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SAMMANFATTNING 

För att kunna bedriva en god omvårdnad ses beröringen som en nödvändighet inom vården 

inte bara för praktiska ändamål utan också för att förmedla emotioner, skapa ett lugn och 

trygghet. Om beröringen används på fel sätt kan den dock utgöra ett obehag. Beröringen blir 

således ett fenomen som omvårdnadspersonalen måste förhålla sig till för att kunna utföra en 

god holistisk vård för patienten där vårdaren ser till hela människan. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters och omvårdnadspersonalens upplevelse av 

beröring, om och i så fall hur vårdrelationen och lidandet påverkas vid beröring i samband 

med omvårdnadsmoment i en intensivvårds kontext. 

Metod: Studien har genomförts med en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Intervjuer 

har genomförts med narrativa ostrukturerade frågor. Insamlade data analyserades genom en 

innehållsanalys med induktiv ansats. Totalt genomfördes tolv intervjuer med patienter och 

omvårdnadspersonal. 

Resultat: Huvudresultaten bestod av tre kategorier; Lidandet och lindrandet, Nödvändig 

beröring samt Förbättrad Vårdrelation. I resultatet framkommer att beröringen upplevs kunna 

utgöra en kränkning av integritet samt orsaka smärta men att om det används på rätt sätt så 

kan det också bidra till att lugna, skapa trygghet och fysiskt välbehag hos patienten. 

Beröringen upplevdes som nödvändig för att patienten skulle känna sig säker och för att 

omvårdnadspersonalen skulle kunna utföra sina uppgifter. Beröringen upplevdes också som 

ett sätt att förbättra vårdrelationen mellan omvårdnadspersonal och patienten.  

Slutsats: Beröringen upplevdes både kunna skapa ett lidande men också lindra beroende på 

hur beröringen användes och vilken information som gavs i samband med beröringen. 

Omvårdnadspersonalen upplevde beröringen som mer restriktiv hos förvirrade och 

intoxikerade patienter samt som mindre nödvändig och mer hårdhänt hos patienter som var 

medvetslösa. Beröringen upplevdes av både omvårdnadspersonal och patienter kunna 

förmedla en bättre vårdrelation. 
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ABSTRACT  

To be able to conduct good nursing care touch is perceived as necessary within health care 

practie not only because of practical reasons but also to mediate emotions, create alleviation 

and security. If touch is used wrongly it could however be the cause of unpleasantness for the 

receiver. In this way touch becomes aphenomena nursing staff has to relate to in order to give 

the best holistic care possible where the nursing staff includes all aspects of the human being.      

Aim: The aim of this study was to describe nursing staffs and patients experience of touch, if 

and if so how the care relationship and suffering are being affected when touched in nursing 

practice within a intensive care unit setting. Totalt genomfördes tolv intervjuer. 

Method: This study was conducted as a qualitative study with a descriptive design. 

Narrative, unstructured interviews have been performed and the data was analysed through 

content analyses with an inductive approach. Twelve interviews were conducted with nursing 

staff and patients.  

Results: The main findings of the study were summarized in three categories; Suffering and 

alleviation, Necessary touch and Improved care relationship. The result shows that the touch 

can be perceived as a violation of integrity and cause pain, but that if used properly, it can 

also help to calm, create security and physical well-being. The touch was considered 

necessary for the patient to feel safe and for the nursing staff to perform their duties. The 

touch was also seen as a way to improve the care relationship between nursing staff and the 

patient. 

Conclusion: Touch was to perceive both as being able to create suffering but also for 

alleviation depending on how the touch was implemented and if information was presented 

before the touching was conducted. Nursing staff precieved touch as more restrictive when 

the patient was confused or intoxicated but also as less necessary and rough when they were 

unconscious. Both nursing staff and patients percieved touch as a way to mediate a better 

relationship. 

      

Keywords: Touching, Critical Care. Patients, Nursing Staff. 
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BAKGRUND   

Beröring inom vården 

För att kunna utföra god holistisk vård där vårdaren ser till hela människan är beröring en 

nödvändighet då den kan uppfylla flera funktioner och syften Ozolin (2011). Beröring är 

någonting som dagligen används av sjuksköterskan i omvårdnaden för att se till patienters 

välbefinnande och är en viktig del av den icke verbala kommunikationen som sker mellan 

patient och sjuksköterska (Routasalo & Isola, 1996). Det finns många olika kategoriseringar 

av beröringen i omvårdnadskontexten. De flesta teoretiker delar dock in beröringen i något 

som med olika ord beskrivs som nödvändig eller icke nödvändig beröring. Här beskrivs den 

nödvändiga beröringen som omvårdnadshandlingar och den icke nödvändiga som en spontan 

eller emotionell handling (Routasalo, 1996).  

Enligt Padrazza, Minuzzo, Berlanda &Trifiletti (2015) kan beröringen inom vården ha tre 

olika syften vilka är uppgiftsorienterade beröring, skapa fysisk komfort samt emotionell 

beröring. Uppgiftsorienterad kan till exempel innebära vändning av patient eller bäddning. 

Fysisk komfort kan vara taktil beröring eller massage. Emotionell beröring syftar till att ge ett 

emotionellt stöd för patienten.  

Beröring som fenomen 

Fenomenet beröring beskrivs av Ozolin (2011) som en komplex omvårdnadshandling som 

har förmågan att både minska lidande, främja glädje och samhörighet men också orsaka 

rädsla och ge upphov till plågor och smärta. I Ozolin (2011) beskrivs betydelsen av att förstå 

olika innebörder av beröringen inom omvårdnaden samt att inte reducera beröringen till en 

mekanisk handling utan istället använda beröringen balanserat gentemot patientens sårbarhet. 

I Determeyer och Kutac (2018) beskrivs beröringen som fundamental för att förmedla och 

bekräfta vårdarens och vårdtagarens mänsklighet och att om beröring uteblir bidrar det 

snarare till att förstärka bilden av patienten som ett kontrollerbart kvantifierbart objekt. Detta 

leder enligt Detemeyer och Kutac (2018) till en risk att patienten känner sig avhumaniserad 

om beröring uteblir vilket kan bidra till en sämre relation. 

Det är vanligare att vårdaren tar initiativ till beröringen och att den som initierar beröringen 

anses ha en högre status. Sjuksköterskan känner sig ofta mer bekväm än patienten med att 

påbörja beröringen eftersom det anses vara inom ramen för vad som accepteras inom vården. 
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Detta kan leda till problem eftersom patienterna också kan vara i behov av att beröra för att 

bekräfta sin mänsklighet och inte bara ses som en diagnos (Kelly et al,. 2017).  

Beröringens betydelse  

Det finns flera studier som belyser betydelsen av beröringen i omvårdnaden. Massage har 

visat sig vara en effektiv metod för att lindra smärta och lidande vid akut rehabilitering 

(Chase, Jha, Brooks & Alsshouse, 2013). Men också för att förebygga psykologiska besvär 

som oro, ångest och depression. Detta har medfört att man inom vissa områden använder sig 

av beröringen som en intervention för att minska det fysiska och psykiska lidandet och 

påskynda rehabilitering (Moyer, Rounds & Hannum, 2004). Det har också visat sig att 

beröring har en lindrande effekt vid agitation, orolighet eller smärta inom den palliativa 

vården (Roberts & Campbell, 2013) samt för patienter som lider av demenssjukdom (Kim & 

Buschmann, 1999). 

Enligt Kelly et al., (2017) kan beröringen vara effektiv i att förmedla värme, medlidande, 

lugn och säkerhet hos patienten. Det beskrivs även att beröringen i stor utsträckning kan 

komplettera och förbättra den verbala kommunikationen. Beröringen kan även förlänga den 

fysiska närvaron hos patienten och ibland till och med fungera bättre än verbal 

kommunikation i förmedlandet av empati om den utförs på rätt sätt (Routasalo & Isola, 1996) 

Beröringen har också inom akutsjukvården bevisats ha en positiv effekt på patienters  

emotionella välbefinnande samt gjort att patienter som befinner sig i dagens högteknologiska 

vård känner sig mindre isolerade (Adams. White, Becket, 2010). 

Kelly et al,. (2017) menar att det finns flera faktorer som påverkar om beröringen uppfattas 

som positiv eller negativt av den enskilda individen. Dessa faktorer speglas både av i vilken 

fysisk miljö beröringen sker samt vad patienten har för klädsel men också vilken ålder, kultur 

och tidigare erfarenheter patienten besitter. 

I omvårdnaden problematiseras beröringen mellan vårdare och patient eftersom vårdaren vid 

utförande av omvårdnadshandlingar ibland tvingas inkräkta på patientens personliga 

utrymme och riskerar att kränka dennes integritet. Vårdrelationen och tidigare erfarenheter av 

beröring är viktiga komponenter för hur beröringen uppfattas av mottagaren (Routasalo, 

1996; Routasalo & Isola, 1996). 
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Omvårdnadspersonalens upplevelse av beröring i olika kontexter 

Pedrazza, Berlanda och Trifiletti (2018) beskriver hur sjuksköterskor upplever beröringen 

och hur de blir påverkade av den. Det beskrivs att uppgiftsorienterad beröring upplevs som 

besvärligare och till och med hotfull hos sjuksköterskor om de känner en osäkerhet i 

relationen till patienten. Sjuksköterskor upplevde en trygghet i sin kompetens och förmåga att 

snabbt identifiera och sätta sig in i patientens oro, stress eller rädsla. Förmåga att sätta sig in i 

patientens situation påverkar hur vårdpersonalen uppfattar och använder sig av emotionell 

beröring. Sjuksköterskor som inte har dessa förmågor tenderar istället att fokusera på mer 

praktiska uppgifter och undvika beröringen av patienten i större utsträckning vilket tenderar 

att försämra vårdrelationen. 

I Edvardsson, Sandmann och Rasmussen (2003) beskrivs beröringen som betydelsefull för 

hur omvårdnadspersonalen ser på patienten. Från att se det sjuka och krävande till att se 

människan bakom och kunna relatera till sig själv. Här diskuteras också beröringens påverkan 

på hur omvårdnadspersonal betraktar sin egen förmåga i vårdandet.  där beskrivs en övergång 

från en upplevd maktlöshet i patientinteraktionen till en känsla av att genom beröring kunna 

hjälpa patienten.    

Intensivvård 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och Svenska Intensivvårdssällskapet (2015) 

beskriver att definitionen av intensivvård är att förebygga eller behandla en pågående svikt i 

ett eller flera organsystem så patienten ges en möjlighet till ett återgå till ett meningsfullt liv. 

Intensivvård består av övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter som 

har svåra och ofta livshotande sjukdomar eller skador och sker dygnet runt alla dagar om året.  

Principen med intensivvård är att samla de allra sjukaste patienterna och den kompetens som 

krävs för att vårda dessa på ett och samma ställe. Att vårda de mest kritiskt sjuka patienterna 

kräver en högre personaltäthet samt kompetens (Harris & Williams, 2015). Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver i sin 

kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med examen i intensivvård att 

kompetensen utgår från tre huvudområden vilka har delats in i Omvårdnadens teori och 

praktik, Ledarskap samt forskning, Utveckling och utbildning.  Omvårdnadens teori och 

praktik innefattar bland annat att sjuksköterskan ska kunna identifiera, bedöma, övervaka, 

utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder utifrån patientens individuella omvårdnadsbehov. 

https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1177/0193945917705621
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Enligt International Concil of Nurses [ICN] (2012) arbetar sjuksköterskor efter en etisk kod 

som delas in i fyra områden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. I den etiska koden nämns även att sjuksköterskan har en förpliktelse mot 

allmänheten genom att patienterna bland annat får korrekt och tillräcklig information och att 

denna anpassas till individen eftersom denna ligger till grund för samtycket. Sjuksköterskan 

ska även uppvisa professionalitet inom vården vilket inkluderar respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet.  

Miljön inom intensivvården består av många tekniska hjälpmedel som hjälper personalen att 

monitorera patientens vitala parametrar såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens m.m. Andra 

tekniska maskiner såsom respirator, läkemedelspumpar och dialysmaskiner är vanligt 

förekommande i intensivvårdsmiljön (Harris & Williams, 2015). 

Med all den tekniska utrustningen och med den information som maskinerna ger personalen 

är det en risk att människan som vårdas glöms bort. Den tekniska utrustningen kan även 

upplevas som skrämmande för patienten då sladdar och slangar kopplade till dennes kropp 

kan upplevas som otäckt (Tunlind, Granström & Engström, 2015). Det holistiska synsättet är 

viktigt inom intensivvården där patientens hela situation analyseras vilket inkluderar såväl det 

psykiska som fysiska (Khalafi, Elahi & Ahmadi, 2016). 

Vårdvetenskapliga begrepp som är av relevant för beröring 

I denna studie användes de vårdvetenskapliga begreppen lidande och vårdrelation. 

Lidande 

Lidandet beskrivs som en negativ upplevelse som drabbar hela människan, såväl fysiskt som 

psykiskt. I relation till lidandet står alltid välbefinnandet och dessa två förutsätter varandra 

för att kunna existera. Orsakerna till att lidande uppstår kan vara oändliga och alla orsaker 

behöver inte vara synliga för den som inte upplever lidandet. Faktorer som påverkar hur en 

person upplever lidandet är till exempel att människan är allvarlig sjuk vilket gör att dennes 

liv och nuvarande relationer hotas att upphöra. Även faktorer som akut eller kronisk smärta, 

påtvingad uteslutning från sitt vardagliga liv, ansträngningar som ska uthärdas eller längtan 

efter att älska eller bli älskad kan påverka hur personen upplever lidande (Arman, 2017). 

Människan försöker naturligt lindra lidandet när det upptäcks och lindrade kan både ske hos 

individer och i en gemenskap av flera individer. Den övergripande uppgiften för all 

vårdverksamhet är att lindra mänskligt lidande. Lidande och medlidande är ofrånkomliga från 
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varandra där empatin anses som en förmåga att se och förstå lidandet. Genom att vårdaren ser 

lidandet kan denne bekräfta lidandet och utföra de vårdande åtgärder som kan leda till ett 

ökat välbefinnande (Arman, 2017). 

Vårdrelation 

Vårdrelationen definieras i en begreppsanalys av Björck och Sandman (2007) som en relation 

mellan patient och professionell vårdare i någon form av vårdmiljö. I begreppsanalysen 

skildras vårdrelationen främst som ett värdepositivt begrepp där vårdrelationen beskrivs som 

en karitativ närvarohållning som inte kan möjliggöras utan ett fysiskt möte med den lidande 

människan och som hela tiden värnar om patientens värdighet. Här utgör relationen mellan 

vårdaren och patienten en kärna i omvårdnadsarbetet och är centralt i vårdandet av patienten. 

Vårdrelation beskrivs också kunna leda till en försämrad upplevelse av hälsa och en 

modlöshet om patienten upplever sig bli utsatt för ett icke vårdande bemötande. Ett exempel 

på när en vårdrelation utvecklas mot att bli icke vårdande är när patienten upplever en 

förnekelse eller negligering från vårdpersonalen som ökar lidandet.      

Problemformulering  

Inom svensk intensivvård finns det i dagsläget begränsad forskning om beröringen och dess 

betydelse för patienten och omvårdnadspersonal. Beröring har i andra kontexter visat sig 

kunna ha lindrande effekt på patienters lidande samt ha en förmåga att påverka vårdrelationen 

mellan patient och vårdare till det bättre men kan också uppfattas som kränkande och 

obehaglig. På intensivvårdsavdelningen (IVA) vårdas svårt sjuka patienter som ofta inte har 

nog med kraft för att ta hand om sig själva. Beröringen blir således en nödvändighet för 

personalen som utför omvårdnaden vilket innebär att patienten är tvungen att överlämna sin 

kropp till omvårdnadspersonalen. Ambivalensen kring hur beröringen uppfattas av patienter 

och omvårdnadspersonal samt de omständigheter som förutsätter att omvårdnadspersonalen 

rör vid patienten utgör essensen i varför det blir viktigt att utforska upplevelsen av beröring i 

en intensivvårdskontext. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters och omvårdnadspersonals upplevelse av beröring 

samt hur vårdrelationen och lidandet påverkas vid beröring i samband med 

omvårdnadsmoment i en intensivvårds kontext. 
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METOD 

Studien har genomförts med en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Intervjuer har 

genomförts med narrativa ostrukturerade frågor. Observationer genomfördes för användas 

som underlag till interljuverna. Insamlad data analyserades genom en innehållsanalys med 

induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008). 

Urval 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval där patienterna identifierades på en utvald 

intensivvårdsavdelning och tillfrågades om deltagande. 

Omvårdnadspersonal (sjuksköterskor och undersköterskor) rekryterades genom ett strategiskt 

urval. Omvårdnadspersonalen vårdade de patienter som rekryterades till studien och arbetade 

under det arbetspass som datainsamlingen planerades att genomföras på. Skulle 

omvårdnadspersonalen avböjt att medverka planerades datainsamlingen till ett annat tillfälle.  

Patienter som vårdades på den utvalda intensivvårdsavdelning under de två veckor som 

datainsamlingen pågick tillfrågades om deltagande oavsett vilken sjukdom de vårdades för 

såvida nedanstående inkluderingskriterier uppfylldes.   

Inkluderingskriterier för patienter:  

● Över 18 år  

● Vårdtiden på IVA översteg 24 timmar.  

● Ej ha pågående sedering samt vara adekvat (orienterad till tid, rum och person). 

● Tala svenska eller engelska. 

Exklusionskriterier för patienter: 

● Trauma mot huvudet eller blödning i huvudet. 

●  Patienter med diagnostiserad kognitiv nedsättning  

Inkluderingskriterier för omvårdnadspersonal: 

● Arbetade som sjuksköterska eller undersköterska på den aktuella 

intensivvårdsavdelningen. 

● Vårdade en patient som var deltagare i studien.  
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De patienter som inkluderades i studien hade olika intagningsdiagnoser vid inskrivning till 

IVA. Dessa innefattade hjärtinfarkt med respirationssvikt, lungemboli samt intoxikation.  

Åldern var mellan 54 till 79 år med en medelålder på 70 år. Av de fyra patienterna som 

deltog var det tre män samt en kvinna.  

 

Omvårdnadspersonalen som inkluderades bestod av fyra sjuksköterskor samt fyra 

undersköterskor. Undersköterskornas medelålder var 40 år där medianvärdet för verksamma 

år inom intensivvård var 6 år, samtliga undersköterskor som deltog var kvinnor. 

Sjuksköterskorna hade en medelålder på 44 år där medianvärdet för verksamma år inom 

intensivvård var 18 år.  Sjuksköterskorna bestod av tre kvinnor samt en man. Alla som 

tillfrågades att delta i studien tackade ja till medverkan och fullföljde hela studien, således 

finns det inget bortfall att redovisa.  

Datainsamlingsmetod 

I studien användes en deskriptiv design och materialet samlades in genom observationer och  

narrativa ostrukturerade intervjuer. 

Under datainsamlingen genomfördes totalt fyra observationer där olika omvårdnadsmoment 

såsom bäddning, statusbedömning, mobilisering inkluderades. Under omvårdnadsmomenten 

gjorde författarna en observation och antecknade följande enligt Pilhammar Andersson, 

(1996): 

● Den geografiska plats där observationen utfördes 

● Vilken typ av aktivitet som utfördes. Här beskrivs vilket av de fyra 

omvårdnadsmomenten som äger rum vid observationen.  

●  Hur sker beröringen mellan omvårdnadspersonal och patienten. Och vem var det som 

utförde beröringen.  

Syftet med observationerna var att deltagarna och författarna skulle ha en situation att utgå 

ifrån under intervjuerna. Detta möjliggjorde för författarna att öppna intervjun med en öppen 

fråga där deltagarna fick möjligheten att reflektera kring en specifik situation de precis 

upplevt. Genom den öppna frågan hoppades författarna att deltagarna även skulle börja prata 

om tidigare erfarenheter och upplevelser av beröring inom en intensivvårdskontext. 

Bearbetningen av observationerna skedde efter varje enskild observation där författarna 

jämförde sin tolkning av observationen med varandra och renskrev anteckningar. Dessa lästes 
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sedan på ett naivt sätt där de aktiviteter som studerats bildade ett mönster som skrevs ner och 

en öppen kodning utfördes (Carlson, 2017). Dessa kodord fungerade sedan som stödord 

under intervjuerna för att beröra områden som deltagarna inte själv lyfte. Stödorden kunde till 

exempel vara information, integritet samt obehag. Resultatet från observationerna var således 

inte en separat del som bearbetades i resultatanalysen utan stannade vid den öppna 

kodningen.  

Båda författarna medverkade under observationerna. Carlsson (2017) beskriver att 

trovärdigheten ökar om det är fler än en observatör som medverkar eftersom detta minskar 

risken för att situationen feltolkas under observationen. 

Narrativa ostrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor som grunda sig på 

observationen där författarna lyssnade efter deltagarnas berättelse. Denna metod lämpar sig 

när en studie har till syfte att undersöka deltagarnas upplevelse, tidigare erfarenheter och 

uppfattningar (Danielsson, 2017). Den öppna frågan som startade intervjun var ”Hur 

upplevde du beröringen i vårdsituationen?” eller snarlik formulering som syftade till samma 

innebörd. Författarna ställde följdfrågor utifrån de svar som återgivits och uppmanade 

deltagarna att utveckla sina svar. Författarna ställde även frågor utifrån de stödorden som 

framkommit under omvårdnadsmomentet som observerats. 

Under intervjuerna antecknades även kroppsspråk och gester från deltagarna ner för att få ett 

mer beskrivande svar.  Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. 

Polit och Beck (2016) beskriver transkriberingen som ett kritiskt moment där författarna 

måste försäkra sig om att det blir korrekt och återspeglar intervjuns innehåll. Detta bejakades 

av författarna under transkriberingen.  

Kontext 

Datainsamlingen ägde rum i enkelsalar där patienterna vårdades på en 

intensivvårdsavdelning. Sängen var placerad i mitten av rummet med en pendel på varsin 

sida där diverse teknisk utrustning såsom respirator, övervakningsskåp samt pumpar för 

läkemedelsadministrering var placerade.  

Tillvägagångssätt 

Författarna tillfrågades av en forskningsgrupp att genomföra studien inom ramen för detta 

examensarbete. En intensivvårdsavdelning valdes därefter och tillstånd för att genomföra 

studien på avdelningen söktes hos verksamhetschefen där godkännande erhölls (Bilaga 1). 

Studien genomfördes i ett projekt som erhållit etikprövningstillstånd av 



      
 

9 

 

Etikprövningsnämnden i Linköping (Diarienummer 2017/588-31, kompletterat med 

diarienummer 2019-00716). 

Omvårdnadspersonal fick ett informationsbrev (Bilaga 2) i förtid via mail innan studien 

startade samt erhöll muntlig och skriftlig information i anslutning till datainsamlingen. 

Omvårdnadspersonalen fick också innan datainsamlingen påbörjades skriva på ett 

samtyckesformulär (Bilaga 2).  

För att identifiera vilka patienter som var lämpliga att tillfråga om deltagande i studien 

diskuterade författarna med den sjuksköterska som hade samordningsfunktionen på 

intensivvårdsavdelningen kring vilka patienter som kunde uppfylla inklusionskriterierna. 

Författarna tog sig sedan fysiskt till intensivvårdsavdelningen för att göra en egen 

bedömning. Om patienten uppfyllde inklusionskriterierna erhöll denne muntlig och skriftlig 

information om studien. Om patienten efter detta valde att delta fick denne skriva på ett 

medgivandeformulär innan studien påbörjades. 

Innan datainsamlingen startade genomfördes en testobservation samt intervju av en patient 

med syfte att försäkra sig om kvaliteten på datan som framkom samt att författarna kunde 

bekanta sig med observation och intervjutekniken. Testoberservationen och intervjun ansågs 

vara av tillfredsställande kvalitet och togs med i resultatet. Observationerna fördelades så att 

två skedde på förmiddagen och två på eftermiddagen. Observationer tog totalt 65 minuter 

fördelat på fyra tillfällen och medeltiden var 16 minuter.  

 

Författarnas intog en så kallad “enbart observatör” roll där intentionen var att interagera i så 

liten utsträckning som möjligt med deltagarna under observationstillfället. Författarna var vid 

observationerna och intervjuerna iklädda arbetskläder för att smälta in i miljön på bästa 

möjliga sätt och utföra så liten påverkan på situationen som möjligt (Pilhammar, Andersson, 

1996). Studiedeltagare tilldelades ett kodnamn innan observationerna påbörjades som sedan 

användes under analysfasen för att försäkra deltagarnas konfidalitet. 

Ostrukturerade narrativa intervjuer genomfördes i så nära anslutning till observationerna som 

möjligt utifrån patientens tillstånd. Samtliga intervjuer genomfördes under samma dag som 

observationen hade ägt rum. 

Båda författarna närvarade under intervjuerna där den ena författaren intog en passiv roll och 

antecknade ner kroppsuttryck och gester från deltagaren. Den författaren som intog en aktiv 

roll var den som ställde frågorna.  
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Intervjuerna av omvårdnadspersonalen skedde i ett avskilt rum på den valda IVA 

avdelningen. Patienterna blev intervjuade inne på det enskilda rummet som i varje fall var ett 

enkelrum och intervjun skedde med stängd dörr där endast patienten och författarna var 

närvarande. Den längsta intervjun varade i 23 minuter och den kortaste 7 minuter. Medeltiden 

var 14 minuter. 

Intervjuerna avslutades när deltagarna inte ansåg att de har något mer att säga om ämnet eller 

när författarna inte längre hade några fler följdfrågor. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon så att inget potentiellt viktigt innehåll förbisågs, materialet transkriberades 

sedan ordagrant för fortsatt bearbetning och analys.  

Forskningsetiska överväganden 

Utformandet av studien har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna vilka är 

omnämnda i Helsingforsdeklarationen. Dessa innefattar att inte skada, autonomi, rättvisa och 

att göra gott (Human och Fluss, 2002). Principerna syftar till att skydda deltagarna och 

beaktades av författarna under och vid utformandet av studien.  

Samtliga studiedeltagare som uppfyllde inklusionskriterierna hade innan påbörjad medverkan 

i studien fått ett informationsformulär där huvudsyftet med studien presenterades. Här gavs 

information om hur datainsamlingen utfördes, och vad som förväntades av studiedeltagaren. 

Information om att deltagandet var frivilligt och att påbörjad medverkan när som helst kunde 

avbrytas framkom även i informationsformuläret. Telefonnummer till forskningsgruppens 

kontaktperson samt författarna har lämnats till deltagarna om ytterligare frågor och 

funderingar kring deltagandet skulle tillkomma.  

I informationsformuläret garanterades studiedeltagarnas konfidentialitet och här erhölls också 

information kring sekretess samt hur datamaterialet hanterades. Informationen som framkom 

om studiedeltagarna har förvarats inlåst hos en av författarna så att inga obehöriga kunde ta 

del av materialet. Ett kodnamn tilldelades och ersatte studiedeltagarnas namn vid 

transkribering av datamaterialet. Ett samtyckesformulär signerades efter given information 

innan deltagaren inkluderades i studien. Samtyckesformulären förvarades sedan inlåsta hos 

den ena författaren.  

Författarna var medvetna om att deltagarna befann sig i en utlämnande position under 

observationen och intervjuerna vilket kan upplevas integritetskränkande. Författarna har 

beaktat detta och strävat efter att respektera patientens integritet i så stor utsträckning som 

möjligt.   
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Bearbetning och analys 

Det textmaterial som framkommit efter transkription av intervjuerna analyserades genom en 

induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 

Syftet har besvarats genom en abstraktionsprocess, där skapandet av kategorier och 

underkategorier har givit en generell beskrivning av det upplevda fenomenet som studerats.  

Abstraktionsprocessen utgörs av en induktiv analys där öppen kodning samt skapandet av 

kategorier och underkategorier har skett. Den öppna kodningen har skett genom att 

författarna läste igenom den insamlade datan flera gånger och valt ut de meningsbärande 

enheter vars uppgift var att beskriva alla aspekter av innehållet. De meningsbärande 

enheterna har sammanfogats eller skiljs åt genom fri tolkning av författarna beroende på 

innebörden av innehållet. Sammanförandet av de meningsbärande enheterna har lett till 

skapande av kategorier och underkategorier och exempel på hur detta skett går att se i tabell 

1. Genererandet av kategorier har skett genom latent analys och har fortgått tills inga fler 

kategorier kan identifieras i det framtagna materialet (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Tabell 1: Exempel på bearbetningen under analysen.  

Meningsbärande enhet Underkategori Kategori 

När man på morgonen när man gör 

omvårdnaden… så vid morgontvätten 

tar man en tvättlapp på ryggen (gör 

gnuggande rörelser med handen) åå det 

känns så bra o så. 

IF1: Dom sa det verbalt då eller? 

SSK 3: mm jaa. 

IF 1: Märkte man det på några andra 

sätt? 

SSK 3: nee man tittade på.. ja dom sa 

det verbalt och man såg att dom stängde 

ögonen och så. 

Beröring som lindrar lidande 

      

Lidandet och 

lindrandet 

 

PAT B: Ja för det mesta… jah.. Utom 

igår.. Då skulle jag. Jag var tvungen att 

byta blöja och då va det lite jobbigt. 

IF 2: Och vad var det som var jobbigt 

då?  

PAT B: Ja då låg jag liksom och visste 

ingenting. och dom sa ingenting. Neh... 

Jag kände ju mig väldigt generad.. 

Väldigt mycket. Mm.  

Beröring som skapar 

lidande  

Lidandet och 

lindrandet  

SSK 4vi måste vara nära patienten vi 

måste göra våran status och och vi skall 

vi skall känna på pulsar och lyssna och 

SSK 4 

Uppgiftsorienterad beröring Nödvändig beröring 
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RESULTAT 

I resultatet framkom det tre kategorier med tillhörande underkategorier enligt tabell 2. 

Kategorierna belyste hur omvårdnadspersonalen och patienter upplevde beröringen vid 

omvårdnadsmoment på en intensivvårdsavdelning. De olika kategorierna redovisar också om 

och i så fall hur lidandet eller vårdrelationen påverkades. Vad patienterna respektive 

omvårdnadspersonal upplevde redovisas i separata stycken under kategorierna om det finns 

ett resultat hos de båda grupperna. Resultatet styrks med citat där även olika rörelseuttryck 

som studiedeltagarna förmedlat finnas inom parentestecken i citatet för att ge en klarare bild 

av innebörden. 

Tabell 2: Katogorier och underkatogorier  

Kategori  Lidandet och 

lindrandet  

Nödvändig beröring Förbättrad 

vårdrelation 

Underkategorier ● Beröring som 

lindrar lidande  

● Beröring som 

skapar lidande   

 

● Uppgiftsorienterad

beröring 

● När beröringen 

ansågs mindre 

nödvändig 

● Beröring som 

säkerhet 

 

 

Lidandet och Lindrandet 

Inom denna kategorin identifierades två underkategorier som avspeglar hur beröringen 

upplevdes skapa ett lidande alternativt lindra ett lidande.  

Beröring som lindrar lidande  

Omvårdnadspersonalen beskrev att beröringen upplevdes kunna minska lidandet hos 

patienter. Ett exempel på när omvårdnadspersonalen använde sig av beröring för att lindra 

lidande var genom att använda händerna som ett redskap. Beröringen användes för att 

massera eller trycka på patientens kropp i syfte att avleda smärtan eller åsamka välbehag.  
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Omvårdnadspersonalen upplevde att välbehaget återspeglades via ansiktsuttryck men även att 

pulsen och andningen hos patienten kunde bli lugnare vid denna typ av beröring. Ibland när 

patienten var talbar kunde även välbehaget bekräftas verbalt.    

“Ibland så tar man ju till det när man inte har något annat att erbjuda… Tillexempel patienter 

som har ont, man tror inte det blir något bra med mer morfin. Så kan man uppleva att det inte 

bara så att säga är smärtreceptoterna som skriker. Utan att det är annat också...  Helst skulle jag 

nog ta till värme men det har vi dålig tillgång till här… Det är vid visa sorters smärta.” 

(Sjuksköterska 2) 

 

Omvårdnadspersonalen upplevde att beröringen kunde lindra ett lidande hos patienten när 

denne befann sig i en obehaglig och stressfull situation. Omvårdnadspersonalen upplevde 

beröringen vid dessa tillfällen som ett sätt att markera sin fysiska närvaro och förmedla ett 

lugn och trygghet. Denna typ av beröringen utfördes ofta samtidigt som en verbal 

kommunikation fördes med patienten. Omvårdnadspersonalen upplevde att lugnet och 

tryggheten avspegla sig hos patienten genom att denna blev mer avslappnad samt uppvisade 

mindre motorisk orolighet.  

“När man t.ex. skall extubera att man håller i handen och försöker lugna ner dom och prata och 

man försöker hålla i handen och visa sig närvarande. eftersom duvet när man extuberar och 

stänger av all sedering det första som kommer det är hörseln och man kan inte röra sig så mycket 

men om men om dom känner att man är där så blir det lite lugnare.”  (Sjuksköterska 4) 

 

Patienter upplevde att när de erhöll adekvat information om vad som skulle göras och vart 

beröringen skulle ske kunde det leda till en trygghet samt gjorde att situationen blev mer 

lätthanterlig vilket beskrevs kunna minska oron och lidande. Informationen som de erhöll i 

samband med beröring och omvårdnadshandlingar gjorde att patienterna upplevde 

omvårdnadspersonalen som mer professionell vilket stärkte tryggheten hos patienterna.  

“Ibland säger dom nu kommer det att göra lite ont...  Eller nu kommer det bli kallt 

eller när man kör ultraljud och sådär... De har ett jobb som måste ske och jag har fått information 

om att det kommer ske. för mig räcker det. då är jag trygg...” (Patient A)  

Beröring som skapar lidande  

Omvårdnadspersonal uttryckte en upplevelse av att beröringen kunde leda till ett ökat lidande 

hos patienten. Till exempel upplevdes att patientens integritet kunde kränkas vilket ledde till 

att patienten inte accepterade den beröring som utfördes. När detta skedde ansåg 
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omvårdnadspersonalen att dessa patienter fick utstå ett lidande under beröringen. Beröringen 

beskrevs kunna vara direkt smärtsam till exempel när ett skadat område skulle undersökas 

eller vid vändning av patienten.  

“Alltså jag minns. En gång där vi vände och tvätta.  Minns inte riktigt kontexten men patienten 

låg på sidan och höll. Och då har man ju handen där på (tar på rumpan) Patienten börjar skruva på 

sig och jag tror det var därför. Ta mig inte på rumpan…” (Sjuksköterska 2) 

Upplevelsen hos omvårdnadspersonalen var att det ansågs svårare att beröra förvirrade och 

intoxikerade patienter eftersom det var mer troligt att det skapades ett lidande hos dessa 

patientgrupper. Omvårdnadspersonalen upplevde att det kunde vara svårare att skaffa sig en 

bra relation till dessa patientgrupper vilket ansågs vara viktigt för att kunna utföra beröring i 

välmenande syfte. Det upplevdes också som viktigt att hos dessa patienter känna av 

situationen och analysera hur mottaglig patienterna var för att bli berörda. Denna analys 

gjordes i syfte att undvika lidande eftersom beröringen annars kunde utgöra missförstånd och 

patienten kunde tolka beröringen som illvillig. Detta ledde till att omvårdnadspersonalen 

upplevde att de var mer restriktiva i sin användning av beröring.   

“Det kan ju vara en orolig patient, blir ju inte så glada när man tar i dom. När dom inte är riktigt 

med i.. när dom är dementa och så. Men dom försöker ju komma ifrån situationen.. det märker 

man ju.. och det kan man ju också förstå. Att man inte fattar varför någon börjar ta av en täcket 

och kläderna mm det man har på sig.. så slåss dom ju för livet ibland…” (Undersköterska 4) 

 

Även att avstå från beröring beskrevs kunna ge upphov till ett lidande hos 

omvårdnadspersonalen. Detta lidande var av existentiell karaktär och uppstod när 

omvårdnadspersonalen inte vågade beröra patienter som befann sig i en svår situation och där 

patienten upplevde ett stort lidande.  

“Han var vid medvetande och han var rädd ja och då jag var ung jag tror att jag var 18 eller 

någonting jag tror hans pappa var på väg han var kanske 25–26 han var jätterädd och sa vill du 

hålla mig i handen men jag gjorde inte det. jag var på väg hem... Jag var rädd jag var ung och 

rädd. sen jag var hemma och tänkte på det hela natten och kunde inte sova jag tänkte så jag skall 

gå in på morgonen. jag skall gå in och prata med honom men han dog. så jag aldrig glömde bort 

honom.” (Sjuksköterska 3) 

 

Patienterna upplevde att beröringen kunde utgöra ett lidande när omvårdnadspersonalen var 

för kalla om händerna eller när beröringen skedde på ett smärtsamt område. Patienternas 

beskrev också att beröringen kunde upplevas som integritetskränkande. Det var främst när det 
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gällde beröring på intima områden på kroppen och när de upplevde att de inte fick någon 

information om vad som skulle ske. 

“Ja den var ju helt okey. eller. eller ja okey. det var den ju inte utan jag tyckte det va. Dom kunde 

ha sagt liksom att. Nu tvättar vi där och nu tvättar vi där. men det gjorde dom inte utan dom var 

båda två tysta va.  Så då var det lite jobbigt. För att det är såpass intim grej.” (Patient B) 

 

Nödvändig beröring 

Kategorin innehåller tre underkategorier som beskriver beröringens nödvändighet i 

omvårdnaden. Denna typ av beröring beskrevs oftast genomföras utan reflektion av de 

inblandade. En kontrast som upptäcktes var att under vissa situationer ansågs inte beröringen 

vara av samma vikt och kunde försummas. Beröringen var även nödvändig för att värna om 

patienternas säkerhet i samband med omvårdnaden. 

Uppgiftsorienterad beröring 

Omvårdnadspersonalen upplevde att majoriteten av beröringen som utfördes var 

uppgiftsorienterad och nödvändig för att kunna utföra omvårdnaden. Uppgifterna kunde 

variera och var allt från att känna på pulsar till att tvätta eller vända på patienterna. Denna typ 

av beröring vars syfte var att utföra en uppgift skedde oftast utan någon reflektion där den 

utfördes per automatik utan att tänka.  

“Alltså man håller där det behövs hållas för att det skall gå så smidigt som möjligt. men jag tänker 

inte så mycket på beröringen så.” (Undersköterska 3) 

 

Även patienterna upplevde att en stor majoritet av beröringen skedde i samband med 

praktiska moment och att dessa moment ansågs nödvändiga för att hjälpa dem med att utföra 

uppgifter som de inte klarade av själva. Patienterna uppfattade denna typ av beröring som 

naturlig och att den ofta skedde helt utan någon reflektion. Patienten upplevde således 

beröringen som någonting denne kunde förvänta sig i vården. Det framkom också att tidigare 

erfarenheter av att bli vårdad av omvårdnadspersonal utgjorde en faktor i hur patienten 

reflekterade kring beröringen. En vana av att bli berörd kunde utvecklas vilket ledde till 

mindre reflektion kring hur beröringen skedde.   

“Det gör inte mycket… Det är något jag kan accepterar helt och hållet.. Man måste .. ehh .. röra 

mig, flytta på mig eller göra saker som ska göras för jag ska på en undersökning eller behandling. 

Att man tar på mig ser jag ingenting allvarligt utan det är helt normalt.”(Patient A) 
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När beröringen ansågs mindre nödvändig 

En faktor som upplevdes ha en avgörande roll för hur beröringen användes av 

omvårdnadspersonalen var medvetandegraden hos patienterna de vårdade. 

Omvårdandspersonalen upplevde beröringen i vissa fall som annorlunda, mer hårdhänt och 

mindre nödvändig om patienten var medvetandesänkt. Kommunikationen med patienten 

upplevdes också ibland som bristfällig. Orsaken till den annorlunda beröringen var 

upplevelsen av att det fanns en skillnad i hur beröringen uppfattades av patienten eftersom 

denne var medvetandesänkt och att det därför inte blev lika nödvändigt med den känslan som 

beröringen förmedlar. Omvårdnadspersonalen upplevde dock att det var respektlöst att inte 

hälsa på och röra vid den patient som de sedan skulle ta hand om. 

“jag tänker om man ehh om läkaren gör något kanske man står vid sidan om och håller i patienten 

eller kanske inte just så mycket på IVA...  ehh för att jag upplever inte att dom är lika vakna. så 

ofta att det behövs.” (Undersköterska 3) 

Beröring som säkerhet 

Omvårdnadspersonalen upplevde också beröringen som nödvändigt ur en säkerhetsaspekt för 

patienterna. De upplevde ibland att de var tvungna att använda beröringen i syfte att hålla fast 

patienten så att denna inte skadade sig själv. Beröringen skedde då mot patientens vilja men 

med syftet att hjälpa och förhindra skador som patienten kunde åsamka sig. Beröringen 

upplevdes kunna orsaka ett lidande eftersom patienten förmodligen upplevde beröringen som 

ett tvång vilket resulterade i agitation.  

“Han kunde inte röra sig men han förstod inte det. Vi försökte liksom stoppa så han sitter kvar i 

sängen. De upplevde han nog som tvång så han började slåss och sparkas... Han var rädd. Han 

ville säga något som vi inte förstod, sen sa vi saker som han inte förstod.” (Undersköterka 4) 

      

Patienterna upplevde att det var vid mobilisering från och till sängen eller till toaletten som 

beröringen utgjorde en säkerhet och en trygghet. Beröringen upplevdes således fungera som 

ett stödjande hjälpmedel för att inte patienten skulle ramla och som nödvändig då patienten 

inte kunde gå själv.  

“ja , sen tre gånger jag går på toalett och de hjälper mig. Två Undersköterskor hjälper mig och 

ibland sjuksköterska. De känns bra, de är mycket... Och efter dom de går bakom en . eller två och 

hjälper hela tiden så man inte ramlar så finns alltid två stycken. En på höger och en vänster.” 

(Patient C) 
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Förbättrad vårdrelation  

Beröringen beskrevs användas av omvårdnadspersonalen dels för att skapa en kontakt men 

också för att förbättra vårdrelationen mellan patienten och omvårdnadspersonalen. 

Beröringen upplevdes som ett sätt att kommunicera omsorg, omtanke samt som ett sätt att 

expandera sig utanför sin yrkestitel och visa sig som en människa med känslor som bryr sig. 

Detta upplevde också omvårdnadspersonalen som ett sätt att påverka vårdrelationen eftersom 

de kände en samhörighet till patienterna de vårdade vilket förde patient och 

omvårdnadspersonal närmare varandra. 

“Ja jag tror det för att om man berör dom och håller handen och kommer nära på något sätt så 

visar man att jag bryr mig om dig. Att jag bryr mig inte bara den här ehh sköterskerollen utan att 

vi är människor och att vi har känslor också att jag inte är här för att vårda dig för att jag är 

sköterska utan att jag.. jag är människa och jag bryr mig om dig också ahh.” (sjuksköterska 4)  

Omvårdnadspersonalen uppfattade även beröring från patienterna som bekräftande genom att 

patienterna uttryckte en tacksamhet för den vård de fick. Omvårdnadspersonalen upplevde 

denna typ av beröringen som glädjerik. Detta tolkas också påverka vårdrelationen på ett 

positivt sätt då patientens avsikt var att genom beröring försöka förmedla en positiv känsla 

till omvårdnadspersonalen.  

“ ja ibland behöver de inte säga något, om man är närheten av patienten utan att röra kan den klappa på på en 

liksom “good jobb”. Det är okej liksom.” (Undersköterska 4) 

 

Hos patienterna beskrevs det att beröringen ledde till en ökad tillit och trygghet om denna 

skedde varsamt. Detta eftersom det gav en ingivelse hos patienten att de kommande 

momenten eller undersökningarna skulle ske med samma varsamma tillvägagångssätt. Denna 

trygghet och tillit som byggdes upp ansågs förbättra vårdrelationen mellan patienterna och 

omvårdnadspersonalen genom att patienten upplevde omvårdnadspersonalen som mer 

professionell.  

“Dom är jätte snälla och jätte försiktiga när dom tar i mig. och som jag sa förut så professionella ... då litar jag 

på dom. På det som ska ske.” (Patient A) 

 

DISKUSSION 

Huvudresultaten av studien sammanfattades i tre övergripande katagorier; Lidandet och 

lindrandet, Nödvändig beröring samt Förbättrad Vårdrelation. I resultatet framkommer att 

beröringen upplevs kunna utgöra en kränkning av integritet samt orsaka smärta men att om 
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det används på rätt sätt kan det också bidra till att lugna, skapa trygghet och fysiskt välbehag. 

Beröringen upplevdes som nödvändig för att patienten skulle känna sig säker och för att 

omvårdnadspersonalen skulle kunna utföra sina uppgifter. Beröringen upplevdes också som 

ett sätt att förbättra vårdrelationen mellan omvårdnadspersonal och patienten.  

Resultatdiskussion  

Lidande och lindrandet 

Studiens resultat visar på att beröringen kan upplevas som integritetskränkande och 

smärtsam. Om beröringen används på rätt sätt kunde den dock upplevas utgöra en fysisk 

smärtlindring men också ett psykiskt välbefinnande i form av att kommunicera lugn och 

trygghet. Arman (2017) beskriver att lidandet är en fysisk eller psykisk negativ upplevelse 

som drabbar hela människan och som står i motsats till välbefinnandet. Författarna har 

således tolkat det som att beröringen både kan utgöra ett lidande i omvårdnaden men också 

lindra ett lidande om den används på rätt sätt.  

Beröring som upplevs förmedla lugn och trygghet beskrivs i flera andra studier (Kelly et al., 

2017; Routasalo, 1996; Routasalo & Isola, 1996; Sandman & Rasmussen, 2003). Kelly et al., 

(2017) har i liknelse med resultatet i denna studie lyft fram beröringen som ett sätt att 

förmedla lugn och trygghet i svåra situationer detta genom att beröringen har en förmåga att 

kommunicera en känsla som inte kan förmedlas med ord mellan omvårdnadspersonalen och 

patienten. När denna typ av kommunikation sker tolkar författarna det som att vårdrelationen 

mellan omvårdnadspersonal och patienten kan förbättras. Björck och Sandman (2007) uppger 

att en vårdrelation är som ett mer värdepositivt begrepp när en karitativ närvarohållning 

efterföljs. Genom att omvårdnadspersonalen använder beröring för att uttrycka en närvaro 

som förmedlar lugn och trygghet tolkas denna närvarohållning kunna förmedlas till patienten 

på ett kompletterande och ibland bättre sätt än med bara ord. På detta sätt tolkar författarna 

att omvårdnadspersonalen genom beröring kan förbättra vårdrelationen.  

I resultatet framkom också att beröringen kunde upplevas som smärtsam och obehaglig. Detta 

eftersom omvårdnadspersonalen ibland tog hårdhänt på smärtsamma punkter eller hade kalla 

händer. Att beröringen upplevs som obehaglig styrks i andra studier (Borch och Hallervik, 

2005; Edwards, 1998) där obehaget kan utgöras av hårdhänta, snabba eller hastiga rörelser.  

Det framkommer vissa faktorer i resultatet som kunde påverka hur beröringen upplevs av 

både patienten och omvårdnadspersonalen. En påverkande faktor innefattade 
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omvårdnadspersonalens upplevelse av att det var viktigt att utveckla en relation med 

patienten innan beröringen kunde tas emot som välvillig. Detta nämns också i Salzmann-

Erikson och Erikson (2009) där en god relationen mellan omvårdnadspersonal och patienten 

anses vara viktig för att beröringen skall mottas på ett positivt sätt. I resultatet framkommer 

det att omvårdnadspersonalen upplevde att det var svårare att utveckla en sådan relation med 

framförallt intoxikerade patienter och patienter som var förvirrade. Detta medförde att 

omvårdnadspersonalen hade en mer avståndstagande förhållningssätt till dessa patienter 

vilket också medförde mindre beröring.  

I Kelly et al. (2017) beskrivs att sjuksköterskor inom psykiatrin vanligtvis är mer restriktiva 

med att beröra sina patienter samt var mindre angelägna att använda sig av beröringen för att 

förmedla omsorg. Detta skulle kunna styrka resultatet i denna studie då patienter inom 

psykiatrin kan inneha liknande symtom som intoxikerade alternativt förvirrade patienter, 

symtom som skulle kunna försvåra beröringen. Problematisering kring beröring hos specifikt 

dessa två patientgrupper framkommer dock inte i någon av de artiklar som författarna gått 

igenom inför denna studien. I denna studie inkluderades två intoxikerade patienter, ingen av 

de hade några invändningar mot att bli berörda utan upplevde beröringen som nödvändig för 

att omvårdnadspersonalen gjorde sitt jobb. Båda patienterna förväntade sig också att bli 

berörda när de sökte sjukvård och såg beröringen som helt naturlig. Detta skulle enligt 

författarna kunna utgöra en diskrepans mellan hur omvårdnadspersonalen tror att dessa 

patienter upplever beröringen och dessa patienters faktiska upplevelse av beröringen vilket 

kan leda till missförstånd.  ´     

En annan faktor som framkommer i resultatet och som är viktig för hur beröringen upplevs är 

informationen som ges till patienten innan beröringen. Resultatet visar på hur pass viktigt det 

var att beröringen föregicks med verbal information när intima områden skulle beröras. Detta 

för att patienten inte skulle uppleva beröringen som genant eller integritetskränkande. När 

patienterna ansåg att de erhöll adekvat information innan beröringen skapades istället en 

trygghet och en känsla av säkerhet. Omvårdnadspersonalen upplevde också att det var viktigt 

att informera patienten innan vissa omvårdnadshandlingar som inkluderade beröring. 

Tidigare forskning visar på att det finns en risk för att patientens integritet kränks om denne 

inte får adekvat information inom intensivvården (Moen & Nåden, 2015; Nyholm & 

Koskinen, 2015). Ett liknande resultat har framkommit i Gannedahl och Persson (2016) där 

uteblivande information till patienten innan en mer intim omvårdnadshandling var den 

integritetskränkning som förekom mest frekvent inom intensivvården. I Routasalo (2001) 
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beskrivs det att beröringen har en högre tendens att upplevas som negativ av patienten när det 

är mer intima områden som berörs.  

Att särbehandla vissa patientgrupper samt att brista i kommunikationen med patienten kan 

enligt författarna få konsekvenser för förtroendet till sjukvården. Enligt ICN (2012) har 

sjuksköterskan en plikt gentemot allmänheten att informera kring omvårdnadsinsatser för att 

inte frånta patienternas självbestämmande. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30)  

kapitel 3 §1 står det också att sjukvården skall bygga på självbestämmande och respekt för 

patientens integritet samt att lika vård skall ges till alla. Det förväntas således av samhället att 

patienten, när denne söker sjukvård, skall få nödvändig information för att själv kunna fatta 

adekvata beslut och för att bevara dennes integritet. Samhället räknar också med att vården 

skall ges på lika villkor oavsett vad patienten är inlagd för i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kapitel 5 §1. Om inte dessa principer följs skulle det enligt 

författarna kunna uppstå en misstro mot sjukvården från allmänheten och sjukvårdens 

intentioner om att göra det bästa för patienten skulle kunna undermineras.   

Nödvändig beröring 

Resultatet visade att omvårdnadspersonalen främst upplevde beröringen inom intensivvård 

som uppgiftsorienterad samt att den uppgiftsorienterade beröringen skedde utan någon större 

reflektion eller eftertanke. Detta resultat delas av patienterna där beröringen ansågs vara 

naturligt och nödvändig i den miljön de befann sig i. Resultatet tolkades av författarna som 

att patienter med mest erfarenhet av att bli berörda i sjukhusmiljö var de som reflekterade 

minst kring att bli berörda. Liknande resultat presenteras i Routasalo (2001) där beröring för 

att utföra omvårdnadsinterventioner var det användningsområdet där beröringen användes 

mest frekvent. I Kelly et al. (2017) framkommer också i tillägg till tidigare resultat att både 

ålder och tidigare erfarenheter av beröring har en påverkan på hur beröringen upplevs.  

I Morken, Alsaker och Johansen (2015) beskrivs situationer där omvårdnadspersonalen 

ibland är tvungna att utföra vissa undersökningar mot patientens vilja. Där beskrivs att 

patienten kan bli aggressiv då denne upplever sig blivit berövad av sitt självbestämmande. 

Resultatet i denna studie visar på liknande upplevelser där patienten blivit aggressiv vid 

beröring när omvårdnadspersonalen varit tvungen att använda beröringen i syfte att hindra 

patienten från att skada sig själv. Aggressionerna tolkades av omvårdnadspersonalen komma 

av att patienten upplever sig berövad av sitt självbestämmande över sin kropp. Detta kan av 

patienten tolkas som ett övergrepp vilket medför att denne känner sig tvungen att försvara sig 
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själv. Enligt författarna kan denna typ av nödvändig men obehagliga beröring upplevas som 

komplex av omvårdnadspersonalen då de måste välja mellan att utföra något slags övergrepp 

på patienten eller att patienten skadar sig själv. Enligt författarna måste 

omvårdnadspersonalen utgå från situationen och ta ställning till vad som är bäst för patienten 

och vad som kommer framkalla minst lidande.  

I resultatet beskrev omvårdnadspersonalen en upplevelse av att medvetandesänkta patienter 

inte hade samma behov av beröring som vakna. Detta resulterade i att beröringen inte ansågs 

nödvändig och när den skedde upplevde omvårdnadspersonalen den som mer hårdhänt. 

Informationen till patienten innan omvårdnadshandlingar upplevdes också som mer bristfällig 

av omvårdnadspersonalen. Liknande resultat beskrivs i Gannedahl och Persson (2016) där 

omvårdnaden av patienter i respirator uppfattades som mer integritetskränkande enligt de 

observationer som utföres, på grund av mer bristande informationsflöde samt ett mer 

nonchalant beteende runt patienten. Enligt Determeyer och Kutac (2018) är det viktigt med 

beröringen för att bibehålla förmågan att se patienten som en människa i motsats till ett 

objekt och på så sätt behålla patientens värdighet. Enligt Nyholm & Koskinen (2015) är 

medvetandesänkta patienter extra utsatta för inskränkt värdighet och det ligger i 

sjuksköterskans uppdrag att se till att denna värdigheten inte begränsas. Författarna anser 

således att beröringen har en viktig del i hur patienten kommer att betraktas av 

omvårdnadspersonalen. Att använda sig av beröring för att skapa en mer mänsklig kontakt 

med patienten kan också påverka omvårdnadspersonalen till att värna mer om patientens 

integritet och värdighet i omvårdnadsmomenten.   

En förbättrad vårdrelation 

I enlighet med resultatet som framkommer i denna studie beskriver också Kelly et al. (2017) 

att beröringen kan upplevas som omsorgsfull och som ett sätt att förmedla omtanke. Detta 

genom att beröringen kan fungera som en icke verbal kommunikation med förmågan att 

uttrycka sin egen mänsklighet samt skapa en djupare emotionell relation och förmedla empati 

till mottagaren. Författarna i denna studie tolkar dock att denna icke verbala kommunicering 

kan användas som ett sätt att förbättra relationen mellan omvårdnadspersonal och patienten.  

I denna studie upplever omvårdnadspersonalen beröringen som ett sätt att visa sin närvaro, 

empati samt för att visa sig som en mänsklig individ som bryr sig om en annan människa. 

Beröringen upplevdes på detta sätt göra så att omvårdnadspersonalen och patienten kommer 

närmre varandra. Enligt Björck och Sandman (2007) upplevs en förbättrad vårdrelation när 
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omvårdnadspersonalen förmedlar en karitativ närvarohållning som respekterar patientens 

värdighet. Det beskrivs också att vårdrelationen försämras när patienten upplever en 

negligering eller förnekelse av omvårdnadspersonalen. Författarna menar att beröring som 

förmedlar en ökad närvaro, empati och förmedlar ett mer mänskligt vårdande på ett bättre sätt 

förmedlar en karitativ närvarohållning samt står i motsatts till neglekt och förnekelse. Således 

tolkar författarna det som att vårdrelationen mellan omvårdnadspersonal och patienten 

förbättras vid denna typ av beröring. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kapitel 5 §1 skall omvårdnadspersonalen 

medverka till att skapa en god kontakt mellan personal och patient. Genom att använda 

beröringen på ett sätt som främjar relationen mellan omvårdnadspersonal och patienten lever 

omvårdnadspersonalen upp till dessa förväntningar. Författarna menar att en god kontakt och 

relation med patienten är en förutsättning för att denne skall ha tilltro till sjukvården. Detta 

blir fortsatt viktigt ur ett samhällsperspektiv då tilliten till sjukvården är en förutsättning för 

att personen skall söka vård. 

Klinisk relevans  

Att undersöka hur beröring upplevs av omvårdnadspersonal och patienten samt hur lidandet 

och vårdrelationen påverkas av beröringen är av klinisk relevans eftersom beröring kan 

påverka personer på så många olika sätt. Omvårdnadspersonalens medvetenhet om den 

integritetskränkning och obehag beröringen kan utgöra för patienten men också beröringens 

förmåga att förmedla lugn, trygghet, närhet och ett mer mänskligt vårdande blir av relevans 

för en mer holistisk omvårdnad. Kunskaper kring hur beröringen kan upplevas både som ett 

lidande och ett lindrande samt beröringens förmåga att kunna förbättra vårdrelationen blir 

också viktigt för att kunna bedriva en vård som följer våra regelverk och etiska principer. Om 

sjuksköterskan sedan kan använda beröringen för att lindra ett lidande eller skapa en bättre 

vårdrelation blir det enklare att leva upp till dom krav som ställs från både patienten och 

samhället. 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med en deskriptiv design med kvalitativ ansats eftersom syftet var 

att belysa en upplevelse. Trovärdigheten inom kvalitativ forskning bedöms utifrån Lincoln 

och Gubas begrepp giltighet, tillförlitlighet, delaktighet samt överförbarhet (Lundman & 

Graneheim 2017; Polit & Beck 2017).  
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För att besvara syftet har intervjuer genomförts med narrativa ostrukturerade frågor där datan 

analyserades genom en innehållsanalys med induktiv ansats. Denna metod med öppna frågor 

är lämplig när en studie har till syfte att undersöka deltagarnas upplevelse, erfarenheter och 

uppfattningar (Danielsson, 2017). Därför ansågs denna metod vara väl anpassad för att 

besvara studiens syfte. 

Hade en deduktiv ansats använts hade denna inte gett samma möjligheter till fri tolkning som 

vid induktiv analys. Detta eftersom arbetet genomsyras av en teori vid en deduktiv ansats, 

därmed kan delar av deltagarnas upplevelse försvinna eftersom dessa inte anses ingå i teorin 

(Danielson, 2017). En kvantitativ metod ansågs ej vara lämplig eftersom denna metod inte 

skulle svara mot de valda syftet. Hade syftet till exempel varit att beskriva, kartlägga eller se 

ett samband mellan olika variabler hade kvantitativ ansats varit att föredra (Billhult, 2017).  

Giltighet   

Lundman & Granheim (2017) beskriver att strategin vid val av deltagare spelar en betydande 

roll för resultatets giltighet. Vid valet av deltagare bör dessa ha erfarenhet av det som skall 

studeras samt vara villiga att dela med sig. Antalet deltagare är svårt att förutbestämma och 

det är inte säkert att ett ökat deltagarantal ökar kvaliteten på den insamlade datan. 

Tillförlitligheten stärks även när resultatet styrks av citat från deltagarna. 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval skett med deltagarna på den valda IVA avdelningen 

eftersom dessa har erfarenheten kring fenomenet beröring i en intensivvårds kontext. Denna 

typ av rekrytering är väl användbar när deltagarna behöver rekryteras från ett specifik miljö 

(Polit & Beck, 2017). Antalet patienter som deltog var fyra vilket kan påverkat giltigheten 

negativt. Detta eftersom författarna ansåg att patientperspektivet kunde bli mer representativt 

i studien eftersom datasaturationen inte helt uppnåddes hos patientgruppen. Polit och Beck 

(2017) beskriver att datasaturationen i kvalitativa studier är det som styr hur många deltagare 

som behövs och när fenomen skall studeras är deltagarantal ofta mindre än tio. Wibeck 

(2017) beskriver att i examensarbeten är det ofta svårt att uppnå datasaturation under den 

relativt korta period som arbetet sker på. Istället bör en realistisk bedömning ske över hur 

mycket material som hinner insamlas samt vad som krävs för att svara på frågeställningarna.  

Författarna anser att det finns utmaningar med att intervjua patienter som vårdas på IVA då 

deras sänkta allmäntillstånd kan utgöra en svårighet för kapaciteten att förmedla omfattande 

information. Detta gör att intervjuer kanske inte är lämpligt att genomföra trots att patienterna 

upplevs adekvata. 
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Det är vanligt att patienterna som vårdas på IVA har någon form av sedering som pågår 

kontinuerligt. Författarna beslöt dock att patientgrupper som var sederade, utsatts för 

huvudtrauma, hade en blödning i huvudet eller diagnostiserad kognitiv nedsättning uteslöts. 

Detta dels eftersom de inte gick att garantera att dessa förstod den information de fick om 

studien men även att det bedömdes att patienterna skulle ha svårt att dela med sig av sin 

upplevelse under intervjun.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten beror på hur väl forskare redovisar och verifierar sina ställningstaganden 

under forskningsprocessen (Lundman & Granheim, 2017). Under studiens gång har 

författarna arbetat gemensamt med analys och bearbetningen för att minska risken för egen 

tolkning på grund av sin förförståelse vilket ökar tillförlitligheten. Författarnas förförståelse 

som kan ha påverkat resultatet är att båda varit verksamma som grundutbildade 

sjuksköterskor i akutvårdskontext i tre respektive fyra år. Under dessa år som verksamma 

sjuksköterskor kan författarna utvecklat en egen uppfattning om vad upplevelsen av beröring 

innebär.  

Att genomföra intervjuer med en hög kvalitet ställer krav på intervjuarens kunskaper inom 

intervjuteknik vilket kräver träning. Det är också viktigt att inneha vissa egenskaper som 

intervjuare för att få den  intervjuade personen att känna sig bekväm i att berätta om sina 

erfarenheter. Intervjuaren ska även sträva efter att vara neutral i sin reaktion kring svaren för 

att inte påverka vad den intervjuade personen berättar eftersom reaktionerna kan ge en 

bekräftelse på vad som är rätt eller fel svar (Polit & Beck, 2017). 

Intervjuaren måste även vara försiktig med att ställa ledande frågor och ge den intervjuade 

personen tid att svara och utveckla sina svar (Polit & Beck, 2017). Författarna till denna 

studie hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer vilket kan ha påverkat 

kvaliteten på intervjuerna. Eftersom en av författarna tidigare arbetat på avdelningen antog 

denna en passiv roll under intervjuerna med omvårdnadspersonalen. Detta gjordes dels för att 

inte påverka deltagarnas svar men också för att inte dra nytta av kunskaper kring personalen 

för att kunna ställa ledande frågor.  

Ambitionen under intervjufasen i studien var att använda ostrukturerade intervjuer som var 

narrativ till sin karaktär och där författarna använt sig av de stödord som antecknats ned 

under observationerna för att ställa uppföljande frågor. Dessa stödord som hämtades från 
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observationer ansågs tillföra ringa värde vid under intervjuerna. Detta uppmärksammades 

inte av författarna under testerna som genomfördes innan datainsamlingen påbörjades.   

Danielsson (2017) beskriver att narrativ forskning skiljer sig från allmän kvalitativ forskning 

genom att undersöka en berättelse och därmed få kunskap och förståelse för en grupp 

människor eller miljö. Under intervjuerna med framförallt patienterna blev svaren korta och 

författarna fick ställa många följdfrågor vilket resulterade i att den narrativa strukturen på 

intervjun försvann. Förklaringar till patienternas korta svar skulle kunna vara att dessa 

fortfarande befann sig på intensiven och var för sjuka för att kunna medverka på denna typ av 

intervjuer alternativt att patienterna inte hade några åsikter inom det valda ämnet. 

Även miljön där intervjuerna genomfördes kan ha påverkat eftersom IVA miljön med mycket 

teknisk utrustning kan upplevas som skrämmande. Det författarna kunde ha övervägt var att 

vänta en tidsperiod tills patienterna befann sig på en vårdavdelning och inte hade något 

övervakningsbehov. Dock finns risken att de vid ett sådant tillvägagångsätt att de glömmer 

bort det observerade omvårdnadsmomentet som intervjun utgick ifrån. Dock hade ett sådant 

tillvägagångsätt gjort det lättare för författarna att i samråd med patienten hitta ett utrymme 

bättre anpassat för genomförandet av intervjun. Platsen för intervjun beskrivs av Polits & 

Beck (2017) som viktig. Det är av stor vikt att den är ostörd och att det ibland kan vara en 

fördel att deltagarna får välja en plats. På grund av den korta tidsram som studien skulle 

genomföras på samt andra praktiska svårigheter var det svårt att genomföra denna typ av 

upplägg.  

Författarna anser i efterhand att det kunde funnits ett värde i att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide 

förbereds och där alla frågor ställs men att ordningen på frågorna kan variera. Uppföljande 

frågor kan sedan användas för att utveckla svaren (Polit & Beck, 2017).   

Semistrukturerade intervjuer anses av författarna vara en metod som ställer mindre krav på 

deltagarnas ork och kapacitet att utveckla långa beskrivande svar. Strukturen i den 

semistrukturerade intervjun skulle också ställa lägre krav på författarnas intervjuteknik då det 

hade kunnat förberedas mer genomtänkta intervjufrågor som här ställs på ett mer strukturerat 

sätt. Författarna hade också kunnat testa de semistrukturerade intervjufrågorna genom den 

intervjuguide som hade upprättats vilket hade styrkt tillförlitligheten och ökat kvaliteten på 

frågorna. Denna metod hade även gett författarna möjlighet att ställa följdfrågor(Polit & 

Beck, 2017). 
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Överförbarhet  

Överförbarheten i en studie är i vilken utsträckning som resultatet kan överföras till andra 

grupper och situationer. Författaren ger förslag och skapar förutsättningar på hur resultatet 

kan överföras men det är läsaren av resultatet som avgör hur och om resultatet kan överföras 

till andra grupper och situationer (Lundman & Granheim, 2017). 

I denna studie intervjuades vuxna IVA patienter som var vakna och adekvata och ej hade 

pågående sedering. Detta återspeglar inte den patientgrupp som generellt vårdas på IVA och 

därmed minskar överförbarheten till att omfatta den generella populationen av IVA patienter. 

Även att tre av fyra deltagare i denna grupp var män kan ha påverkat de variationer av 

upplevelser som skulle studeras. 

Däremot anser författarna att överförbarheten av resultatet som presenteras av 

omvårdnadspersonalen är väl överförbart. Detta eftersom resultatet speglar både personal 

som har mycket och liten erfarenhet och där spridningen i populationen åldersmässigt är väl 

spridd vilket ska betraktas som en styrka i studien (Polit & Beck, 2017). Alla deltagare 

förutom en var kvinnor av omvårdnadspersonalen vilket återspeglar hur könsfördelningen ser 

ut generellt på avdelningen. 

Författarna kunde ha valt att endast inkludera en grupp av deltagare i studien till exempel 

patienter. Detta hade medfört fler deltagare och därmed mer data från denna grupp eftersom 

mer tid hade kunnat ägnats åt datainsamling än transkribering och analys.   

Detta hade förutsatt att studien hade ett annat syfte som endast fokuserat på en grupp. Dock 

hade detta kunnat ökat överförbarheten av resultatet.  

Etiskt förhållningssätt  

Inför studien genomfördes en bedömning av vilka forskningsetiska överväganden som 

behövdes inför studiens start. Dessa var sedan i beaktning under studiens gång och författarna 

var noga med att informera om frivilligheten och vad som planerades att göra under studien. 

Deltagarna erhöll både skriftlig och muntlig information och möjlighet att dra sig ur när som 

helst under studien. Svagheter i studien är framförallt att de observationer som genomfördes 

kunde riskera patienternas integritet. Dessa observationer framstod i slutändan tillföra ringa 

värde i studien och därmed var det en onödig etisk risk då deltagarnas integritet riskerades.     
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Förslag till vidare forskning 

För att kunna få resultat som avspeglar hur patienter upplever beröring på en 

intensivvårdsavdelning som är mer generaliserbart på populationen i större utsträckning bör 

fler patienter inkluderas i en studie. Problemet kvarstår att dessa har svårt att berätta sina 

upplevelser och därför föreslås det att till exempel en observationsstudie kan geomföras. 

Genom att genomföra en etnografisk observation med etic perspektiv kan forskare få större 

förståelse för patienternas situation och tolka vad den upplever utan att patienten behöver 

vara vid medvetande. Detta ställer dock stora krav på observatören då det kan vara svårt att 

observera de förnimmelser beröringen framkallar hos patienten. Det skulle också innebära att 

avsevärt mycket mer observationstid, i förhållande till denna studie, måste avsättas för att 

fånga de tillfällen där beröringen påverkar patienten. Semistrukturerade intervjuer skulle 

sedan kunna utföras när patienten har tillfrisknat och befinner sig på en vanlig vårdavdelning 

där patienten får frågor kring upplevelsen av beröring. Dessa intervjuer kan sedan jämföras 

med observationerna för att få en tydligare bild av vad patienten kommer ihåg och upplevde 

av beröringen under IVA vistelsen. 

Slutsats  

Både omvårdnadspersonalen och patienter beskrev att beröring både kunna skapa ett lidande 

men också lindra beroende på hur beröringen användes och vilken information som gavs i 

samband med beröringen. I studien framkom en upplevelse hos omvårdnadspersonalen av att 

det var svårare att beröra förvirrade och intoxikerade patienter eftersom det bland annat 

upplevdes svårt att initiera en relation med dessa. Detta medförde att omvårdnadspersonalen 

ibland använde beröringen mer restriktivt till dessa grupper. Detta finns inte beskrivet i 

tidigare forskning och samma upplevelse bekräftades inte av patienter som tillhörde denna 

grupp i studien. Majoriteten av beröringen som skedde av omvårdnadspersonalen var av 

nödvändig karaktär och skedde utan reflektion. Resultatet skilde sig också från annan 

forskning på det sätt att beröring till medvetandesänkta patienter ibland upplevdes som 

onödig samt att beröringen också upplevdes kunna användas på ett annorlunda sätt mot denna 

patientgrupp.  

Beröringen upplevdes också kunna användas av omvårdnadspersonal för att skapa en bättre 

vårdrelation genom att förmedla närhet, omsorg och ett mer mänskligt vårdande.  
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Bilaga 1. Godkännande från verksamhetschef 
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Bilaga 2. Informationsbrev & Samtyckesformulär  

Personalinformation 

  

Härmed tillfrågas Du som vårdpersonal om deltagande i forskningsstudien;  

”Upplevelsen av beröring inom intensivvård”  

Bakgrund och syfte  

Den vårdande beröringen, det vill säga den fysiska beröring som ges i mötet mellan vårdpersonal, 

patient och närstående, under vistelsen på en intensivvårdsavdelning är sparsamt beforskad. 

Beröring kan vara betydelsefullt inte minst i sammanhang där patienten utsätts för ett akut 

omhändertagande med allt vad det innebär av rädsla, ångest och smärta. Studiens syfte är att belysa 

hur Du som vårdpersonal upplever vårdande beröring inom intensivvård.   

  

Förfrågan om deltagande 

Vi vänder oss till Dig som är verksam vid en intensivvårdsavdelning.  

  

Hur går studien till 

Studien inleds med en observation av en situation där Du som vårdpersonal samt patient och 

närstående är delaktiga i exempelvis omvårdnad. I så nära anslutning som möjligt åtföljs 

observationen av en enskild intervju med Dig, på en tid och plats som passar Dig. Intervjun tar ca 20-

30 min i anspråk och, om Du tillåter, vill vi gärna använda ljudupptagare medan vi samtalar för att 

senare kunna anteckna det som sagts. Om Du på något sätt upplever att observationen och/eller 

intervjun skulle kännas obehaglig kan din medverkan helt avbrytas eller återupptas vid annat till 

fälle. Om Du önskar finns också möjlighet till ett uppföljande samtal efter intervjutillfället.  

  

Hantering av data och sekretess  

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultatet av intervjuerna 

kommer att sammanställas så inga enskilda personer identifieras. Ditt namn ersätts med en kod när 

intervjun skrivs ut för analys och kodlistan förvaras åtskilt från intervjuerna i för ändamålet avsett 

säkerhetsskåp vid respektive lärosäte. Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras som 

vetenskaplig artikel. 

  

Frivillighet  

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange skäl till 

detta.  

  

Ansvariga  
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Vid frågor och funderingar kring studien och Ditt deltagande är Du välkommen att ringa  

  

Stefan Holm                Erik Hansson            Fanny Airosa 

                                             Student                         Student                     Med dr.    

                                                                                                                 Forskningsledare  

                                         070-05 441 05             072-25 040 93          0855024701                                           
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Samtyckesformulär 

  

Jag har informerats muntligt om studien och läst den skriftliga informationen. Jag har fått svar på 

mina frågor och samtycker till att delta. Mitt deltagande är frivilligt och jag är medveten om att jag 

kan avbryta mitt deltagande utan förklaring. 

  

  

  

…………………………………………………………………………………………………... 

Ort och datum 

  

  

  

………………………………………………………………………………………………....... 

Underskrift och namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patientinformation 
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Härmed tillfrågas Du som patient om deltagande i forskningsstudien;  

” Upplevelsen av beröring inom intensivvård ”  

  

Bakgrund och syfte  

Den vårdande beröringen, det vill säga den fysiska beröring som ges i mötet mellan vårdpersonal, 

patient och närstående, under vistelsen på en intensivvårdsavdelning är sparsamt beforskad. 

Beröring kan vara betydelsefullt inte minst i sammanhang där patienten utsätts för ett akut 

omhändertagande med allt vad det innebär av rädsla, ångest och smärta. Studiens syfte är att belysa 

hur Du som patient upplever vårdande beröring inom intensivvård.   

  

Förfrågan om deltagande 

Vi vänder oss till Dig som är över 18 år och som vårdats minst 24 timmar på en 

intensivvårdsavdelning.  

  

Hur går studien till 

Studien inleds med en observation av en situation där såväl Du som Din/a närstående samt 

vårdpersonal är delaktiga. Observationen kommer att ske när vårdpersonalen hjälper Dig med Din 

omvårdnad och då Din/a närstående finns i rummet. I så nära anslutning som möjligt åtföljs 

observationen av en enskild intervju med Dig, på en tid och plats som passar Dig. Intervjun tar ca 20-

30 min i anspråk och, om Du tillåter, vill vi gärna använda ljudupptagare medan vi samtalar för att 

senare kunna anteckna det som sagts. Om Du på något sätt upplever att observationen och/eller 

intervjun skulle kännas obehaglig kan din medverkan helt avbrytas eller återupptas vid annat till 

fälle. Om Du önskar finns också möjlighet till ett uppföljande samtal efter intervjutillfället.  

  

Hantering av data och sekretess  

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultatet av intervjuerna 

kommer att sammanställas så inga enskilda personer identifieras. Ditt namn ersätts med en kod när 

intervjun skrivs ut för analys och kodlistan förvaras åtskilt från intervjuerna i för ändamålet avsett 

säkerhetsskåp vid respektive lärosäte. Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras som 

vetenskaplig artikel. 

  

Frivillighet  

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange skäl till 

detta och utan att det påverkar Din fortsatta vård.  

  

Ansvariga  
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Vid frågor och funderingar kring studien och Ditt deltagande är Du välkommen att ringa  

  

Stefan Holm                Erik Hansson            Fanny Airosa 

                                             Student                         Student                     Med dr. 

                                                                                                                Forskningsledare  

                                         070-05 441 05             072-25 040 93          0855024701                                           
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Samtyckesformulär 

  

Jag har informerats muntligt om studien och läst den skriftliga informationen. Jag har fått svar på 

mina frågor och samtycker till att delta. Mitt deltagande är frivilligt och jag är medveten om att jag 

kan avbryta mitt deltagande utan förklaring och utan att det påverkar mitt framtida 

omhändertagande. 

  

  

  

…………………………………………………………………………………………………... 

Ort och datum 

  

  

  

………………………………………………………………………………………………....... 

Underskrift och namnförtydligande 

  

 

 

 


