnadsforskning som belyser 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser kring vården av denna patientgrupp.   

 

Vår förhoppning är att vår studie och intervjuerna med våra respondenter kan vara 

värdefull i diskussionen kring intensivvårdspatienter 80 år och äldre och den 

komplexitet i besluten det kan innebära samt vårdens framtida utmaningar då en ökad 

population i denna grupp förutspås.  

 

Vi kommer att genomföra intervjuer på fyra olika intensivvårdsavdelningar inom Västra 

Götalandsregionen. 

 

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? 

 

Vi kommer använda oss av intervjuer utifrån några frågor rörande ovanstående ämne.  

Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30 – 60 minuter, inga förberedelser från 

din sida krävs. Vi kommer att komma till er arbetsplats och genomföra intervjuerna i ett 

avskilt rum. Intervjun ska spelas in och transkriberas till text för att sedan analyseras 

med en kvalitativ innehållsanalys. Vid frågor vänligen ta kontakt med  
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Göteborg 2019-03-19 

 

Information angående examensarbete om intensivvårdssjuksköterskan upplevelse av att 

vårda patienter 80 år och äldre en ökande patientgrupp i svensk sjukvård.  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete Intensivvårdssjuksköterskan 

upplevelse av att vårda patienter 80 år och äldre (M2019:13). Vi är två sjuksköterskor 

som studerar på intensivvårdsprogrammet 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? 

Syftet med den studie vi genomför är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter som är 80 år och äldre. En ökad population äldre är 

idag en av våra samtida utmaningar inom intensivvården. Omfattande forskning kring 

den åldrade gruppen intensivvårdspatienter, 80 år och äldre, och deras långtidsresultat 

av intensivvården saknas i dagsläget. I de studier vi har funnit råder inte konsensus 

inom intensivvården kring hur vården av patienter 80 år och äldre ska bedrivas. Det 

saknas idag tydliga riktlinjer inom intensivvården hur personal inom vården särskiljer 

en patients kronologiska ålder från patientens biologiska ålder. Vilket kan påverka 

jämlikheten i vården av denna patientgrupp då åldrandet är individuellt. Vi har inom 

ramen för vår studie inte funnit någon specifik omvårdnadsforskning som belyser 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser kring vården av denna patientgrupp.   

 

Vår förhoppning är att vår studie och intervjuerna med er respondenter kan vara 

värdefull i diskussionen kring intensivvårdspatienter 80 år och äldre och den 

komplexitet i besluten det kan innebära samt vårdens framtida utmaningar då en ökad 

population i denna grupp förutspås.  

 

Vi har ställt frågan på fyra olika intensivvårdsavdelningar inom Västra 

Götalandsregionen. Vi har frågat era/er enhetschefer om det finns intresse hos er att 

delta i vår studie och därifrån har enhetschefen lämnat uppgifter till er deltagare som 

kan vara tillgänglig för en intervju. 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? 

Vi kommer använda oss av intervjuer utifrån några frågor utifrån områden rörande 

ovanstående ämne. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30 – 60 minuter, inga 

förberedelser från din sida krävs. Vi kommer att komma till din arbetsplats och 

genomföra intervjun i ett avskilt rum. Intervjun ska spelas in och transkriberas till text 

för att sedan analyseras med en kvalitativ innehållsanalys, intervjun som du deltar i 

kommer att vara anonym. 
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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, 

och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 

samtycke. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren, var god se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan 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. Det datamaterial som samlats in, 

bakgrundsinformation och intervjuer, kommer att förstöras när examensarbetet är 

examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare i dessa fall. 

Var god se kontaktuppgifter nedan. 

 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 

första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 

välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 

med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

Ansvariga för examensarbetet  

 

Johanna Dahlberg 

jXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com 

070–XXXXXXX 

Pernilla Jansson 

pXXXXX_XX@msn.com 

072–XXXXXXX 

 

Handledare: 

Anne-Louise Bergh  

Universitetslektor, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

anne-louise.bergh@hb.se 

 033-435 4738 

 

I kursen Master's Degree Project - Intensive care 15.0 hp 62IX03 
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Samtycke om deltagande 

 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 

till deltagande i examensarbetet och behandling av informanternas personuppgifter 

enligt ovan. 

  

______________________________________________________________________ 

Datum och handledares namnteckning 
 

  

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet (M2019:13) och att uppgifter om mig samlas 

in och behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

  

______________________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

______________________________________________________________________ 

Ort och datum 
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Intervjuguide  

 

Inledande frågor/bakgrundsfrågor: 

 

Hur länge har du arbetat inom intensivvården? 

 

Har du jobbat på en eller flera IVA-avdelningar under dessa år? 

 

Område 1: Kritiskt sjuka äldre 

 

Kommer du ofta i kontakt med patientgruppen 80 år och äldre på din avdelning? 

 

Område 2: Teamarbetet kring patienten, bedömningar 

 

Upplever du att sjuksköterskans syn på fenomenet skiljer sig åt jämfört med läkarens? 

 

Förekommer användning av riktlinjer/instrument/screening till stöd i bedömningar av 

patienter 80 år och äldre? 

 

Område 3: Upplevelser av mötet med patienten 

 

Upplever du att det finns hinder i ditt arbete att möta äldre och deras behov? 

 

Område 4: Fortbildning och kunskap gällande fenomenet 

 

Hur ser du på din specifika kunskap kring patientgruppen? 

 

Område 5: Etiska frågeställningar gällande fenomenet 

 

Anser du att dessa patienter bedöms riktigt ur ett etiskt perspektiv? 

 

Hur ser du på framtidens utmaningar med en ökad patientgrupp som är 80 år och äldre? 

 

Avslutande fråga: 

 

Finns det något ytterligare du vill tillägga utifrån diskussionen? 

 

Exempelfrågor på följdfrågor som användes  

 

Vad tänkte du? 

Hur upplevde du det? 

Utveckla... 

Berätta mer… 

Du sa att du ”........” kan du berätta/beskriva mer om detta. 
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Exempel från analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Huvudkategori 

 

“[...] man gör aldrig den 

reflektionen eller 

utvärderingen. Det kommer 

nya läkare med nya åsikter 

med nya tankar, nya känslor 

hela tiden.” 

 

 

 

Teamarbete 

 

Brist på 

kontinuitet 

 

Samförstånd 

 

 

 

Teamarbetets 

betydelse och 

innebörd 

 

“Vi hade bara sett att han 

blivit sämre och sämre och då 

skulle dom byta dialyskateter, 

artärnål, flera byten och det 

vara bara lidande för 

patienten och sedan dog han.” 

  

 

Etik 

 

Tanken på att 

vården bara 

förlänger ett 

lidande  

(etisk stress) 

 

Vad gagnar 

patienten 

 

God vård vid 

välgrundade 

beslut 

 

 

 

Intensivvård eller inte 

intensivvård 

 

 

“Ofta efter 2–3 dagar, det är 

väl då den största konflikten 

blir. Att det faktiskt inte har 

hjälpt det vi har gjort och då 

ska man ändå fortsätta och 

fortsätta...” 

 

 

 

Frustration 

 

Onödigt lidande 

för patienten 

 

 

Sjuksköterskans 

upplevelse av att göra 

för mycket eller för 

lite 

 

“Precis som att ha 

barnkunskap för att kunna 

hantera barnen på IVA så 

måste du ha kunskap om äldre 

människor och kunna hantera 

dem” 

 

 

 

Upplevelse av 

tidigare 

kunskap 

 

Brist på 

intensivvårds- 

anpassad vård till 

den åldrade 

patienten 

 

Efterfrågad 

utbildning 

 

Framtid och 

förbättring 


