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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund:  Non-invasiv ventilering (NIV) är ett andningsstöd som med gott resultat kan 

behandla respiratorisk svikt vilket är vanligt förekommande på Intensivvårdsavdelningar 

(IVA). Med NIV minskar mortalitet, vårdtiden på IVA, behovet av invasiv ventilering samt 

förekomsten av ventilatorassocierad pneumoni. Behandlingen avslutas dock ofta i förtid på 

grund av att patienten inte accepterar den. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelserna av NIV vid akut respiratorisk svikt och 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska för att optimera behandlingen. 

Metod: Metoden för studien är en litteraturöversikt med beskrivande design baserad på 

kvalitativa studier 

Resultat: Patienten upplever sig som fånge bakom masken och lägger stor vikt på att lära sig 

hantera NIV och återfå kontroll. Behandlingen beskrivs som en nödvändig men obehaglig väg 

till överlevnad. Interaktionen mellan patient och sjuksköterska påverkas av hur sjuksköterskan 

kan tillgodose patientens behov av delaktighet, information och kontroll. 

Slutsats: Interaktionen mellan patient och sjuksköterska har stor betydelse för toleransen av 

behandlingen. Sjuksköterskans roll är att stötta patienten genom att skapa förståelse för 

behandlingen samt att göra patienten delaktig, på så vis kan patienten återvinna kontroll och 

behandlingen kan optimeras. 

  

Nyckelord: Non invasiv ventilering, sjuksköterska, patient, interaktion, upplevelse   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Background: Non-invasive ventilation (NIV) is a treatment that with good result can treat 

respiratory failure, a common syndrome in ICU units. NIV decrease mortality, invasive 

ventilation, time spent in ICU and ventilator- associated pneumonia. The treatment is often 

being terminated early due to that the patient does not accept it. 

Aim: The aim of the study was to illustrate the experience of NIV used during acute 

respiratory failure and the interaction between patient and nurse to optimize the treatment. 

Method: The study is a literature review with a descriptive design based on qualitative 

studies. 

Results: The patient experience a feeling of being trapped behind the mask and put a great 

effort in acceptance of NIV and to regain control. The treatment is described as a necessary 

but uncomfortable path to survival. The interaction between patient and nurse is affected by 

the way the nurses meet the patients need of participation, information and control.   

Conclusion: For the tolerans of the treatment the interaction between patient and nurse have a 

great importance. The role of the nurse is to support the patient through create understanding 

and make the patient participate. Trough that the patient can regain control and the treatment 

can be optimized. 

  

Keywords: Non invasive ventilation, nurse, patient, interaction, experience 
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BAKGRUND 

Intensivvård 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) definierar intensivvård som en högteknologisk och 

resurskrävande vårdnivå som innefattar avancerad övervakning, diagnos och behandling med 

syfte att ge bästa möjlighet till överlevnad för de med sviktande vitala funktioner (Andersson, 

2015; Wickerts, 2014). 

  

Respiratorisk svikt 

Respiratorisk svikt är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar (IVA) (Bakkelund 

& Thorsen, 2009), varje månad vårdas patienter 65 000–110 000 timmar i invasiv ventilering 

och 10 000–16 000 timmar i non-invasiv ventilering (SIR, 2018). Sviktande respiration 

beskrivs av patienter som läskigt, dramatiskt, smärtsamt, det är en upplevelse av att bara 

finnas till utan att leva (Bailey, 2001; Bailey, 2004). När en patient är utmattad i sin andning 

blir ofta följderna hyperkapni och/eller hypoxi detta kan leda till att patienten behöver stöd 

med andningen (Baudouin et al., 2002). Respirationssvikt kan uppstå från många olika 

grundåkommor som exempelvis lunginflammation, ARDS (acute respiratory distress 

syndrome), hjärtsvikt och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) (Xu et. al. 2017). 

  

NIV 

NIV, non-invasiv ventilering, är ett andningsstöd som ges via huva, mask på mun och eller 

näsa där patienten fortsatt kan spontanandas utan invasiva åtgärder i form av intubering 

(Blomqvist, Larsson, Fredén, Lindén & Nellgård, 2012). Vid NIV kan ventilatorn ställas in på 

olika sätt men behandlingen innebär generellt att ett kontinuerligt positivt luftvägstryck 

upprätthålls i lungan, det positiva trycket bibehålls även under utandningen genom att 

andningen sker mot ett motstånd, PEEP. Ett förinställt tryck, tryckunderstöd, eller volym kan 

även ges för att hjälpa till med inandningen. Det positiva trycket gör att områden i lungan som 

riskerar att falla ihop eller redan fallit ihop kan öppnas upp. Att öppna upp lungorna kan 

medföra att ventilationen når ut i större delar av lungan och att gasutbytet förbättras 

(Blomqvist et al., 2012). 

  

NIV historiskt 

1987 anses den moderna NIV vara född, då står skrivet att en patient med muskeldystrofi 

blivit framgångsrikt ventilerad genom näsmask (Diaz Lobato & Alises, 2013). Därefter sågs 
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NIV ha god effekt för många kroniskt sjuka patienter med behov av andningsstöd. 

Utvecklandet av NIV fortsatte och nya administreringssätt togs fram. 2001 publicerades 

riktlinjer för NIV vid akut respiratorisk svikt som varit en grund för andra därefter (American 

Thoracic Society, 2001). Över de senaste trettio åren har NIV fortsatt att utvecklats och en 

stor fråga som kommit med det, är i vilken miljö NIV bör tillhandahållas då det framkommit 

att behandlingen i den akuta fasen behöver en viss miljö med erfaren, tränad personal som 

finns tillgängliga dygnet runt (Diaz Lobato & Alises, 2013). 

  

Administreringssätt 

NIV kan administreras via ett munstycke, olika näsmasker, nasala oliver, ansiktsmasker och 

huva (Nava & Fanfulla, 2014). Ansiktsmasker som antingen täcker mun och näsa eller 

heltäckande ansiktsmask som täcker näsa, mun, ögon, är förstahandsvalet för patienter med 

akut respirationssvikt. Det är den mask som oftast används för att vårdpersonalen har bäst 

kunskap om den, det är också den mask som utvecklats mest för att kunna minska luftläckage 

och tillgodose patientens bekvämlighet (Nava & Fanfulla, 2014). Huva är ett cylinderformat 

transparent fodral med två ingångar som fungerar som inspirations och expirationsvägar. 

Huvan hålls på plats med hjälp av två vadderade band under armhålorna. Huvan har ingen 

kontakt med huden i ansiktet vilket gör att uppkomsten för trycksår där är obefintlig, det finns 

dock risk för trycksår under armhålorna. Det stora dead space som skapas kan göra att 

koldioxidelimineringen minskas (Nava & Fanfulla, 2014). Munstycke, näsmask, nasala oliver, 

de olika ansiktsmaskerna samt huva kommer vidare i studien att sammanfattas under ordet 

administreringssätt. 

  

Indikation för NIV 

NIV är lämpligt för andningsutmattade patienter med hyperkapni och/eller hypoxi där invasiv 

ventilering inte är ett alternativ eller då patient nekar till invasiv ventilering (Baudouin et al., 

2002; Larsson, 2012). Evidens finns för behandling med NIV hos patienter med akut 

respiratorisk svikt vid lungödem, brösttrauma och postoperativt (Rochwerg et al., 2017). NIV 

för behandling av mild och moderat ARDS har visat sig kunna minska antalet intuberingar 

framförallt då huva används istället för mask (Patel, Wolfe, Pohlman, Hall & Kress, 2016; 

Sehgal, Chaudhuri, Dhooria, Agarwal & Chaudhry, 2015). NIV används också för att 

förebygga respiratorisk svikt hos högriskpatienter, så som immunsupprimerade, efter 

extubation eller som symtomlindring vid till exempel palliation (Rochwerg et al., 2017) För 

patienter med KOL, under exacerbation är NIV att föredra då behandlingen gör att 
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luftvägstrycket ökar i synkroni med patientens egna andning vilket vid akut försämring gör att 

det tunga andningsarbetet avlastas (Svensk lungmedicinsk förening [slmf], 2018). NIV har 

setts öka chansen för överlevnad hos dessa patienter och minska behovet av intubering 

(Osadnik, et al., 2017; Stefan et al.,2018). Det finns lite evidens för att använda NIV vid 

nyuppkommen respiratorisk svikt med oklar genes, pandemisk virussjukdom eller 

respiratorisk svikt orsakad av astma. Patientens kliniska status ska alltid vara avgörande för 

om behandlingen initieras eller ej (Rochwerg et al., 2017). 

  

Fördelar och nackdelar med NIV 

Ventilering via mask ger färre komplikationer och är mindre traumatiskt för patienten än 

intubering (Peter, Moran & Phillips-Hughes, 2002; Ram, Picot, Lightowler & Wedzicha, 

2004). När NIV används vid urträning ur ventilator eller som brygga efter extubering ses det 

minska risken för pneumoni, förkorta vårdtider och minska re-intubation (Baudouin et al., 

2002; Glossop, Shepard, Bryden & Mills, 2012) Fördelar som minskad dödlighet, sänkt 

andningsfrekvens och förbättrat pH (Lightowler, Wedizicha, Elliot, & Ram, 2003; Osadnik et 

al., 2017; Xu et. al., 2017). NIV kan vara kontraindicerat när patienten har lågt blodtryck, är 

medvetandesänkt eller har ansiktstrauma (Larsson, 2012). Felaktig användning av NIV kan 

göra att invasiv ventilering som i vissa fall är livsnödvändig fördröjs vilket kan bidra till en 

ökad dödlighet (Schreiber et. al., 2018; Xu et. al., 2017). Viktigt för NIV är att patienten 

tolererar masken och ventilatorn, att NIV används den tid som rekommenderas samt att 

personalen är kompetent (Roberts et al, 2008). Trots god effekt avbryts NIV, på grund av att 

patienter inte accepterar behandlingen (Bersten, 2011; Bierer & Soo Hoo, 2009; Lightowler et 

al., 2003). 

  

Patientperspektiv 

Att som patient befinna sig på IVA, en obegriplig och förvirrande miljö, innebär korta 

personalkontakter, förstörd dygnsrytm och att chanserna till vila eller koncentration är små 

(Meriläinen, Kyngäs & Ala-kokko, 2013). Att vårdas på IVA med respirationssvikt innebär 

rädsla och en känsla av att kvävas och medför även att medvetenheten pendlar. (Ingadottir & 

Jonsdottir, 2006; Lopez-Campos et al., 2006; Roberts et al., 2008). Patienter som vårdas på 

IVA lägger stor vikt vid anhöriga, den personal som ger en mänsklig värme samt att åter finna 

livets mening (Engström, Nyström, Sundelin, & Rattray, 2013). I en kvantitativ studie av 

Schmidt med kollegor (2016) beskrivs stor ångest under NIV. För behandling med NIV under 

akut respiratorisk svikt ses att patienter har ett behov av en viss struktur på omgivningen och 
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engagerad personal med erfarenhet, rätt utbildning som finns tillgängliga dygnet runt (Diaz 

Lobato & Alises, 2013). Hur gott resultatet av NIV blir påverkas starkt av hur väl patienten 

kommer överens med masken och hur kompetent personalen är (Ingadottir & Jonsdottir, 

2006; Lopez-Campos et. al., 2006). 

  

I enlighet med de mänskliga rättigheterna är alla människor lika värda likaså patient och 

sjuksköterska men i vårdrelationen sker ett möte där patienten är beroende av vården som 

sjuksköterskan ger, i fysisk bemärkelse såväl som sjuksköterskans sätt att hjälpa patienten till 

en förståelse över situationen och sig själv. En gemensam vård kan utvecklas genom 

sjuksköterskans bedömning och patientens egen berättelse. För patientens hälsa krävs inte 

bara att sjuksköterskan har praktisk och teoretisk kunskap utan även att en relation skapas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016) 

  

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivningen skall specialistsjuksköterskan med inriktning inom 

intensivvård arbeta personcentrerat och patientsäkert med fokus på patientens existentiella, 

fysiska, sociala och psykiska behov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård [AnIva], 

2012). Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta för patientens välbefinnande genom att stödja 

och bevara patientens egen förmåga. Intensivvårdssjuksköterskans uppdrag är att förebygga 

ohälsa och att minimera riskerna i omvårdnaden av patienten (AnIVA, 2012). Sjuksköterskan 

har ett ansvar för att den teknik som används inom vården värnar om såväl patientens värde, 

rätt och säkerhet genom en öppen dialog med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

En kvantitativ studie av Schmidt med medarbetare (2016) visar att sjuksköterskor uttryckte 

negativa känslor och ofta ångrade användandet av NIV trots att de visste hur effektiv 

behandlingen var. Sjuksköterskan har en viktig roll att med sin kunskap välja adekvat storlek 

på mask samt montera denna på ett optimalt sätt så att luftläckage och trycksår undviks 

(Blomqvist et al., 2012). Sjuksköterskan ska kontinuerligt utvärdera om NIV är den bästa 

behandlingen för just denna patient genom att följa blodtryck, andningsfrekvens, syresättning 

samt utvärdera hur blodgaser förändras (Jarvis, 2006). Sjuksköterskan ansvarar för att inneha 

kunskap i hur den medicintekniska utrustningen kontrolleras samt att veta hur den ska 

användas (SOSFS 2008:1). 
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Samhällsperspektiv 

Behandling med NIV kan förkorta vårdtiden med mer än tre dygn (Lightowler et al., 2003; 

Osadnik et al., 2017). Akademiska sjukhuset i Uppsala presenterar i sin pris- och 

produktkatalog (2018) att varje timme på centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA) kostar 

2550 kronor. Således ses en stor ekonomisk vinning för samhället med att NIV optimeras. 

Med NIV kan intubering undvikas vilket även minskar risken för ventilator associerad 

pneumoni (VAP), som 10–20% av de intuberade patienterna utvecklar, något som förutom en 

ökad sjukhusvistelse med sex till tio dagar även för med sig ökad mortalitetsrisk (Heyland, 

Cook & Dodek, 2002; Safdar, Crnich & Maki, 2005). Patientsäkerhetslagen 2 § SFS 

(2010:659) beskriver att det är upp till vårdgivaren att se till att de vårdåtgärder som är 

nödvändiga för att undvika att patienter drabbas av vårdskador ska sättas in. Minimering av 

vårdskador minskar inte bara lidandet för patienten, utan innebär också minskning av onödiga 

vårddygn på grund av vårdskador. Enligt Sveriges kommuner och landsting (2016) innebär en 

vårdskada i genomsnitt en förlängning av vårdtiden med åtta dygn. 

  

Sigridur Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 

Huvuddelarna i Sigrídur Halldórsdóttirs (1996) teori är patientens upplevelse av de livgivande 

(caring) och de livsförstörande (uncaring) i interaktionen med sjuksköterskan och i 

uppfattningen om sig själv och sitt sammanhang. Två huvudsakliga metaforer beskrivs i 

teorin, den första en bro som symboliserar en bra, öppen kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient medan den andra en mur som kan skapas mellan parterna då 

omvårdnaden innehåller brister och ingen god relation finns etablerad.  

Huvudkoncepten för att skapa en bro beskriver Halldórsdóttir (1996) som professionell 

omtanke, kompetens inom omvårdnad, omtanke i omvårdnad och anknytning i omvårdnad. 

Den professionella omtanken “caring/livgivande” involverar kompetens, omtanke samt en 

kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare. Kompetens inom omvårdnad innefattar färdigheter 

hos sjuksköterskan som innebär att stärka patienten, empowerment är ett begrepp som 

Halldórsdóttir (1996) använder. Empowerment är en process av att hjälpa människor att ta 

kontrollen över de faktorer som påverkar deras liv (Gibson, 1991). Kompetens inom 

omvårdnad innebär också att ha förmåga att bygga relationer, att utbilda patienter, göra 

kliniska bedömningar och att agera åt patientens vägnar. Omtanke inom omvårdnad innebär 

att sjuksköterskan är öppen inför andra och genuint närvarande för patienten och intresserad 

av denne som person och patient, att vara moraliskt ansvarig för patienten och att ha modet att 

vara involverad på ett passande sätt som professionell sjuksköterska. Anknytning inom 
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omvårdnad är en balans genom att skapa en professionell anknytning till patienten samtidigt 

som den professionella distansen kvarstår.  Finns dessa komponenter har sjuksköterskan och 

patienten möjlighet att skapa en bro med förtroende och förståelse dem emellan. 

 Frånvaro av den professionella omtanken uppfattas som “uncaring/livsförstörande” detta 

beskriver Halldórsdóttir (1996) som en mur som uppstår, då ett avstånd upplevs mellan 

patient och sjuksköterska. Patienten upplever sjuksköterskan som ointresserad och respektlös. 

Det finns en misstro mot sjuksköterskans kompetens som ofta uppstått genom en dålig 

kommunikation, brist på förståelse för vad patienten går igenom, avsaknad av fysisk och 

psykisk närvaro från sjuksköterskans håll eller att sjuksköterskan är hårdhänt vid omvårdnad. 

Som ett resultat av detta litar inte patienten på sjuksköterskan och ett ömsesidigt undvikande 

uppstår. Sjuksköterskan framstår som motvillig eller inkapabel att skapa kontakt med 

patienten och bilden av en mur byggs upp. För att patienten ska uppleva en god omvårdnad 

krävs en god relation med vårdaren som genom sin kompetens har till uppgift att vara 

patientens ombud, hjälpa denna att hantera situationen och att växa (Halldórsdóttir, 1996) 

  

Problemformulering 

För patienten på IVA är respiratorisk svikt och dess behandling förknippat med stor oro, 

ångest och mistande kontroll i en stressad teknologisk miljö. En välfungerande NIV kan 

innebära många fördelar för patienten i form av färre komplikationer och kortare vårdtider, 

men behandlingen avbryts ofta i förtid pga. att patienten inte accepterar den. I denna miljö och 

i dessa vårdsituationer uppstår svårigheter hos sjuksköterskan när det gäller att skapa en 

förtroendeingivande relation till patienten. Detta förtroende är i sig av stor vikt för att kunna 

skapa en bro som leder till en ökad möjlighet för patienten att kunna hantera situationen. En 

ökad förståelse för patientens upplevelser och betydelsen av en god relation mellan 

sjuksköterska och patient skulle kunna möjliggöra en optimering av patientens NIV. Det finns 

få sammanställningar som uppmärksammar patientens upplevelse av NIV på sjukhus och om 

interaktionen med sjuksköterska har någon betydelse för upplevelsen av behandlingen. 

  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelserna av NIV vid akut respiratorisk 

svikt och interaktionen mellan patient och sjuksköterska för att optimera behandlingen.  
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Frågeställningar 

Vilka upplevelser beskriver patienten av NIV? 

Vad i interaktionen mellan patient och sjuksköterska påverkar NIV? 

 

  

METOD 

 

Design 

Föreliggande arbete är en litteraturöversikt med beskrivande design. Enligt Kristensson 

(2014) är litteraturöversikter en av de stora byggstenarna i evidensbaserad omvårdnad. Denna 

metod används för att samla in den forskningsinformation som finns inom ett specifikt 

område. Litteraturöversikter är lämpliga att använda för att kunna förstå ett visst kliniskt 

problem eller kunna fastställa kunskapsluckor inför ny forskning (Kristensson, 2014). 

  

Sökstrategi 

Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Pubmed är en databas som 

innehåller artiklar inom området medicin, omvårdnad samt hälso-och sjukvård och Cinahl är 

en databas vars område är mer specificerat på omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). Sökningar gjordes även i Psychinfo och Scopus. 

Sökord som användes i fritext var ”nurse impact”, “nurse-patient collaboration”,”patient 

acclimatize”, “patient adaption”, “patients tolerance” “patients well-being”, “ICU”, “critical 

care”, “respiratory failure”, “patients experience”, “critical airway”, “continuous positive 

airway pressure”, “interface”. MeSH/ Cinahl headings termer som användes var “Nurse-

patient relations”, ”NIV”, ”non-invasive ventilation”, “Adaption”, “Intensive care units” 

Dessa sökord användes i olika kombinationer, AND och OR lades till för att utöka eller 

begränsa sökresultaten. 

   

Originalartiklar med kvalitativ ansats inkluderades i studien. Endast artiklar som var 

publicerade på engelska, svenska eller norska och som skriftligen tagit hänsyn till etiska 

övervägande valdes ut till studien. Artiklarna skulle innefatta patienter som vårdats med NIV 

under respiratorisk svikt. Artiklar med palliativa eller neonatala patienter exkluderades ur 

studien. 
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Första sökningen gjordes i Pubmed, 15 januari 2018, med MESH-termerna non-invasive 

ventilation AND NIV AND nurse-patient relations vilket resulterade i 7 träffar varav 4 valdes 

efter att titlar och abstrakt svarade mot studiens syfte, frågeställningar samt inklusions och 

exklusionskriterier. Sökningar utfördes även på liknande sätt i databasen Cinahl. För att se 

utförda sökningar som gett resultat se sökmatrisen (Tabell 1). Artiklarna som valdes ut efter 

att ha läst abstrakten lästes sedan i fulltext separat av båda författarna. Då det framkom att 

antalet artiklar som matchade inkludering blev få vidgades inklusions och 

exklusionskriterierna. Inklusionskriterierna ålder på studierna och studier utförda på IVA togs 

bort. Sex artiklar uppfyllde målen för inkludering till vidare granskning. Med hjälp av funna 

artiklars referenslistor framkom fem artiklar ytterligare till resultatet (Figur 1). Ovan nämnda 

metod kallas för “Snowballing” (Kristensson, 2014). Ytterligare en artikel har valts ut utifrån 

artiklar som kommit upp vid fritextsökning på en världsomfattande sökmotor. Detta 

resulterade i att 12 artiklar valdes ut till analys, 11 kvalitativa och en med mixad-metod där 

den kvalitativa delen används till resultatet. Vidare försök att finna artiklar har utförts genom 

personlig kontakt med författare till artiklar som ej funnits tillgängliga via Uppsala universitet 

eller endast återfunnits som studieprotokoll samt sökningar i databaserna Scopus och 

Psychinfo utan resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Artiklar inkluderade via snowballing 

Artiklar inkluderade ifrån 

granskade referenslistor 

Artiklar inkluderade efter 
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& Landers (2016) 
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Hole & Öhlund (2012) 

Torheim och Gjengedal 
(2009) 

Torheim & Kvangarsnes 
(2014 

Smith, Agar, 

Jenkins, Ingham & 
Davidson (2016) 
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Tabell 1. Sökningar med inkluderade resultat 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

Pubmed 

(non-invasive ventilation 

OR NIV) nurse-patient 

relations 

7  4  1 1 1 

 Sørensen D, 

Frederiksen K, 

Groefte T, Lomborg 

K, 2012a 

Pubmed 

Non-invasive ventilation 

AND nurse-patient 

collaboration 

 3  3  1 1 1 

 Christensen HM, 

Huniche L, Titlestad 

IL,2018 

Pubmed 

NIV AND patients well-

being AND ICU 

 122  55  9 1 1  

Sørensen, 

Frederiksen, 

Groefte, Lomborg, 

2013, 

Pubmed 

(non invasive 

ventilation) (critical 

care) (respiratory 

failure) (patients 

experience) 

58 12 2 1 1  

Murata, H Inoue, 

T & Takahasi, 

O,2017 

Pubmed 

Critical airway AND 

continuous positive 

airway pressure AND 

patient AND experience 

41 14 1 1 1 

 Dimech A, 2012 

CINAHL 
(NIV) (nurse-patient 

relations) (ICU) 

3  3  2  1 1 
Sørensen, 

Frederiksen, 

Groefte, Lomborg, 

2012b 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Utvalda artiklar har lästs i fulltext och granskats med hjälp av en granskningsmall framtagen 

av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Kritisk granskning av 

samtliga utvalda artiklar utfördes först individuellt av båda författarna. Tillsammans 

diskuterade författarna studiernas kvalité och värderade kvalitén med stöd av en 

poängsättning utarbetad av författarna. Poängsättningen låg till grund för att en rättvis 

jämförelse skulle kunna utföras mellan författarnas bedömningar. Ett poäng för jakande svar 

och övriga alternativ gav noll poäng. Hög kvalité sattes på de artiklarna med 75% positivt 

svar, medelhög kvalité för de med 50% positivt svar och låg kvalité på de med mindre än 49% 

positivt svar. Granskningarna diskuterades igenom gemensamt tills beslut tagits om kvalité. 

Till litteraturstudien valdes artiklar med hög och medelhög kvalité. 12 artiklar totalt 

inkluderades till resultatet, nio artiklar med hög kvalité och tre med medelhög kvalité (Bilaga 

1). 

  

Resultatanalys 

Resultatet analyserades genom integrerad analys. Kristensson (2014) beskriver att integrerad 

analys innebär en analys i tre steg. Steg ett är att läsa igenom artiklarna för att finna likheter 

och eller skillnader i resultaten. En grundligare genomgång följer där sökning utförs för att 

finna kategorier som ska ge en sammanfattning av resultat i de olika artiklarna och som kan 

kopplas till varandra, detta är steg 2. I steg 3 sorteras de olika resultaten in under sina olika 

kategorier (Kristensson, 2014). Båda författarna till föreliggande studie läste individuellt 

igenom samtliga utvalda artiklar och tog ut meningsbärande satser som sedan kategoriserades 

till teman. Författarna jämförde sina teman och bearbetade om resultatet utifrån det. Där 

meningsskiljaktigheter uppstod diskuterade författarna tills en gemensam slutsats uppnåddes. 

För att få klarhet i resultatet och tydligare få fram dess teman valdes att låta en utomstående 

person läsa. Polit och Beck (2017) skriver att en tredje part kan läsa resultatet om 

meningsskiljaktigheter råder. Slutligen sammanställdes resultatet i löpande text. Artiklarna 

som ingår i resultatet presenterades i en litteraturmatris (Bilaga 1). 
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RESULTAT 

Sammanfattningsvis har tolv vetenskapliga artiklar använts i resultatet. Artiklarna kommer 

från åtta olika länder, Danmark, Norge, Frankrike, England, Belgien, Japan, Australien och 

Nya Zeeland. Bilaga 1 presenterar de olika artiklarna som ingår i resultatet. De teman som 

framkommit från patientens upplevelse är fånge bakom masken och att återfå liv och 

kontroll och de teman som framkommit i interaktionen är att bygga murar och att bygga 

broar. 

  

Patientens upplevelse av NIV 

Fånge bakom masken 

Svårigheter att slappna av, obehag, negativ upplevelse var gemensamma uttryck för de som 

behandlats med NIV. Ofta dominerades de negativa upplevelserna av det som var 

sammanhörande med masken. En tight åtsittande mask gav fysiska obehag såsom tryck och 

ljud och skapade känslan att vara avstängd i från världen runt om sig. Klaustrofobi var en 

vanligt förekommande känsla och med det en känsla av att kvävas och mista kontroll 

(Beckert, Wiseman, Pitama & Landers, 2016; Smith, Agar, Jenkins, Ingham & Davidson, 

2015; Sørensen, Frederiksen, Groefte & Lomberg, 2013). Infångad, fastlåst och känslan av att 

sitta i en bastu beskrevs som negativa upplevelser av NIV huvan (Dimech, 2012).  

  

“It was hideous! I have felt a little bit like the man in the iron mask, because your head feels 

encased” (Beckert et al., 2016) 

  

Att känna sig instängd och fångad i masken i samband med andnöd skapade ångestkänslor 

som lätt kunde eskalera till panik och irrationellt beteende (Beckert et al., 2016; Smith et al., 

2015; Sørensen et al., 2013). Ilska framkallades av masken och tillsammans med ventilatorn 

gav det en känsla av andnöd, bristen på luft framkallade utmattning och ångest (Torheim & 

Gjengedal, 2009; Torheim & Kvangarsnes, 2013).  

  

“Well, the first time I woke up in the middle of the night and it actually stopped me from 

breathing I yanked it off and felt that i had saved my life by doing so.” (Beckert et al., 2016). 

  

Luft som blåste mot patienterna gjorde att det blev svårare att andas, rädsla byggdes upp både 

för situationen men även för själva ventilatorn och en känsla av att vilja slita av sig masken 
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uppstod (Beckert et al., 2016; Smith et al., 2015). Luftflödet och trycket upplevdes obehagliga 

framförallt då den egna andningen och ventilatorn inte synkroniserade och gav även upphov 

till sömnlöshet (Murata, Inoue & Takahashi 2016). Trycket från masken kunde orsaka 

smärtfulla trycksår främst på näsa, panna och kinder, något som kunde lättas något med hjälp 

av plåster på de utsatta punkterna under masken (Smith et al., 2015; Sørensen et al., 2013; 

Torheim & Gjengedal, 2009). Törst och muntorrhet, en känsla av uppsvälldhet i munnen vid 

varje sväljning orsakade smärta och var ett återkommande starkt obehag för patienterna 

(Torheim & Gjengedal, 2009). 

  

Patienterna upplevde att alla deras sinnen förstärktes och faktorer som tog fokus från 

andningen gjorde det svårt att ha kraft kvar till att hantera andningen. Exempel på faktorer var 

luft som blåste i ögonen, luftläckage, muntorrhet, att bli tillsagd att slappna av och inte klaga, 

anhöriga på besök och andra aktiviteter i rummet (Murata et al., 2016; Sørensen et al., 2013; 

Torheim & Gjengedal, 2009). 

  

Hallucinationer förekom, de hörde röster och kom ihåg att det var mycket aktivitet omkring 

dem, känsla av förvirring kunde uppstå i uppstarten av NIV då det var svårt att föreställa sig 

själv i masken (Murata et al., 2016). Vid akut inläggning på sjukhus och uppstart av NIV kom 

patienten inte alltid ihåg vad som hänt och kunde vakna upp någon dag eller timmar senare 

utan minne om initieringen av behandlingen eller specifika händelser, detta upplevdes i 

efterhand som en känsla av sårbarhet och att ha mist kontroll (Beckert et al., 2016; Jerpseth, 

Dahl, Nortvedt & Halvorsen, 2017; Smith et al., 2015). 

  

Återfå liv och kontroll 

NIV sågs som en symbol av hopp och något som höll dem vid liv/ räddade deras liv/ gav en 

andra chans till liv, NIV hjälpte till så att andningen kontrollerades även då orken inte fanns 

att andas helt själv (Beckert et al., 2016; Jerpseth et al., 2017; Smith et al., 2015; Sørensen et 

al., 2013; Torheim & Gjengedal, 2009; Torheim & Kvangarsnes, 2013). Patienterna kände en 

tro på NIV så länge det underlättade andningen, behandlingen gav en känsla av kontroll och 

säkerhet då masken öppnade upp för mer luft vilket var avgörande faktorer för att klara av 

behandlingen. NIV beskrevs som en lättnad då känslan av att kvävas försvann, andfåddheten 

minskade, andningen återgick successivt till det habituella tillståndet och med den också en 

känsla av att vinna sin frihet tillbaka, vilket gav en energireserv som gjorde behandlingen 
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lättare att acceptera och ökade den egna delaktigheten (Christensen, Huniche & Titlestad, 

2018; Dimech, 2012; Sørensen et al., 2013; Torheim & Kvangarsnes, 2013). 

 

Med NIV blev andningen långsamt bättre, vilket fick patienterna att inse betydelsen av NIV. 

Att som patient förstå NIV, gjorde att viljan att använda det ökade (Murata et al., 2016). 

Genom att de lärde sig att synkronisera sin andning med ventilatorn, själva reglera masken 

samt att acceptera att behandlingen var svår så upplevde patienterna behandlingen mer 

uthärdlig och obehaget kunde lindras (Beckert et al., 2016; Murata et al., 2016). En tidigare 

erfarenhet av masken gav känslan att behandlingen underlättades. Patienten kunde då använda 

tidigare upplevelser av andnöd för att hantera NIV, hur de lättast slappnar av, sparar energi 

och andning, olika avslappnings- och andningsmetoder för att på så vis minska obehaget och 

återfå en känsla av kontroll (Murata et al., 2016; Torheim & Kvangarsnes, 2013). Genom en 

medveten ansträngning, stöd, uppmuntran och råd från personalen eller att be en bön kunde de 

lyckas med att mobilisera inre styrka för att tåla masken (Torheim & Gjengedal, 2009; Smith 

et al., 2015). Att ha kraften nog att kommunicera verbalt eller icke verbalt, uttrycka när paus 

eller basala behov behövde uppfyllas, samt ha möjligheten att röra sig, byta läge i sängen, att 

ha anhöriga att be om hjälp var sätt som upplevdes bidra till delaktighet och återkomst av 

kontroll (Sørensen et al., 2013). Assistans från familjen under initiering av NIV gjorde att 

anpassningen upplevdes lättare (Smith et al., 2015). Viljan att överleva bidrog till att 

patienterna lärde sig att uthärda smärtan och de fokuserade på specifika aktiviteter och 

personer som de ville träffa i framtiden (Beckert et al., 2016). 

  

Interaktionen mellan patient och sjuksköterska 

Att bygga murar 

Långa sessioner av masken utan paus, utmattning av sjukdomstillståndet, brist på 

sjukdomsinsikt och okunskap om vad NIV innebar skapade ångest. Patienterna blev tvungna 

att helt överlämna sig till vårdpersonalen då de inte själva kunde hantera situationen vilket 

skapade en känsla av förlorad kontroll (Dimech,2012; Jerpseth et. al., 2017; Murata et al., 

2017; Torheim & Gjengedal, 2009). Då sjuksköterskan höll masken framför munnen på 

patienten, upplevdes det att den enda luftväg som de kämpat för att hålla öppen stängdes igen, 

vilket skapade ångest och en misstro till vårdpersonalen (Torheim & Gjengedal, 2009) 

Sjuksköterskor beskrev att i behandlingen av andnöd var skillnaden hårfin mellan att tvinga, 

något som för sjuksköterskorna kunde upplevas som ett övergrepp och att övertala patienterna 
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(Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 2012). Patienten upplevde sig inte delaktig i val av 

behandling och saknade information om vad NIV innebar (Jerpseth et al., 2017). 

  

För sjuksköterskorna innebar behandlingen och att tillgodose patientens fysiska och psykiska 

behov mycket arbete. De mindre erfarna upplevde detta stressande då inte tid fanns för alla 

arbetsuppgifter, vilket gav upphov till fysiskt obehag och rädsla (Smith et al., 2015; Sørensen, 

Frederiksen, Groefte & Lomborg, 2012a; Torheim & Gjengedal, 2009). Patienter som startade 

upp behandlingen då det var hög arbetsbelastning upplevdes få mindre information och 

mindre av sjuksköterskans tid vilket sjuksköterskan trodde gav en sämre upplevelse för 

patienten (Torheim & Gjengedal, 2009). En stressad sjuksköterska som monterade masken för 

att sedan skynda iväg till nästa arbetsuppgift skapade en otrygghet (Sørensen et al., 2013). 

Olika budskap från vårdpersonalen om hur behandlingen fungerade gjorde patienten förvirrad 

och upplevelsen att ingen hade ordentlig koll infann sig (Dimech, 2012). 

  

Att bygga broar 

Stöttande och uppmuntrande ord från sjuksköterskan lindrade oro och ångest. Upplevelsen av 

att sjuksköterskorna gjorde allt de kunde för att hjälpa patienten att återfå kraft, tillgodosåg 

välmående under behandlingen samt gav stöd genom svåra perioder uttrycktes som 

grundläggande för patienten för att klara av behandlingen (Christensen et al., 2018; 

Kvangarsnes et al., 2012; Murata et al., 2017; Sørensen et al.,2012a; Torheim & Gjengedal, 

2010). 

  

Delaktighet i form av att kunna förhandla om pauser och påkalla rast, att ha en gemensam 

plan, att känna sig redo inför behandlingen samt att ha möjligheten och orken att göra sin röst 

hörd var nödvändigheter som gjorde att den egna kontrollen kunde återtas (Kvangarsnes et al., 

2012; Sørensen et al., 2013; Torheim & Gjengedal, 2009). När NIV gav upphov till stort 

obehag för patienten och initialt upplevdes försämra deras andning frångick sjuksköterskorna 

från det evidensbaserade i NIV och mötte patientens önskningar genom att exempelvis göra 

omgångarna med ventilering kortare (Sørensen et al., 2013).  

  

“If a patient is uncomfortable or express a need, it´s important that you include tending to 

that as a part of your responsibilities in NIV treatment. If a patient has trouble breathing, you 

should always take it seriously, no matter what, or the treatment might end in failure due to 

the patient being unable to tolerate it” (Sørensen et al., 2012a). 
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Erfarna sjuksköterskor hade insikt om att i första hand se och tillgodose patientens behov var 

av betydelse för behandlingens utfall och andra arbetsuppgifter fick bortprioriteras (Sørensen 

et al.,2012a; Torheim & Gjengedal). En trygghet fanns i förvärvad kunskap från tidigare 

situationer som gjorde att sjuksköterskan med hjälp av den kliniska blicken, provsvar och 

vitalparametrar kunde anpassa inställningarna på ventilatorn för att göra behandlingen så 

effektiv och bekväm för patienten som möjligt, även om detta innebar att effekten av 

behandlingen försenades (Sørensen et al., 2012a; Sørensen, Frederiksen, Groefte & Lomberg, 

2012b). När patienten inte synkroniserade med ventilatorn kunde sjuksköterskan handleda 

patienten genom detta genom att göra patienten uppmärksam på dess andningsmönster och ett 

vant öga kunde snabbt välja och justera masken så att den bäst passade patientens ansikte för 

att minska obehag och luftläckage (Sørensen et al., 2012b; Torheim & Gjengedal) 

  

Genom en öppen dialog mellan sjuksköterska och patient kunde problem identifieras och 

åtgärdas, på så vis blev patienten delaktig i sin egna vård (Sørensen et al., 2012a). När 

patienten inte själv kunde förmedla sig använde sig sjuksköterskan av nyanserna i patientens 

kroppsspråk och anhöriga som en indirekt form av deltagande från patientens sida 

(Kvangarsnes et al., 2012; Sørensen et al., 2012a). Information från sjuksköterska och läkare 

gav patienten en förståelse för situationen och en insikt om nyttan med behandlingen vilket 

gjorde det lättare att slappna av och acceptera NIV. Kunskap om hur masken justerades kunde 

öka den egna kontrollen (Murata et al., 2016; Sørensen et al., 2012a; Sørensen et al., 2013; 

Torheim & Kvangarsnes, 2013). En del av den praktiska kunskapen hos sjuksköterskan 

innebar att kunna bedöma situationen, ta kontroll och ta över för att det gynnande patientens 

hälsa och säkerhet även om patienten var motvillig (Kvangarsnes et al., 2012; Sørensen et al, 

2012a). Patienterna uttryckte att det var nödvändigt, lugnande och underbart när någon annan 

tog kontrollen tills de själva hade ork nog att återta den (Torheim & Gjengedal, 2009). 

Personalens trygga auktoritet och tillit till sjuksköterskans kunskap var viktigt för att vinna 

patientens förtroende (Sørensen et al., 2012a; Torheim & Gjengedal, 2009). 

  

Ett förtroende för sjuksköterskan samt en känsla av trygghet byggdes då patienterna kände att 

de blev tagna på allvar, lyssnades på och tillit fanns. Sjuksköterskor som bemötte obehag med 

förståelse och bekräftelse samt med insikten om att patientens tolerans var avgörande för om 

behandlingen skulle lyckas eller inte gav förtroende hos patienten (Smith et al., 2015; 

Sørensen et al., 2012a; Torheim & Gjengedal, 2009). Sjuksköterskan kunde förstärka den 
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trygga känslan och stärka patienten ytterligare genom att finnas nära till hands och erbjuda en 

trygg hand. En känsla av kontroll och att vara i goda händer uppstod då patienten kände sig 

trygg i att någon kom om de bad om hjälp (Christensen et al.,2017; Murata et al., 2017; 

Kvangarsnes et al., 2012; Sørensen et al., 2013; Torheim & Gjengedal, 2010). 

  

 

DISKUSSION 

 

Resultatsammanfattning 

I denna litteraturöversikt framkommer att många av de negativa upplevelserna som patienten 

har vid NIV hör ihop med det administreringssätt som används. Upplevelser som klaustrofobi, 

att känna sig instängd, ångest och fysiska obehag skapar en känsla av förlorad kontroll. De 

positiva upplevelser som framkommer i resultatet är symtomlindring, möjligheten att få 

tillräckligt med luft även då sjukdomstillståndet medförde att patienten inte själv orkade. Det 

framkommer också att patienten lägger stor vikt på att lära sig hantera NIV och återfå 

kontrollen. I mötet mellan patient och sjuksköterska framkommer att sjuksköterskans närvaro 

och förståelse har stor betydelse för vilket förtroende som skapas till patienten och hur denna 

klarar av behandlingen. Då förtroendet saknas brister ofta samarbetet mellan patient och 

sjuksköterska och det blir svårare att få en följsamhet i behandlingen. Att ha ett gott 

samarbete med patienten och tillgodose information samt delaktighet har positiva effekter för 

både patient och utfallet för behandlingen. 

  

Resultatdiskussion 

Patientens upplevelse 

Fånge bakom masken 

Gemensamt för flera av de studier som ingår i resultatet var att masken som användes vid 

administrering av NIV gav både fysiska och psykiska obehag för patienten (Beckert et al., 

2016; Dimech, 2012; Murata et al., 2016; Smith et al., 2015; Sørensen et al., 2013; Torheim 

& Gjengedal, 2009; Torheim & Kvangarsnes, 2013). Det är känt sedan tidigare att det är av 

stor vikt för behandlingens utfall att patienten tolererar masken (Roberts et al, 2008). Vid 

administrering via huva så tolererar patienten behandlingen bättre och den avbryts inte på 

grund av klaustrofobi, smärta eller obehag relaterat till huvan (Liu, Gao, Chen & Cheng, 

2016). Den klaustrofobiska känslan inte bara hindrar uppstarten av NIV utan orsakar också att 
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behandlingen avbryts (Carron et al., 2013). Förekomsten av trycksår är också mindre hos de 

patienter som får NIV via huva än via ansiktsmask (Schallom et al.,2015). I resultatet till 

denna studie var det endast Dimech (2012) som beskrev upplevelsen av tillförsel av NIV via 

huva, vissa upplevde sig instängda i huvan medan andra beskrev det som en frihet då de 

knappt tog notis om huvan, den hjälpte med andningen men friheten av att kommunicera med 

andra, äta eller läsa tidningen kvarstod. Halldórsdóttir (1996) innefattar i omtanken om 

patienten att som sjuksköterska göra kliniska bedömningar med kompetens och färdighet. En 

viktig del av sjuksköterskans roll under NIV är att genom sin kunskap välja ett 

administreringssätt och montera detta på ett korrekt sätt för att minska luftläckage och 

trycksår (Blomqvist et al., 2012). Det behövs då att avdelningarna utbildar vårdpersonal i de 

olika masker som finns. Kunskap om olika administreringssätt varierar stort och träning 

saknas (Raurell-Torredá et al., 2015). Utbildning för att lära sig vilken mask som passar bäst 

är inte lätt att utforma då varje patient är unik. Kompetens och erfarenhet inom NIV kräver 

därför tid att tillskaffa sig. Teknik som känner av tryck visar sig underlätta utprovningen av 

rätt mask och är ett sätt att träna personalen i utprovning. Denna teknik resulterar i att masken 

passar bättre, trycket på huden blir lägre och sjuksköterskans självförtroende ökar (Brill, 

Moghal, Morell & Simonds, 2017). 

  

Faktorer som ses förhindra behandling med NIV/ signifikant bidra till att behandlingen 

avslutas i förväg är lufttryck, luftflöde, tryck, tilltäppning av masken samt sömnbrist (Murata 

et al., 2016). Luftflödet och trycket i från ventilatorn beskrevs som obehagligt, det var svårt 

för patienten att få andningen att synkronisera med ventilatorn, Roberts et al. (2008) beskriver 

att en uppstart av behandlingen med ett lågt tryck underlättar patientens följsamhet, men att 

trycket ska höjas uppåt snabbt för att nå en terapeutisk effekt. Författarna till 

litteraturöversikten ser därför att det är av största vikt att intensivvårdsavdelningar utbildar 

personalen i patientens upplevelser, de olika administrationssätten och hur ventilatorn kan 

ställas in för att underlätta för patienten. Det är också viktigt med en grundlig introduktion för 

nya sjuksköterskor där de får möjlighet att lära av dem med längre erfarenhet. Genom 

ovanstående kan sjuksköterskan hjälpa patienten att återfå så mycket kontroll som möjligt i en 

redan utsatt situation. 

  

Återfå liv och kontroll 

När andningen lättades av NIV beskrev patienten en tilltro till behandlingen, ett hopp, en 

livräddare, en lättnad när andningen återgick till sitt habituella tillstånd. En upplevelse av att 
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ens frihet vanns tillbaka vilket gav energi att acceptera och vara delaktig i behandlingen 

(Beckert et al., 2016; Christensen, Huniche & Titlestad, 2017; Dimech,2012; Jerpseth et al., 

2017; Smith et al., 2015; Sørensen et al., 2013; Torheim & Gjengedal, 2009; Torheim & 

Kvangarsnes, 2013). Signifikant för att behandling inte ska övergå i intubering är bland annat 

att andningen upplevs lättare av behandlingen och att som patient komma till insikt att NIV är 

en nödvändighet. Sjuksköterskans viktigaste uppdrag i behandlingen är att hjälpa patienten att 

själv förstå vikten av NIV (Murata et al., 2016). Ovanstående visar hur stor roll patientens 

upplevelser har för att behandlingen ska lyckas eller ej. Sjuksköterskan ska i relationen med 

patienten utbilda denne (Halldórsdóttir 1996). För att patientens fysiska, sociala och psykiska 

välbefinnande ska kunna bibehållas måste intensivvårdssjuksköterskan stödja och undervisa 

till kunskap om den medicintekniska utrustningen samt till patientens egenvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Att som sjuksköterska hjälpa patienten till förståelse över vad 

som är i dennes största intresse är således en stor del i en fungerande NIV och något som bör 

prioriteras i verksamheten.   

           

För att tåla masken och återfå kontroll mobiliserade patienterna i resultatet sin inre styrka 

samt lärde sig själva reglera masken, förstå behandlingen och acceptera allt det svåra som den 

innebar (Beckert et al., 2016; Murata et al., 2016). Patienterna använde sig av tidigare 

erfarenheter från andnöd samt hade god hjälp av uppmuntran och positiv respons från 

personalen (Smith et al., 2015; Sørensen et al., 2013; Torheim & Gjengedal, 2009). 

Sjuksköterskan kan stärka patienten genom att hjälpa denne ta kontroll (Halldórsdóttir, 1996). 

För att få kontroll och känna sig delaktig var det viktigt att ha kraft för att kommunicera och 

kunna mobilisera sig (Sørensen et al., 2013). En god relation bygger på att sjuksköterskan är 

patientens ombud och hjälper denna att hantera den utsatta situationen (Halldórsdóttir, 

1996).  En studie har utförts där hypnos under handledning kan skapa en alternativ plats i 

hjärnan att drömma sig bort till under NIV, vilket sågs ha bra utfall för patientens acceptans 

av behandlingen (Delord et. al., 2013). Flera studier är på gång som belyser olika sätt för 

patienten att klara behandlingen, genom ex. relaxation, mindfulness och musik (Messika et. 

al., 2016; Volpato, Banfi och Pagnini, 2017). Detta kan eventuellt vara strategier som 

vårdpersonalen kan använda för att underlätta för patienten att återfå kontroll under NIV. 
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Interaktionen mellan patient och sjuksköterska 

Att bygga murar 

Patienterna i resultatet beskrev en känsla av förlorad kontroll där patienten i utmattning och 

okunskap helt tvingades överlämna sig i sjukvårdspersonalens händer (Jerpseth, et al., 2017; 

Murata et al., 2017; Torheim & Gjengedal, 2010). Att tillgodose fysiska och psykiska behov 

under NIV upplevdes stressande och att tiden inte räckte till övrigt arbete (Sørensen et al., 

2012a; Torheim & Gjengedal, 2009). En stressad sjuksköterska kan skapa en mur där 

patienten upplever sjuksköterskan som ointresserad. Dålig kommunikation, att sjuksköterskan 

inte visar förståelse samt att närvaro saknas gör att patientens tilltro till sjuksköterskan brister 

och patienten skapar ett avstånd i tron att sjuksköterskan inte vill ha en kontakt 

(Halldórsdóttir, 1996). 

  

Inom de första 48 timmarna är NIV varken dyrare, mer tidskrävande eller mer belastande för 

personalen än invasiv mekanisk ventilering. När de första dygnen gått ses att NIV är mindre 

tidskrävande för sjuksköterskan än de patienter som behandlas med invasiv mekanisk 

ventilering (Nava et al., 1997). Nyckeln till lyckad NIV är att patientens komfort prioriteras. 

För att uppfylla detta krävs flexibel personal som samarbetar interprofessionellt samt är 

utbildade och bekväma med NIV (Fischer et al., 2017; Lopez-campos et al., 2006; Roberts et. 

al., 2008). NIV ledd av oerfaren personal leder till fler misslyckanden och behandling som 

avslutas i förtid (Lopez-campos et al., 2006). Enligt socialstyrelsens föreskrifter om 

användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården (SOSFS 2008) ska de som 

handhar medicinteknisk utrustning till patienten besitta kunskap om funktion, risker, 

hantering, prova ut så att produkten är rätt anpassad samt inneha vetskap om hur en vårdskada 

kan minskas om den skulle uppstå. 

  

För sjuksköterskan så underlättas inställningen till NIV av att känna sig kompetent, värdefull 

och stolt (Schmidt et al., 2016). Det finns en brist på kunskap och tydliga protokoll för NIV 

(Fischer et al., 2017; Raurell-Torredá et al., 2015). Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta för 

att det interprofessionella teamet upprättar individuella vårdplaner för patienten samt 

använder sig av riktlinjer, på så vis kan trygghet och kontinuitet upprättas (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Det framkommer att evidens saknas och att åtgärder främst 

utförs utifrån lokala åsikter, mer kvalitativ forskning behövs på patienter och vårdpersonal vid 

NIV för att patienten ska kunna ges en optimal behandling (Bambi, Mati, De Felippis & 

Lucchini, 2017). Författarna till litteraturöversikten anser att det finns ett behov av att utforma 
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tydliga nationella riktlinjer samt att utbilda personalen. Detta kan få sjuksköterskan att känna 

sig mindre stressad och trygg i situationen vilket gör att fokus kan läggas på patientens 

komfort under NIV. 

 

Att bygga broar  

Sjuksköterskan har ansvar för att stärka patienten, genom att utbilda och sätta sig in i 

patientens situation (Halldórsdóttir, 1996). I resultatet framkom både från patienten och 

sjuksköterskan att information och kunskap möjliggjorde ett samarbete dem emellan vilket 

både underlättade patientens förmåga att tolerera behandlingen samt gav sjuksköterskan 

verktygen för att stötta och motivera patienten att fortgå med behandlingen. Sjuksköterskor 

var ibland tvungna att överta kontrollen vilket upplevdes lugnande för patienten i den akuta 

situationen (Kvangarsnes et al., 2012; Torheim & Gjengedal, 2009). Halldórsdóttir (1996) 

beskriver att sjuksköterskans roll är att vara moraliskt ansvarig för patienten och agera å 

patientens vägnar, genom att överta kontrollen då patienten inte själv har orken att medverka 

är ett sätt att eftersträva detta. Författarna till litteraturöversikten anser att det är viktigt att det 

finns ett förtroende i grunden mellan patient och sjuksköterska och att vara lyhörd, annars 

finns risken att övertaget ses som ett sätt att förminska patientens egen roll i situationen.  

  

I resultatet beskrevs delaktighet som grundläggande för patienten under behandlingen, 

sjuksköterskan kunde tillgodose detta genom att läsa av kroppsspråk, ge rast i behandlingen 

och sänka trycket på flödet (Kvangarsnes et al., 2012; Sørensen et al., 2012a; Torheim & 

Gjengedal, 2009). IVA Sjuksköterskor beskriver att möjligheten till patientens delaktighet 

påverkas av patientens hälsa och på sjuksköterskans förmåga att släppa in patienten i 

omvårdnaden oavsett eventuella fysiska eller psykiska begränsningar hos patienten. När 

patienten inte själv har möjlighet att vara delaktig strävar sjuksköterskor efter att uppnå ett 

indirekt deltagande genom att använda sig av information om patienten som anhöriga ger 

(Schandl, Falk & Frank, 2017). Intensivvårdssjuksköterskan ska respektera patientens 

värdighet och integritet och verka för att denne har rätten att själv bestämma (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Patienter som befinner sig inom intensivvården uttrycker att de 

vill vara delaktiga i beslut som rör deras vård då detta ger en känsla av tillit i den vårdande 

miljön. Mer forskning behövs om hur patienten kan gå från passiv vårdtagare till aktiv 

(Lindberg, Sivberg, Willman & Fagerström, 2015). Vi anser att litteraturöversikten kan ge en 

fingervisning på vad patienten behöver för att uppleva delaktighet. För upplevelse av 
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delaktighet ses att grundläggande behov behöver uppfyllas, möjlighet ges att kommunicera, 

att bli sedd och hörd samt att få hjälpen och uppmuntran att själv kunna återta kontrollen. 

Sjuksköterskan kan bidra till detta om denne tar sig tid och är närvarande. 

  

Relevans för individen, vården och samhället  

Resultatet i denna litteraturöversikt belyser relevansen av interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska för en fungerande NIV och hur denna kan optimeras genom att broar byggs 

mellan sjuksköterska och patient där patienten lyfts från en passiv fånge bakom masken till en 

aktiv deltagare som med hjälp av sjuksköterskan inte bara har möjlighet att överleva utan att 

växa. Genom kunskap om patientens upplevelser kan kliniken utbilda sjuksköterskor och 

utforma riktlinjer för att skapa förutsättningar för en välfungerande NIV.  Ett ökat användande 

av NIV är en signifikant fungerande strategi för att minska förekomst av VAP (Heyland, 

Cook & Dodek, 2002; Safdar, Crnich & Maki, 2005). Vårdskador ses förutom ett ökat lidande 

för patienten bidra med en förlängd sjukhusvistelse med åtta dygn (Sveriges kommuner och 

landsting, 2016). Fungerande NIV resulterar dessutom i minskat behov av invasiv ventilering, 

minskad mortalitet, förkortad vårdtid med mer än tre dygn, där varje timme på IVA kostar 

2550 kr (Akademiska sjukhuset, 2018; Faria, Da Silva, Atallah & Vital, 2015; Kondo et al., 

2017; Lightowler et al., 2003; Osadnik et al., 2017; Xu, et al., 2017). Således anser författarna 

att minskad förekomst av invasiv ventilering, VAP samt minskad dödlighet och vårdtider på 

IVA gör optimerad NIV till en vinning för samhället i stort.  

 

Etiskt perspektiv 

IVA patienter lägger sina liv i vårdpersonalens händer, det inger en känsla av trygghet att 

lämna över sig själv samtidigt som det gör patienten extremt sårbar, framförallt när du som 

patient inser att de händer du valt att anförtro med ditt liv främst är en förlängning av den 

högteknologi du befinner dig i. Som patient inom intensivvården är du ett granskat, 

monitorerat och observerat objekt vars organ vårdgivarna är helt upptagna med att vårda. 

(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). Enligt kompetensbeskrivningen (AnIva, 

2012) ska intensivvårdssjuksköterskan se till patientens integritet och värdighet samt sträva 

efter att varje patient ges rätten att själv bestämma. Genom att i enlighet med Halldórsdóttir 

(1996) belysa vikten av att bedriva en livgivande vård där broar byggs mellan sjuksköterska 

och patient under NIV kan patienten lyftas från ett observerat objekt till en likvärdig partner 

under behandlingen och förhoppningsvis under övriga intensivvårdsvistelsen också. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kondo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28741217
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Metoddiskussion 

Endast 12 artiklar finns med i resultatet vilket är ett lågt antal, detta kan ses som en svaghet i 

studien. Polit och Beck (2017) benämner databaserna PubMed och Cinahl som de största 

inom omvårdnad och medicin. En uttömmande sökning har gjorts av två personer individuellt 

i databaserna PubMed och Cinahl och flertalet referenslistor har granskats noggrant. Därefter 

har sökningar i databaserna PsychInfo och Scopus vilka är databaser med fokus på psykologi, 

beteendevetenskap, teknologi, medicin och socialvetenskap gjorts, utan att några nya 

relevanta artiklar framkommit, för att säkerställa att inget relevant material missats. När 

intressanta abstrakt läst, men publikationer inte funnits tillgänglig via Uppsala universitet har 

mailkontakt tagits med författarna till aktuella artiklar. Då de kontakterna inte genererade 

några artiklar i fulltext så finns en risk att artiklar som skulle kunna vara intressant för 

resultatet har missats.  Det vetenskapliga underlaget för NIV vid respirationssvikt är 

ofullständigt och det finns ett behov av ytterligare forskning inom ämnet. 

  

Flera av artiklarna som inkluderats härstammar från nordiska länder där sjukvården liknar 

Sverige, vilket gör det troligt att resultatet går att överföra till den svenska sjukvården. Ett 

resultat som har giltighet även utanför sin studie kan ses som överförbart (Malterud, 2014). 

Överförbarhet talar om vilken potential det finns att tillämpa resultatet i andra sammanhang 

än just det som tittats på i artiklarna, överförbarhet är en av de fyra grundstenarna för att en 

studie ska ha trovärdighet (Polit & Beck, 2017). 

  

Att inte ha någon åldersbegränsning på artiklarna vid sökning var ett medvetet val för att inte 

missa någon relevant publicerad artikel som kunde tillföra något till resultatet. Forsberg och 

Wengström (2015) skriver att artiklar som är tre till fem år gamla bör prioriteras vid ett urval 

då forskning är en färskvara. Ingen av de inkluderade artiklarna i resultatet är äldre än tio år 

detta visar att ämnet inte varit särskilt belyst innan dess trots att den moderna formen av NIV 

använts sedan 1987 (Diaz Lobato & Alises, 2013). Detta tyder på att det behöver forskas mer 

på patientens upplevelse av NIV vid respiratorisk svikt. 

  

Artiklar som innefattar palliativa och neonatala patienter exkluderades då det är svårt att 

beskriva upplevelsen av NIV hos neonatala ur ett patientperspektiv och indikationen för 

behandlingen är annan än vid akut respiratorisk svikt. De palliativa exkluderades då detta 

innebär en etisk diskussion om det är värdigt med behandlingen eller ett förlängt lidande, 
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vilket är ett intressant och viktigt ämne i sig som inte har utrymme under syftet i denna 

litteraturöversikt. Det finns mycket publicerat på upplevelsen av NIV hos patienter med 

neuromuskulära sjukdomar, sömnapné och cystisk fibros. Dessa artiklar har valts bort under 

sökningsprocessen då de främst tittar på NIV som symtomlindring och inte vid akut 

respiratorisk svikt, vilket också gör att NIV i hemmet har valts bort. Hade dessa artiklar 

inkluderats hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut och fokus från syftet hade förlorats. 

Få artiklar har tittat på upplevelsen eller attityderna kring NIV just inom intensivvården och 

därför har valet av artiklar istället gjorts utifrån den akuta respiratoriska svikten vilket är 

indikationen för om NIV skulle användas på IVA därför anses upplevelserna relevanta för 

syftet. Inklusions och exklusionskriterierna har under arbetets gång varit tvungna att ändras. 

Sökning med samma kombination av söktermer har därför skett flera gånger för att inte 

förbise artiklar som tidigare gick utanför inklusionskriterierna men efter ändring inkluderats. 

Kristensson (2016) skriver att det är viktigt med en strukturerad sökning och att sökstrategin 

ofta ändras flera gånger innan den definitiva sökningen är utförd. 

  

Forskningslitteratur uppmuntrar till att artiklar som ingår i en litteraturstudie ska 

kvalitetsbedömas och poängsättas (Axelsson, 2012). Författarna har ingen stor erfarenhet eller 

kunskap av att kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar vilket kan föranleda att artiklar felaktigt 

bedöms som för hög eller för låg kvalité. Författarna har försökt undvika detta genom att göra 

bedömningarna individuellt med poängsättning som stöd och sedan gemensamt enas om 

kvalitén samt sammanställa detta i en litteraturmatris med styrkor och svagheter. Axelsson 

(2012) skriver vidare att en litteraturmatris ger möjlighet för läsarna att själva bilda sig en 

uppfattning om artiklarnas kvalité och att på så vis även bilda sig en uppfattning om 

trovärdigheten på litteraturstudien. 

   

 Artiklarna utvalda till denna studie har samtliga ett godkännande från en etisk kommitté, 

ingen av studierna behövde exkluderas på grund av brist på etiskt övervägande. För att 

artiklar ska tas med i en litteraturstudie ska tillstånd från etisk kommitté finnas dokumenterat i 

artikeln eller ett tydligt noggrant etiskt övervägande (Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga 

studier har avvaktat ett till två dygn efter avslutad behandling innan intervjun för att 

patienterna ska ha kraft nog att orka svara på frågor och vara tillräckligt medvetna för att 

själva kunna ge informerat samtycke. 
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Ingen av författarna har någon större erfarenhet av att arbeta med patienter under NIV. Båda 

författarna är sjuksköterskor och har en inblick i den kliniska verksamhetens vardag och har 

behandlat patienter med akut respiratorisk svikt och sett hur denna påverkar patienten 

negativt. Priebe & Landström (2017) skriver att förförståelsen inte bara innefattar den 

förståelsen vi har med oss från kliniken innan vi har fått en insyn i själva objektets 

upplevelser utan också våra värderingar och erfarenheter från livet före vården. 

Polit och Beck (2017) skriver att svagheten med litteraturstudier är att författarna lätt tolkar 

resultaten i studierna på sitt eget vis. Författarna anser det vara en styrka att de inte har någon 

större erfarenhet av NIV då ingen förförståelse i ämnet har kunnat färga resultatet.  

  

Axelsson (2012) skriver att utrymmet för att göra en systematisk litteraturstudie är för litet 

under utbildning men att det inte behöver betyda att en litteraturöversikt som är välgjord kan 

ge både författarna och läsarna en ny kunskap som går att använda i praktiken. Detta ger 

författarna möjlighet att dela med sig av ny kunskap som kan utveckla deras nuvarande eller 

kommande verksamhet (Axelsson, 2012). Gott om artiklar finns på hur NIV fungerar och 

vilka effekter det har. Tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar har använts i resultatet, flertalet 

av studierna hade ett selektivt urval. Sju av 12 studier utfördes på IVA, sju av 12 studier var 

enbart inriktade på patienter med KOL, fyra av 12 hade med sjuksköterskans perspektiv, en 

artikel hade fokus på interaktionen mellan sjuksköterska och patient under NIV, två av 

artiklarna var inriktade på generell KOL-behandling/ bemötande med bara en liten del som 

handlade om NIV. Därför ses att ett behov finns av mer forskning med kvalitativ ansats för att 

verkligen belysa patienten med akut respiratorisk svikts upplevelse samt vilken påverkan 

interaktionen har för optimering av NIV. 

  

Slutsats 

Interaktionen mellan patient och sjuksköterska har stor betydelse för toleransen av 

behandlingen. Sjuksköterskans roll är att stötta patienten genom att skapa förståelse för 

behandlingen samt att göra patienten delaktig, på så vis kan patienten återvinna kontroll och 

behandlingen kan optimeras. Mer utbildning med patientens upplevelse som utgångspunkt 

och tydligare riktlinjer kan stärka intensivvårdssjuksköterskan. Ytterligare forskning som 

belyser patientens och sjuksköterskans upplevelser av NIV behövs. 
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BILAGA 1 Resultatmatris 

Författare, Publikations år, Land Syfte Metod/ 

Forskningsdesign 

Huvudsakligt 

resultat/ slutsats 

Vetenskaplig kvalitet  

Styrkor och svagheter 

Beckert, L., Wiseman, R., Pitama, S., & 
Landers, A., 2016 

Nya Zeeland 
What can we learn from patients to 

improve their non-invasive ventilation 

experience? ‘It was unpleasant; if I was 
offered it again, I would do what I was 

told’ 

Att undersöka patienters erfarenheter och 
uppfattningar gällande NIV. Studien tolkar 

patientens sida och ger förslag för 
implikationer i kliniken 

Intervjuer/ 
Grounded theory deskriptiv design 

Nivåer av obehag under NIV 
Kognitiv upplevelse av NIV 

NIV som livräddare 
Oro för andra 

Hög 
Styrkor: 

Välskriven och väl genomförd analys med 
fyra olika forskare som deltagit under den. 

Väl beskrivet och utfört urvalsförfarande 

Datamättnad råder 

Christensen, H. M., Huniche, L., & 

Titlestad, I. L. (2018). 

Danmark 
Involvement of patients’ perspectives on 

treatment with 

noninvasive ventilation in patients with 
chronic obstructive 

pulmonary disease —A qualitative study 

Att klargöra KOL patienters upplevelser av 

NIV och utveckla organisations strategier 

för behandling baserad på deras 
upplevelser 

Observation/semi-strukturerade intervjuer/ 

Critical incident teknik 

 

Stor tillit till att vårdpersonalen ville det 

bästa för dem. 

Positiva till behandling trots upplevelsen 
av obehag och klaustrofobikänsla. 

Känslan av att bli kvävd och ångest över 

detta beskrivs. Behovet av att ha 
sjuksköterskan nära för att reducera 

ångesten samt veta när sjuksköterskan kom 

åter till en. 

Medelhög 

Styrkor: 

Relation forskare urval är tydligt beskrivet 
Resultatet är överförbart till liknande och 

annat sammanhang 

Svagheter: 
Endast patienter positivt inställda till NIV 

har valts ut till intervjuer. 

Anhöriga har intervjuats till studien, trots 
att studiens syfte är klargöra patientens 

perspektiv 

Dimech, A., 2012 England  

Critical care patients` experience of the 

helmet continuous positive airway pressure 
 

Att utforska upplevelsen hos patienter som 

vårdades med CPAP administrerad via 

hjälm vid akut respiratorisk svikt 

Semistrukturerade intervjuer med sex 

manliga patienter/ 

Fenomenologisk design 

Fysiska och psykologiska teman: 

Fångenskap 

Förvirring 
Hjälper mig att andas 

Frihet 

Tillit 

Hög 

Styrkor: 

Tydligt urval med reflektion över bortfall 
och bias 

Tydlig datainsamling, med en hänsynsfull 

reflektion 

Tydlig analys med reflektion över egen 

förförståelse 

 Svagheter: Litet urval, Ensam författare 
och ensam i analys 
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Författare, Publikations år, Land Syfte Metod/ 

Forskningsdesign 

Huvudsakligt 

resultat/ slutsats 

Vetenskaplig kvalitet  

Styrkor och svagheter 

Jerpseth,H., Dahl,V., Nortvedt,P. & 
Halvorsen, K., 2017 

Norge 

Older patients with late stage COPD: their 
illness experiences and involvement in 

decision-making of mechanical ventilation 

and noninvasive ventilation 

Att utforska sjukdoms upplevelsen hos 
äldre patienter med sent stadie av KOL och 

att inskaffa kunskap om hur patienterna 

uppfattar att deras inställning tas i 
beaktande vid beslutfattandet om mekanisk 

ventilation eller NIV behandling 

Semistrukturerade intervjuer med 12 
patienter med allvarlig KOL/ 

Fenomenologiskt erfarenhetsbaserat 

perspektiv och hermaneutiskt perspektiv 
  

 

Tre huvudteman framkommer. 
Patientens erfarenhet av att vara allvarligt 

sjuk. 

Patientens erfarenhet av att bli behandlade 
med NIV 

Patientens upplevelse av delaktighet i 

beslutsfattandet gällande val av behandling 

Medelhög 
Styrkor: 

Hanterat förförståelsen i den uttömmande, 

strukturerade analysen 
Svagheter: Otydligt urval, ej presenterat 

relation forskare/deltagare 

Kvangarsnes, M., Torheim, H., Hole, T., & 

Öhlund, L. S., 2012 
Norge 

Intensive care unit nurses’ perceptions of 

patient participation in the acute phase of 
chronic obstructive pulmonary disease 

exacerbation: an interview study 
 

Att förklara intensivvårdssjuksköterskans 

syn på KOL patients delaktighet under den 
akuta fasen av excerbation 

 

Fokusgrupper och intervjuer med erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor/ 
Deduktiv design 

 

Det framkommer ifrån sjuksköterskorna att 

patienten har en låg nivå av delaktighet och 
makt i den akuta fasen på grund av 

lufthunger och rädsla. Att sjuksköterskorna 

kan uppleves som skrämmande i den akuta 
fasen då mycket händer utan att patienten 

är helt delaktig. 
Det framkommer att det viktigaste i 

patientmötet är en emotionell ömsesidighet 

där det är viktigt att låta patienten bibehålla 
en viss känsla av kontroll. 

Hög 

Styrkor: Diskuterat sin förförståelse, 
diskuterat själva trovärdigheten av studien, 

alla författarna har analyserat materialet 

individuellt och tillsammans 
Mycket väl beskriven metod. Bortfall 

presenteras. 
 Svagheter:  Titeln är missvisande, endast 

erfarna intensivvårdssjuksköterskor har 

deltagit i fokusgrupper/intervjuer, minst 2 
års erfarenhet. Resultatet kan ha sett 

annorlunda ut om de med kortare 

erfarenhet deltagit. 

Murata, H., Inoue, T., & Takahashi, O., 

2017 
Japan 

What prevents critically ill patients with 

respiratory failure from using non-invasive 
positive pressure ventilation: A mixed-

methods study 

Att identifiera de orsaker som hindrar 

patienter med andningssvikt att använda 
NPPV 

Mixad studie 

Intervjuer med patienter som genomgått 
NPPV på intensivvårdsavdelning på grund 

av akut respiratorisk svikt. 

Journalgranskning/ 
Deskriptiv narrativ design 

 

 

Ur den kvalitativa datan framkommer 

följande enheter. 
Obehag av masken, obehag av tryck och 

flödesvolymer ifrån ventilatorn, 

sömnlöshet på grund av obehag och 
hallucinationer, svårt att kunna föreställa 

sig själv att bära masken, lättare att andas 

och förståelsen för nyttan av NPPV, 
vårdpersonalens närvaro lindrade ångest 

och obehag, egna strategier för att kunna 

fortsätta med NPPV 

Hög 

Styrkor:  
Mixad metod 

Tydligt beskrivet resultat som stärks av den 

kvantitativa delen av studien 
 

 

Smith, T. A., Agar, M., Jenkins, C. R., 

Ingham, J. M., & Davidson, P. M., 2016 

Australien 

Experience of acute noninvasive 

ventilation-insights from 'Behind the 
Mask': a qualitative study 

Beskriva den subjektiva upplevelsen av 

NIV behandling hos patienter med akut 

hyperkapneisk adningssvikt 

Semistrukturerade intervjuer med patienter 

som fått NIV på grund av akut respiratorisk 

svikt/ 

Hermaneutiskt perspektiv 

 

NIV ses som ett passivt accepterande, 

patienterna upplever litet eget val vid 

behandlingen, litar till vårdpersonal. 

Mental jonglering mellan fördelar och 

nackdelar med NIV. Nackdelar fatigue, 
smärta,rädsla,ångest. 

Fördelar: symtomlindring,bättre sömn 

 

Hög 

Styrkor: Diskuterat bias, trovärdighet, 

analyserat sin egen förförståelse väl i både 

analys och datainsamling. Använt sig av 

tredje part i analysen 
Svagheter: Otydligt syfte i artikeln 

Otydligt beskrivet urval och kontext 
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Författare, Publikations år, Land Syfte Metod/ 

Forskningsdesign 

Huvudsakligt 

resultat/ slutsats 

Vetenskaplig kvalitet  

Styrkor och svagheter 

Sørensen, D., Frederiksen, K., Groefte, T., 
& Lomborg, K.,2012a 

Danmark 

Nurse-patient collaboration: a grounded 
theory study of patients with chronic 

obstructive pulmonary disease on non-

invasive ventilation 

Att finna en bättre förståelse för hur 
sjuksköterskan och patienten samarbetar 

under NIV med målet att förbättra 

toleransen av behandlingen  

Observationer av 21 patienter under 
pågående NIV på tre 

intensivvårdsavdelningar och en 

respiratorisk avdelning 
Informella samtal med sjuksköterska och 

semistrukturearade intervjuer med 11 

patienter efter avslutat behandling/ 
En jämförande grounded theory 

 

Fyra olika sorters samarbete eller avsaknad 
av samarbete framkom: 

Samarbete med sjuksköterska och patient i 

dialog med varandra 
Samarbete med fokus på patientens 

välmående 

Samarbete med fokus på utfallet av 
behandlingen och avsaknad av samarbete 

 

 Resultatet är tänkt som en teoretisk bas för 
att förbättra vårdrelationen under NIV 

behandlingen 

Hög 
Styrkor:  

Datamättnad och analysmättnad råder 

Svaghet: 
Analyserar ej egen förförståelse 

Sørensen, D., Frederiksen, K., Grøfte, T., 

& Lomborg, K. (2012b).  
Danmark 

Practical wisdom: A qualitative study of 

the care and management of non-invasive 
ventilation patients by experienced 

intensive care nurses. 

En bättre förståelse för hur den erfarna 

sjuksköterskan tänker och agerar i vården 
av KOL patienter med NIV. 

Intervjuer och observation/ 

Jämförande grounded theory 

Att sjuksköterskan använde sin kliniska 

och teoretiska kunskap för att bemöta 
patienten. De var närvarande och hade 

patientens välmående i fokus.  

De hade som mål att göra patienten 
delaktig i behandlingen och bejakade 

patientens tidigare erfarenheter 

Hög 

Styrkor: 
Datamättnad råder 

Tydligt beskriven analys 

Svagheter: Presenteras inte vilken relation 

forskaren har till deltagarna 

Sørensen, D., Frederiksen, K., Groefte, T., 
& Lomborg, K., 2013 Danmark 

Striving for habitual well-being in 

noninvasive ventilation: a grounded theory 
study of chronic obstructive pulmonary 

disease patients with acute respiratory 

failure 

Att få en bättre förståelse av patientens 
beteende mönster under NIV och om detta 

kan förbättra utfallet av behandlingen 

Observationer av 21 KOL patienter under 
tiden de genomgick NIV. Uppföljande 

intervjuer med 11 av patienterna efter 

behandling/ 
Jämförande grounded theory 

I resultatet får det att läsa ut tre faser 
patienten går igenom som innefattar olika 

beteendemönster under NIV. 

Försök att tolerera masken. Behovet av att 
som patient själv kunna ta kontroll 

framkommer. Acceptera eller inte 

acceptera behandlingen och ha tilltro eller 
misstro till dess effekt 

Hög 
Styrkor:  

En teori genereras, tydligt beskrivet 

resultat 
Svagheter:  

Oklart om studien är överförbar till annan 

kontext 

Torheim och Gjengedal, 
2009 

Norge 

How to cope with the mask? Experiences 
of mask treatment in patients with acute 

chronic obstructive pulmonary 

diseaseexacerbation 

Att fokusera på viktiga aspekter utifrån 
patienters och sjuksköterskors erfarenheter 

vid bi-pap behandling hos KOL patienter 

med akut exacerbation 

Intervjuer med patienter och fokusgrupper 
med sjuksköterskor/ 

Fenomenologisk design 

 

Huvudteman som återfanns i patientens 

upplevelse: Upplevelsen av oro, panik och 

förlust av kontroll. 

Upplevelsen av att återfå kontroll och 

kontroll med hjälp av erfaren hjälp 

Upplevelsen av att uppbåda viljestyrka 

Huvudteman som återfanns i 

sjuksköterskans upplevelse var: 

Försök att tillfredsställa individuella behov 

Förstå att tidsaspekten är avgörande 

Erkännande att erfarenhet ger kompetens 

Medelhög 
Styrkor: Resultatet beskriver både 

patientens och sjuksköterskans upplevelse 

av behandlingen 
Svagheter: 

Litet urval 

Bekvämlighetsurval, där deltagare valts ut 
efter hur bra de hanterat bi-pap 

behandlingen 
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Författare, Publikations år, Land Syfte Metod/ 

Forskningsdesign 

Huvudsakligt 

resultat/ slutsats 

Vetenskaplig kvalitet  

Styrkor och svagheter 

Torheim, H. & Kvangarsnes, M.., 2014 
Norge 

How do patients with exacerbated chronic 

obstructive pulmonary disease experiance 
care in the intensive care unit? 

Att beskriva patienternas upplevelser av 
vård när de behandlas för KOL 

exacerbation på en intensivvårdsavdelning. 

Semistrukturerade djupgående intervjuer 
med 10 personer av båda könen 

behandlade med BPAP/ 

Kvalitativ metod med fenomenologisk 
framställning 

  

 

Tre centrala teman: 
Bibehålla livets andning 

  

Sårbara interaktioner 
  

Möjlighet till bättre hälsa 

Hög 
Styrkor: Tydligt beskriven relation forskare 

och urval 

Resultatet har genererat en hypotes 
Svagheter: 

Litet deltagarantal trots lång 

inkluderingsperiod 
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