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ABSTRACT 
Background: A patient being treated in an intensive care unit is in a particularly 

vulnerable situation when the patient is often seriously ill or injured. Patients 

experience care needs that is the healthcare staff's task is to identify and supply. Being 

unable to convey their care needs makes the patients vulnerable and the care needs that 

the patient values can not be met by healthcare staff. 

Aim: The aim of the study was to compile the care needs of patients who were treated 

in an intensive care unit and to investigate whether care needs were met during the 

care period.  

Method:A qualitative literature review with descriptive design based on 21 scientific 

articles, then compiled into a narrative synthesis.  

Result: The result shows that during the intensive care period, patients experienced 

psychological and physical needs. Patients expressed a great need for human contact 

wich their relatives mainly addressed. Being unable to express yourself verbally was a 

major obstacle for patients who expressed a need to understand and to get information 

about their situation. Non-functioning communication between patients and healthcare 

staff was the main reason why care needs were not met. 

Conclusion: Despite prior research, theories, values, skill descriptions and laws 

describing the importance of caring for the psychological needs of the patient through 

an individual and ethical approach, the healthcare staff often abandon this in intensive 

care. Healthcare professionals need to be better at identifying and meeting these 

psychological needs. There is a need to deepen specialist education for intensive care 

nurses, where the psychological patient perspective gets a greater part. 

 

Keyword: Care needs, Intensive care patient, Intensive care, Patient experience, 

Literature review. 

 

 

 

 

 



	

	
	

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning befinner sig i en 

särskilt utsatt situation då patienten är allvarligt sjuk eller skadad. Patienterna har och 

upplever vårdbehov som vårdpersonalens uppgift är att identifiera och tillgodose. Att 

inte ha förmåga att förmedla sina vårdbehov gör patienterna sårbara och vårdbehoven 

som patienten värdesätter kan inte tillgodoses.  

Syfte: Syftet med studien var att sammanställa vilka vårdbehov patienter som 

vårdades på en intensivvårdsavdelning upplevt och undersöka om vårdbehoven 

tillgodosågs under vårdtiden.  

Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med deskriptiv design baserades på 21 

vetenskapliga artiklar som sedan sammanställdes till en narrativ syntes.  

Resultat: Resultatet visar att patienterna under sin intensivvårdstid upplevde både 

psykiska och fysiska behov. Patienterna uttryckte ett stort behov av mänsklig kontakt 

och anhöriga tillgodosåg främst det behovet. Att inte kunna uttrycka sig verbalt var ett 

stort hinder för patienterna som uttryckte ett behov av att göra sig förstådd och att få 

information om sin situation. En icke fungerande kommunikation mellan patienterna 

och vårdpersonalen var den största anledningen till att vårdbehoven inte tillgodosågs.  

Slutsats: Trots tidigare forskning, teorier, värdegrunder, kompetensbeskrivningar och 

lagar som beskriver vikten av att vårda patientens psykiska hälsa genom ett 

personcentrerad och ett etiskt förhållningssätt frångår vårdpersonalen ofta detta inom 

intensivvård. Vårdpersonal behöver bli bättre på att identifiera och tillgodose dessa 

psykiska behov. Det finns ett behov av att fördjupa specialistutbildningen för 

intensivvårdssjuksköterskor där det psykologiska patientperspektivet får en större del. 

Nyckelord: vårdbehov, intensivvårdspatient, intensivvård, patientupplevelse, 

litteraturöversikt. 
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BAKGRUND 

Att uppleva vårdbehov 

Att vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär att befinna sig i ett kritiskt tillstånd 

och vara i behov av avancerad vård. Intensivvården ger en helhetsbild av patienten 
1som vårdas, har en aktiv monitorering, behandlar vitala funktioner till dess att 

grundsjukdomen behandlats och patienten som vårdas inte längre befinner sig i ett 

kritiskt tillstånd. En patient som får vård kan inte alltid själv tillgodose sina vårdbehov 

och kan under vissa omständigheter inte ge uttryck för dem. Under vårdtiden är 

patienter i behov av omvårdnad och specialistsjuksköterskans uppgift är att identifiera 

dessa vårdbehov (Fröjd, Larsson & Wallin, 2016). Den patient som får vård kan enligt 

Feo et al. (2017) uppleva vårdbehov som är fysiska, psykosociala och relationella. Den 

enskilda individen är expert på upplevelsen av sin egen hälsa och ohälsa samt besitter 

den bästa förmågan att bedöma sin egen kropp och situation. Som vårdsökande är 

patienten beroende av vårdpersonalens kompetens, resurser och beslut för att få 

möjlighet att uttrycka sig och känna sig delaktig i sin vård (Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

 

Intensivvårdsmiljön 

Utformad för de kritiskt sjuka med högteknologisk medicinteknisk utrustning och 

specialistutbildad personal erbjuds patienterna en modern avancerad vård på 

intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdsmiljön är ofta fylld av medicinteknisk 

utrustning, flera olika vårdpersonal och ljud runt patienten (Wittaker & Ball, 2000). 

Medicinteknisk utrustning och ljud kan störa den personcentrerade vården då dessa 

upptar vårdpersonalens uppmärksamhet, övervakningsutrustningen tar fokus från 

patienten som inte blir sedd som individ (McGrath, 2008). Tekniken beskrivs av 

intensivvårdssjuksköterskor som en säkerhet för vården men även som en barriär för 

att utöva personcentrerad vård (Crocker & Timmons, 2009; McGrath, 2008). När 

																																																								
1 I studien kommer två ord att ersättas för att skapa en mer lättläst text. 
Specialistsjuksköterska inom intensivvård skrivs specialistsjuksköterska samt 
intensivvårdspatient skrivs patient, om inget annat anges. 
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vårdpersonalen fokuserar mer på tekniken runt patienten än på patienten som individ 

frångår det kompetensbeskrivningens (SSF, 2012) och ICN´s etiska kods (svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) beskrivning av hur vården bör fokuseras. Utmaningen 

inom intensivvården är att minska barriären för att utöva en personcentrerad vård 

(Tunlind, Granström & Engström, 2014). 

 

Specialistsjuksköterskans uppgift 

Intensivvården strävar ständigt framåt vilket ställer krav på specialistsjuksköterskan att 

ha rätt, tillräcklig kompetens inom medicin, teknik och omvårdnad (SSF, 

2012).  Specialistsjuksköterskan ska enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2017) följa med i 

kunskapsutvecklingen, utföra avancerad evidensbaserad samt individanpassad 

omvårdnad. Specialistsjuksköterskan gör detta under intensivvårdstiden genom att 

identifiera vårdbehovet, ge förslag till och genomföra omvårdnadsåtgärder för att 

uppfylla vårdbehoven (SSF, 2012; Fröjd, Larsson & Wallin, 2016).  

 

Den moderna intensivvården 

Intensivvården har i Sverige från sin start för 66 år sedan utvecklats till en avancerad 

och högteknologisk vårdform. Kommunikation är en stor utmaning inom intensivvård 

då patienter ofta är intuberade och sederade i olika grad vilket kan försvåra den 

verbala kommunikationen. Att inte ha förmåga att kommunicera verbalt kan leda till 

att patienternas upplevda vårdbehov inte når fram till vårdpersonalen och kan därför 

inte tillgodoses (Laerkner, Egerod, Olesen & Ploug Hansen, 2017). Att använda 

mindre sederande läkemedel har idag inom intensivvården blivit vanligare då det 

visade ha en positiv inverkan på patienterna, det minskade risker och skapade en större 

möjlighet för patienterna att kommunicera (Selles & Tjong Joe Wai, 2010). Riskerna 

som minskade för patienterna var att drabbas av pneumoni eller delirium vilket också 

kan leda till förlängd vårdtid (Dotson, 2010; Salgado, Favory, Goulart, Brimioulle & 

Vincent, 2011; Sedwick, Lance-Smith, Reeder & Nardi, 2012).  
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Teoretiskt ramverk 

Studien använder Fundamentals of Care (FoC) som ett teoretiskt ramverk. Ramverket 

bygger på tre kärnelement, att etablera en relation, samordning av vården samt kontext 

av vården. Nedan beskrivs dessa tre kärnelement kortfattat;   

 

Etablera en relation speglar den första kontakten mellan sjuksköterskan2 och patienten 

som får vård. Vissa förväntningar ställs på sjuksköterskan: att bemöta patienten 

vänligt, inge trygghet samt oavsett vem som får vård förhålla sig till dessa 

förväntningar (Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013). 

 

Samordning av vården innebär att sjuksköterskan och den patient som vårdas arbetar 

tillsammans för att integrera grunden för vården. De finns tre viktiga aspekter för att 

samordningen ska fylla sin funktion: “pågående relation”, “den fysiska, psykosociala 

och relationella aspekten av själva vården” samt “en patients egen väg från att vara 

självständig till beroende” (Kitson et al., 2013; Kitson, Muntlin-Athlin & Conroy, 

2014). 

 

Kontexten av vården påverkas på system och politisk nivå. Systemnivån bygger på 

resurser, kultur, ledarskap, utvärdering och återkoppling. Den politiska nivån bygger 

på finansiering, kvalitet, säkerhetsarbete, ledningsarbete och ansvarsfördelning samt 

ackreditering. Detta för att få en sammanhållen och säker vård som skapar en trygg 

vårdmiljö för vårdgivare och vårdtagare (Kitson et al., 2013).  

 

När dessa tre kärnelement samspelar väl bygger de en grund för en fungerande vård av 

hög kvalitet. Från kärnelementen har en grupp forskare utvecklat en definition av FoC.  

 

“Fundamental care involves actions on the part of the nurse that respect and focus 

on a person’s essential needs to ensure their physical and psychosocial wellbeing. 

These needs are met by developing a positive and trusting relationship with the person 

being cared for as well as their family/ carers.” (Feo et al., 2017, s 11) 

																																																								
2 Foc grundas på grundutbildade sjuksköterskor, teorin lämpar sig även för 
specialistsjuksköterskor. Ordet sjuksköterskor används därför i dessa stycken om 
ramverket. 
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Feo et al., (2017) har preciserat definitionen genom tre kategorier som beskriver olika 

vårdbehov. Följande nämns ett par exempel för vardera kategori som finns beskrivna i 

definitionen: Fysiska vårdbehov; “äta och dricka” eller “vila och sova”, Psykosociala; 

“respekt” eller “utbildning och information”, Relationella; “att aktivt lyssna” eller 

“empati”.  

 

Problemformulering 

Under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen har patienter som vårdas olika 

vårdbehov, specialistsjuksköterskans uppgift är att identifierar och försöka tillgodose 

dessa. Tidigare har patienters upplevelse av vården och deras vårdbehov undersökts, 

dock inte identifierat om vårdbehoven tillgodosågs under intensivvårdstiden. 

Forskning har visat att patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning upplever 

psykiska behov exempelvis stress, ensamhet, rädsla för att dö samt ångest (Egerod et 

al., 2015). När en patient som vårdas inte kan uttrycka dessa vårdbehov, kan det vara 

en utmaning för specialistsjuksköterskan att identifiera dessa vårdbehov vilket gör att 

patienten som vårdas inte får en god vårdkvalitet. Denna studie strävar efter att 

identifiera vilka vårdbehov patienter upplever och värdesätter under sin 

intensivvårdstid för att skapa en möjlighet att tillgodose dessa.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa vilka vårdbehov patienter som vårdades på en 

intensivvårdsavdelning upplevde och undersöka om vårdbehoven tillgodosågs under 

vårdtiden. 

 

METOD 
Studien är en litteraturöversikt med deskriptiv design och en narrativ syntes. Studien 

har insamlat kunskap från vetenskapliga kvalitativa artiklar. Målet med metoden var 

att skapa ett resultat som var objektivt och tillförlitligt samt sammanställa en narrativ 

syntes (Forsberg & Wengström, 2017; Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, 2017b; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). 
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Sökstrategi  

Testsökning och huvudsökning har utförts i de elektroniska databaserna PubMed och 

Cinahl. En bibliotekarie tillfrågades och gav vägledning genom en testsökning. 

Testsökning utfördes för att se om problemformuleringen var tillräckligt tydlig samt se 

hur mycket material som kunde förväntas. Utifrån problemformuleringen 

identifierades sökord som speglade syftet för studien. Sökorden som användes var 

intensive care unit, ICU, patient, patients experience, patients perspective, needs, 

inpatient, critical ill, psychology, och psychosocial. I test-och huvudsökning användes 

enstaka sökord samt kombinerade sökord för att få en riktad sökning. Riktad sökning 

krävdes för att finna de artiklar som speglade studiens syfte. Datum för sökningen var 

den 23 januari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema över inklusions – och exklusionskriterier samt sökstrategi 
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Huvudsökning påbörjades med ett urval, där artiklarnas titlar och abstract avgjorde om 

de var kvalificerades för kvalitetsgranskningen. Urvalet utfördes för att inte granska 

och lägga tid på artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. När detta första urval 

var utfört laddades artiklarna ner och sparades. Artiklarna granskades i fulltext och 

slutgiltigt urval utfördes. De artiklar som inkluderades efter detta urval genomgick 

kvalitetsgranskning. Endast artiklar som inte uppfyllde kriterierna exkluderades. Vid 

oenighet fördes en diskussion för att sedan gemensamt ta ett beslut om exkludering 

(SBU, 2017b). Resultatet baserades på 21 artiklar som sammanställdes i ett 

flödesschema för att visa hur själva urvalsprocessen har utförts. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier användes för att precisera urvalet av artiklar som svarade för syftet 

(Forsberg & Wengström, 2017) och redovisas i figur 1. En inkluderad artikel har 

medelhög kvalitet samt både kvalitativ och kvantitativ metod, den inkluderades trots 

sin kvantitativa ansats då det i resultatet redovisades kvalitativa och kvantitativa data 

separat. Endast det kvalitativa resultatet togs med i studien. 

 

Bearbetning och analys av data  

Bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet  

Kvalitetsgranskningen utfördes med stöd av en mall från SBU:s hemsida (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017a). För att bedöma om en artikel 

hade hög, medel eller låg kvalitet användes kvalitetskriterier. För hög kvalitet krävdes 

att följande kriterier uppfyllts.  

 

Kvalitetskriterier:  

- förförståelsen ska redovisas  

- etiska överväganden ska vara beskrivna  

- att resultatet beskrivs utan eventuella teorier eller fördomar forskaren hade om 

fenomenet  

- resultatet redovisas tydligt  

- syfte, metod, tolkning och slutsatser samspelar (SBU, 2017b)  



	

7	
	

 

Analys  

Analysen inleds genom att alla artiklar som genomgått kvalitetsgranskningen och 

uppskattades vara av hög kvalitet återigen lästes i fulltext. Det första steget i 

analysmodell som Evans (2002) presenterar är den översiktstabell (Tabell 2) som 

sammanställdes från resultatet av huvudsökningen. I översiktstabellen (Tabell 2) 

sammanfattades artiklarna i korthet för att läsaren ska få en överblick. Steg två innebar 

att artiklarna lästes upprepade gånger för att få en känsla för helheten av artikeln, vad 

varje enskild artikel stod för samt de viktigaste huvudfynden. Huvudfynden 

sammanställdes och redovisas i resultatet. När artiklarna hade sorterats och 

sammanställts i översiktstabellen (Tabell 2) identifierades teman. Översiktstabellen 

(Tabell 2) granskades efter återkommande teman. De identifierade teman sorterades 

efter likheter, nyckelfraser samt förklarande teman, relationerna mellan dem 

undersöktes. För att ytterligare fördjupa förståelsen för resultatet identifierades 

subteman från de befintliga teman. Teman och subteman granskades för att identifiera 

överensstämmelse eller motsägelser dem emellan. Alla teman presenterades och 

granskades mot originalartikeln för att kontrollera noggrannheten av temats 

uppbyggnad (Evans, 2002). Analysen samlade resultaten som artiklarna presenterade 

och genererade en ny tolkning av artiklarna genom en narrativ syntes (Backman, 

2014).   

 

Etiska överväganden 

Inkluderade artiklar följde etiska riktlinjer, redovisades i resultatet och dessa 

arkiverades samt förvarades tills examensarbetet var slutfört. Resultatet från alla 

artiklar som inkluderades beskrevs objektivt utan påverkan av eventuella förväntningar 

från författarna. Viljan att finna ny kunskap vägdes mot att skydda deltagarna som 

ingått i studien. En patient som vårdades på en intensivvårdsavdelning är ofta skör och 

befinner sig i en svår situation. En litteraturöversikt skapar en möjlighet att inhämta 

kunskap om dessa sköra patienter utan att påverka dem och försvåra deras situation 

ytterligare (Forsberg & Wengström, 2017).   
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RESULTAT 

Resultatet baserades på kvalitativa studier med hög vetenskaplig kvalitet och vars syfte 

var att identifiera patienters upplevelser under intensivvårdstiden. Studierna utfördes i 

Norge (n=3), England (n=1) , Sverige (n=6), Danmark (n=3), USA (n=1), Kina (n=1), 

Spanien (n=1), Jordanien (n=1), Kanada (n=1), Thailand (n=1), Taiwan(n=1) och 

Frankrike (n=1). Fenomenologi och hermeneutik var generellt de mest frekvent 

använda metoderna. Alla studiers resultat baserades på intervjuer med deltagare som 

vårdats på en intensivvårdsavdelning och var >18 år, detta presenteras ytterligare i 

översiktstabell (tabell 2). De teman som framkom under analysen var “Psykiska 

behov” och “Fysiska behov”. Dessa teman specificeras och fördjupas genom 

subteman. Citat från artiklarna som redovisas har bevarats på engelska för att 

känslorna som deltagarna förmedlar inte ska gå förlorade.  

 

Tabell 1: Översikt teman och subteman. 

Teman Subteman 

Psykiska behov Behov av mänsklig kontakt 

Behov av stöd från vårdpersonal och att bli bekräftad 

Behov av information samt uttrycka sina behov 

Behov av hopp: en anledning att leva och något att kämpa för 

Fysiska behov  
Behov att lindra smärta och obehag 

Behov av aktivitet och stimulans 

Behov av vila och ostörd nattsömn  

Behov att släcka sin törst och stilla sin hunger 

Behov av att få sina fysiskt grundläggande behov tillgodosedda 

 
 
 


