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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att vårda intensivvårdspatienter som genomgår respiratorbehandling utan eller 

med lättare sedering börjar alltmer bli vanligare på intensivvårdsavdelningarna. Anledningen 

till varför denna behandlingstyp blir vanligare är för att minska på komplikationer som 

sederingen kan medföra. Patienternas upplevelser är av stor vikt då deras upplevelser tidigare 

har redovisats enbart ett fåtal gånger och kräver ständig uppdatering. Ramverket 

Fundamentals of Care och integrerad vård har varit utgångspunkten i litteraturöversikten. 

 

Syfte: Att belysa intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling utan eller 

med lättare sedering. 

 

Metod: En beskrivande litteraturöversikt med en systematisk ansats har utförts. Elva artiklar, 

varav sju var kvalitativa och fyra av mixad metod, av hög och medelhög kvalitet som svarade 

på syftet har utgjort analysenheterna. Analysen av artiklarna är baserad på kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Huvudresultat: Fyra huvudfynd har tagits fram; smärta och obehag, vikten av delaktighet 

och vårdpersonalens närvaro, kommunikationshinder och stöd samt en främmande situation 

vilka belyser några av de upplevelser som intensivvårdspatienterna hade från 

intensivvårdstiden.  

 

Slutsats: Mer tekniska och avancerade kommunikationshjälpmedel behövs för en förbättrad 

kommunikation och det är viktigt att göra patienten delaktig i sin vård. Smärta och obehag 

behöver generellt lindras mer och närstående är viktiga för intensivvårdspatienten. En bättre 

fysisk, psykosocial och relationell hälsa kan gynnas av mer positiva upplevelser från 

intensivvårdstiden. Fortsatt forskning inom omvårdnad anses vara viktigt och bör utvecklas 

om intensivvårdspatienter ska kunna få bättre upplevelser av att genomgå 

respiratorbehandling och vara utan eller med lättare sedering. 
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ABSTRACT 
Background: Caring for intensive care patients undergoing mechanical ventilation without or 

with light sedation is becoming more common in the intensive care units. The reason is to 

reduce the complications that sedation can cause. Patients' experiences are of great 

importance and have previously been reported a few times and require constant update. The 

literature review is based on the framework Fundamentals of Care and integration of care. 

 

Purpose: To elucidate intensive care patients' experiences during mechanical ventilation 

without or with light sedation. 

 

Method: A descriptive literature review with a systematic approach has been conducted. 

Eleven articles constituted the analytical units. The analysis of the articles is based on 

qualitative content analysis. 

 

Main results: Four main findings have emerged; pain and discomfort, the importance of 

participation and the presence of care staff, communication barriers and support as well as 

an unfamiliar situation that highlights some of the experiences that the intensive care patients 

had from the intensive care period. 

 

Conclusion: More technical and advanced communication tools are needed for improved 

communication and it is important to involve the patient in their care. More relief is generally 

needed for pain and discomfort and relatives are important for the intensive care patient. 

Better physical, psychosocial and relational health can benefit from more positive experiences 

from the intensive care period. Continued research in nursing care is considered important and 

should be developed if intensive care patients should be able to have better experiences of 

undergoing respiratory therapy and be without or with light sedation. 
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INTRODUKTION 
Sjukvården har en skyldighet gentemot patienten att respekt för dennes integritet och 

autonomi ska stå till grund för vården som ges enligt 1§ kapitel 5 i Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30). Kontinuitet, säkerhet och trygghet samt att bidra till en god vårdrelation 

mellan patienten och sjukvårdspersonalen är också lagstadgade skyldigheter vilket går i linje 

med kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2012). Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) slår fast i 1§ kapitel 6 att främja 

patientens delaktighet i utarbetning och implementering. Ökad delaktighet hos patienterna har 

visat sig skapa bättre förutsättningar för att bygga en ömsesidig vårdrelation vilket kan få en 

stor betydelse både för patienten och sjukvården i stort. 

 

Målet med intensivvården är att ge den mest fördelaktiga avancerade medicinska och 

omvårdnadsmässiga utgången för patienten vid organsvikt, utan uppkomst till komplikationer 

(Svenska Intensivvårdsregistret, 2018). Patienterna på en intensivvårdsavdelning är oftast i 

behov av respiratorbehandling som i många fall kräver sedering, vilket medför svårigheter i 

omvårdnaden, exempelvis hinder för verbal kommunikation, smärta och att bli tillräckligt 

delaktig i vården. Att bli vårdad på en intensivvårdsavdelning leder till att patienterna blir 

beroende av vårdpersonalen och de kroppsliga förändringarna i samband med den kritiska 

sjukdomen kan ge upphov till en känsla av maktlöshet (Lykkegard & Delmar, 2013). Kritisk 

sjukdom kan förändra patientens självbild och ge känslan av att vara en börda vilket kan hota 

värdigheten och integriteten. Intensivvårdspatienten befinner sig i en mycket utsatt position 

och beroendeställningen till, och maktbalansen mellan, sjuksköterskan tenderar att öka på 

grund av den högteknologiska intensivvårdsmiljön (Falk, Schandl & Frank, 2019). Lidandet 

som patienten genomgår under respiratorbehandlingen hindrar patienten från att nå sin fulla 

potential vilket gör att maktbalansen blir asymmetrisk (Fredriksson, 2012). 

 

Definitionen av upplevelser 

Definitionen av verbet ‘uppleva’ beskrivs som att erfara eller att vara med om något (Svenska 

Akademiens ordböcker, 2020; Nationalencyklopedin, 2020). Substantivet ‘upplevelse’ 

förklaras; 

 
“Erfarenhet ofta av särsk. givande slag [...]” 

Svenska Akademiens ordböcker 
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“1 vara med om (ngt) som direkt berörd part om person med avs. på skeende etc., 

gärna på ngt sätt anmärkningsvärt […]” 
Nationalencyklopedins ordbok 

 
En individ erhåller i samband med tidigare kunskaper och erfarenheter en förförståelse som 

står till grund för de subjektiva tankar och känslor som uppkommer i förhållande till andra 

människor och verkligheten människan lever i (Wiklund, 2003). En upplevelse innebär 

uppfattningar om hur världen erfars utifrån det egna jaget. Upplevelser skiljer sig därmed 

mellan olika individer och är unika (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Respiratorbehandling 

Moderna respiratorer är mer patientvänliga än äldre varianter (Burchardi, 2004; Karcz, 

Vitkus, Papadakos, Schwaiberger & Lachmann, 2012). Den teknologiska utvecklingen som 

de moderna respiratorerna genomgår syftar till nya respiratorinställningar som möjliggör en 

mer individanpassad respiratorbehandling och tillåter patienten att ha mer kontroll över 

ventilationen (Suarez-Sipmann, 2014). När patientens spontana andning och respiratorn inte 

arbetar tillsammans kallas andningen asynkroniserad (Subirà, de Haro, Magrans, Fernández & 

Blanch., 2018). Asynkroniserad andning ökar patientens andningsarbete, skapar obehag, ger 

ökad dyspné, orsakar skador på lungvävnaden, förlänger respiratortiden och vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen samt kan öka mortaliteten. En behandling som fortfarande används 

för att motverka asynkroni är att öka sederingen eller ge muskelrelaxerande läkemedel trots 

att det ökar risken för respiratorisk muskelsvaghet och atrofi (Levine et al., 2008; Powers, 

Kavazis & Levine, 2009). Negativa upplevelser under respiratorbehandling innebär bland 

annat smärta, obehag, oförmågan att röra sig fritt, törst, otillräcklig information om pågående 

behandling, dag och tid på dygnet samt sömnstörningar (Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 

2013; Mistraletti et al., 2018). 

 

Sedering under respiratorbehandling 

Stora förändringar har skett inom intensivvården de senaste åren gällande sedering för 

patienterna som respiratorbehandlas. Från att ha använt djup sedering för de allra flesta 

patienter har sjukvården numera ändrat strategi och övergår i största möjligaste mån till ingen 

eller lättare sedering med målet att patienten är lugn, smärtfri och kommunicerbar (Elliott & 

Aitken, 2019; Balas et al., 2018; Barr et al., 2013). Patienterna utan sedering associerades 

med fler dagar utan respiratorbehandling, hade kortare vårdtid på intensivvårdsavdelningen 
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och generellt kortare vårdtid under samma vårdtillfälle (Strøm et al., 2010; Shehabi et al., 

2012; Kress, Pohlman, O’Connor & Hall, 2000). Då intensivvården är kostsam på grund av 

den avancerade och högteknologiska övervakningen och personaltätheten innebär kortare 

vårdtider minskade kostnader för samhället (Laerkner, Strøm & Toft, 2016). 

 

The Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) är en mätmetod som hjälper 

intensivvårdssjuksköterskan att bedöma sederingsdjup eller vakenhetsgrad och därefter titrera 

sederande läkemedel. Skalan har hög reliabilitet och validitet vid användandet på 

intensivvårdspatienter och är ett stöd för en individanpassad sederingsnivå (Sessler et al., 

2002). Shehabi et al. (2018) visar att djupare sederingsnivå som en oberoende faktor innebär 

förlängd tid i respirator och ökar mortaliteten och menar att RASS 0, vilket motsvarar en alert 

och lugn patient, är ett rimligt kliniskt mål. Sederingsnivån har inte enbart med att förbättra 

outcome för patienten, sedering generellt kan orsaka komplikationer som delirium, oro, 

ångest, desorientering och agitation (Samuelson, Larsson, Lundberg & Fridlund, 2003; Balas 

et al., 2014; Shehabi et al., 2018). Sedering kan påverka hemodynamiken genom hypotoni 

beroende på hur patienten svarar på läkemedlet (Anger, Szumita, Baroletti, Labreche & 

Fanikos, 2010). Sederingsnivån och tiden patienten respiratorbehandlas kan påverka hur 

mycket intensivvårdssjuksköterskor kommunicerar med denne (Nilsen, Sereika & Happ, 

2013). Är patienten djupt sederad och intuberad under en längre tid tenderar sjuksköterskor att 

minska på interaktionen med denne successivt. 

 

Att vårda patienter som är utan eller med lättare sedering i respirator kräver större kunskap 

och mer vårdpersonal på grund av de ökade krav som ställs på intensivvårdssjuksköterskans 

ständiga närvaro (Mortensen, Nørregaard Kjær & Egerod, 2019; Tingsvik, Bexell, Andersson 

& Henricson, 2013). Stödet från ansvarig intensivvårdssjuksköterska är centralt för 

intensivvårdspatienten vilket kräver kontinuerlig information, att patienten blir 

uppmärksammad och behandlad som en unik individ (Hofhuis et al., 2008). Med mindre 

sedering kan en ökad kontroll över det nya sammanhanget på intensivvårdsavdelningen 

uppnås för patienten. I vissa fall upplever majoriteten av intensivvårdspatienterna denna 

situation mindre stressande än vad intensivvårdssjuksköterskor estimerar vid bedömning av 

patienternas stressnivåer (Mistraletti et al., 2018). Många av patienterna upplever frustration 

över svårigheterna det innebär att respiratorbehandlas utan eller med lättare sedering, men 

majoriteten av dem skulle välja detta framför att vara djupt sederade (Prime et al., 2016). 
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Betydelse för samhället, vården och individen 

En systematisk litteraturöversikt av Stein-Parbury och McKinley (2000) visade att patienter 

som hade intensivvårdats hade många och tydliga minnen från sin intensivvårdsvistelse. 

Positiva aspekter associerades mestadels med känslan av säkerhet och trygghet som 

intensivvårdssjuksköterskorna tillgodosåg, medan negativa upplevelser kunde handla om oro, 

sömnproblem, smärta och nedsatt kognitiv funktion. Baumgarten och Poulsen (2015) har 

redovisat intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling. I metasyntesen 

bestående av artiklar publicerade från 1996 till 2012, fann författarna att patienterna upplevde 

sårbarhet i form av oro, rädsla och ensamhet. De belyste även vikten av 

intensivvårdssjuksköterskans medvetenhet om denna sårbarhet och hur den påverkade 

patientens upplevelser. Intensivvårdssjuksköterskan måste vara införstådd i vikten av närvaro 

och att involvera patienten och närstående i vården. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan har genom en ökad medvetenhet om patienternas upplevelser 

möjlighet att kunna ge ett bättre bemötande, göra patienterna mer delaktiga i sin vård och 

kunna ge en mer personcentrerad, integrerad grundläggande omvårdnad med respekt för 

individen och integriteten. Detta är även intensivvårdssjuksköterskans skyldighet utifrån 

International Council of Nurses [ICN], 2014. Att vårda intensivvårdspatienter utan eller med 

lättare sedering ger färre dagar i respirator, kortare vårdtider och möjliggör en jämlikare vård; 

fler patienter kan få intensivvård till samma kostnad för samhället, vilket främjar 

allmänhetens bästa i hänseende till hälsa (ICN, 2014). Att kunna vara mer vaken ökar 

patienternas möjlighet att kunna kommunicera sina individuella behov, värderingar och 

trosuppfattningar med vårdpersonal och närstående och medför en ökad autonomi. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Fundamentals of Care är ett teoretiskt ramverk som beskriver vikten av grundläggande 

omvårdnad och komplexiteten som personcentrerad vård innebär utifrån tre dimensioner; 

relationship, integration of care och context of care (Kitson, 2018). 

 

Integration of care, som översätts till integrerad vård, handlar om vårdandet där patientens 

fysiska, psykosociala och relationella grundläggande behov lyfts fram (Kitson, 2018). 

Sjuksköterskan ansvarar för att grundläggande behov tillgodoses med målet att uppnå fysiskt 

och psykosocialt välbefinnande utifrån en välfungerande vårdrelation (Feo et al., 2017). Varje 

interaktion mellan patienten och sjuksköterskan måste byggas på empati och tillit för att 
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integriteten och respekten för patienten ska kunna upprätthållas i varje unik omvårdnadsåtgärd 

som utförs (Kitson, 2018). Litteraturöversikten kommer att utgå från dimensionen ‘integrerad 

vård’. Med ramverket som stöd kommer aspekterna av grundläggande omvårdnad belysas 

utifrån intensivvårdspatienternas upplevelser under respiratorvård utan eller med lättare 

sedering. 

 

Problemformulering 

Moderna respiratorer utvecklas alltmer för att kunna möjliggöra behagligare behandling för 

patienten. Sedering inom intensivvården för patienter som vårdas med respirator börjar gå mot 

lättare eller ingen sedering för att undvika ytterligare komplikationer som sederingen kan 

medföra som exempelvis delirium, oro, ångest och hypotoni. Detta ställer ökade krav på 

intensivvårdssjuksköterskans kunskap om patienters upplevelser för att kunna ligga steget 

före vid omvårdnadsåtgärder, eller för att få förståelse för hur patienten kan uppleva att bli 

respiratorbehandlad utan eller med lättare sedering och därigenom ge patienten relevant 

information och vård. 

 

En sammanställning av den senaste kvalitativa forskningen inom området har gjorts ett fåtal 

gånger på både magisternivå och som systematiska översikter och behöver uppdateras då 

intensivvården successivt förändras. En litteraturöversikt, med syftet att belysa 

intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling, har inte tidigare utförts med 

Fundamentals of Care som utgångspunkt. Detta kan vara av stor relevans för att ge ökad 

förståelse för patienternas upplevelser och därmed kunna förmedla en mer personcentrerad 

vård med omvårdnaden i fokus. Detta kan ha betydelse för att se vilken omvårdnad som 

potentiellt behöver utvecklas ytterligare för att förbättra patientens upplevelser. 

 

Syfte 

Att belysa intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling utan eller med 

lättare sedering. 

 

METOD 
Design 

En beskrivande litteraturöversikt med en systematisk och deduktiv ansats har utförts. 
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Sökstrategi 

Databaserna som har valts ut till litteraturöversikten är CINAHL Complete, PubMed och 

Scopus. CINAHL Complete och PubMed har använts för att de fokuserar på medicin och 

omvårdnad och Scopus är en stor databas som har använts på grund av att hälsovetenskap är 

en av dess inriktningar. Databaserna ger tillsammans en stor bredd i sökresultaten. 

 

Med utgångspunkt i SPICE- modellen har meningsbärande delar hittats i syftet för 

litteraturöversikten som stod till grund för sökorden. Modellen är användbar vid formulering 

av frågeställningar där kvalitativa ansatser ska användas i vetenskapliga arbeten (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). SPICE står för sammanhang 

(S), perspektiv (P), intervention (I), comparison (C) som står för jämförelse och evaluation 

(E) som står för utvärdering (SBU, 2017). Sammanhanget i litteraturöversikten är på 

intensivvårdsavdelningar, patientens perspektiv är det som eftersträvas att belysa, 

interventionen är ingen eller lättare sedering under respiratorbehandling och 

litteraturöversikten utvärderar hur intensivvårdspatienter upplever respiratorbehandling utan 

eller med lättare sedering. Ingen jämförelse har använts i litteraturöversikten och besvaras 

därför inte. 

 
Tabell 1   SPICE- modellen med litteraturöversiktens formuleringar utefter frågeställningarna. 

S 
Var? 
Intensivvården/Intensivvårdsavdelningar. 

P 
För vem? 
Patienter som vårdas inom intensivvården/intensivvårdsavdelningar. 

I 
Vad? 
Utan eller lättare sedering under respiratorbehandling. 

C 
Ej aktuellt. 
Vi använder oss inte av någon jämförelse i litteraturstudien. 

E 
Vilket resultat? 
Upplevelser under respiratorbehandling utan eller med lättare sedering. 

 

Sökord har tagits fram som ansetts kunna resultera i att generera vetenskapliga artiklar som 

kunnat besvara syftet. Sökorden, eller synonymer till sökorden, har därefter sökts efter i 
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MeSH- databasen som är utgiven av Karolinska Institutet. Detta har gjorts för att orden ska 

stämma överens med de vetenskapliga orden som artikelförfattare kan använda sig av för att 

ge ett bättre utslag av resultat i databaser. När sökorden omvandlades till MeSH- termer 

söktes vetenskapliga artiklar i ovan nämnda databaser. Konjunktioner som går att välja i 

databaserna, ‘and’ och ‘or’, har använts och kombinerats för att expandera eller minimera 

sökresultaten. 

 

Sökord som har använts är; mechanical ventilation, intensive care, ICU, critical care, 

conscious sedation, sedated patient, patient experience och patient perception vilket i 

examensarbetet kommer redovisas med hjälp av en sökmatris, se bilaga 1. Synonymer och 

alternativa böjningar har även använts. 

 

Sökningarna i databaserna har utförts gemensamt. I sökningarna som gjordes i CINAHL 

Complete valdes funktionen att databasen enbart sökte efter inkludering av nyckelorden i 

abstrakt. Även PubMed hade en liknande funktion där ‘title/abstract’ valdes för nyckelorden 

som inkludering i sökningarna. Anledningen till varför funktionerna användes var för att 

begränsa sökningarna ytterligare för att tydligare spegla syftet och på så sätt underlätta vid 

sållning. Samtliga 215 titlar lästes igenom. Utifrån relevanta titlar som ansågs kunna svara på 

syftet, lästes abstrakt för noggrannare granskning av innehållet. Om abstrakt svarade på syftet 

togs artikeln fram i fulltext för att läsas enskilt av båda författarna till litteraturöversikten, se 

tabell 2 nedan. Därefter sorterades artiklarna enskilt enligt inklusions- och 

exklusionskriterierna för att diskuteras gemensamt. Om meningsskiljaktigheter uppstod om en 

artikel, fördes en ömsesidig diskussion om relevans till syftet för att kunna inkluderas. 

Samtliga artiklar bearbetades därefter gemensamt för kvalitetsgranskningen. 

 

Även manuella sökningar genom att leta efter artiklar i referenslistor har gjorts utan resultat. 

En jämförelse med litteraturöversiktens sökord och sökord som har hittats i artiklar som 

besvarat syftet har utförts i ett försök att bredda vårt sökresultat. Även detta försök till att hitta 

ytterligare relevanta artiklar som svarar till syftet var utan resultat. 
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Tabell 2   En förenklad söktabell baserat på tabellen i bilaga 1. 

 

Tre artiklar exkluderades på grund av att en av artiklarna inte svarade på syftet, den andra för 

att den var kvantitativ och specifikt handlade om traumapatienters upplevelser och den tredje 

för att den var en systematisk litteraturöversikt. Exkluderade artiklar redovisas i tabell 3 

nedan. 

 
Tabell 3   Sammanställning av exkluderade artiklar. 

Titel Hittad i följande databas Orsak till exklusion 

Adult intensive care patients’ perception of 
endotracheal tube-related discomforts: A prospective 
evaluation 

CINAHL Complete Svarade inte på syftet till 
litteraturöversikten. 

Memories from intensive care unit persist for several 
years – A longitudinal prospective multi-centre study CINAHL Complete 

Handlade specifikt om 
traumapatienter och var 
kvantitativ. 

Patients’ experience of being mechanically ventilated 
in an ICU: a qualitative metasynthesis CINAHL Complete Systematisk 

litteraturöversikt. 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som har inkluderats i litteraturöversikten är av kvalitativ ansats eller av mixad 

metod och handlar om intensivvårdspatienters upplevelser. De är publicerade mellan år 2010 

till och med 2020 då tidsspannet anses relevant i önskan att sammanställa ny och betydelsefull 

kunskap kring syftet. 

Databas Antal träffar 
Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 
Valda artiklar 

CINAHL 
Advanced search 171 171 33 13 10 

CINAHL 
Advanced search 22 22 4 0 0 

PubMed 
Advanced search 6 6 2 0 0 

PubMed 
Advanced search 1 1 1 0 0 

Scopus 15 15 1 1 1 

 

Totala värden 215 215 41 14 11 
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Ett krav var att samtliga artiklar skulle vara peer reviewed vilket innebar att artiklarna är 

granskade av experter inom valt område. Detta säkerställer den vetenskapliga nivån och är en 

viktig del av kvalitetsgranskningen. För att exkludera artiklar som inte tillhör akademiska 

tidskrifter har ‘academic journals’ angetts som källtyp i CINAHL Complete och ‘nursing 

journals’ i PubMed samt ‘nursing’ i Scopus. 

 

Att artiklarna skulle ha ett abstrakt var ett krav för att det skulle bli enklare att finna 

relevansen i artikeln och för bedömning av inklusion eller exklusion. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte har svarat på syftet som exempelvis vårdpersonalens upplevelser, palliativ 

vård, patienter som inte vårdas på en intensivvårdsavdelning och djupt sederade patienter har 

exkluderats. Även barn och ungdomar upp till 18 år har exkluderats då det anses vara stora 

skillnader i barns och vuxnas upplevelser. 

 

Vetenskapliga artiklar som är avgiftsbelagda exkluderades för att underlätta åtkomsten av 

material för granskning. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskningen har utförts gemensamt. SBU:s mall för kvalitetsgranskning har använts 

till de kvalitativa artiklarna och tillämpades genom en bedömning av studiernas syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat, se bilaga 2. Mallen användes även till den kvalitativa 

delen i artiklarna som hade en mixad metod som ansats då SBU inte har en specifik mall för 

den ansatsen. Tabell 8.5 i SBU (2017) går igenom vilka kriterier som har använts för att 

bedöma om kvaliteten på artiklarna var låg, medelhög eller hög. 

 

Resultatanalysen av artiklarna har utgått från stegen i en kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysenheterna har utgjorts av text från resultatdelar från 

elva artiklar som svarar på syftet. De utvalda artiklarnas resultat lästes av båda var för sig 

flera gånger för att kunna få en helhetsbild av innehållet. Citaten som förekom i en del av 

resultatartiklarna användes för att säkerställa förståelse om hur temat och subtemat tagits 

fram. De redan förekommande teman och subteman från varje resultatartikel staplades upp i 

ett Excel- dokument. Teman från resultatartiklarna kondenserades och numrerades efter att 
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likheter fastställts till nya kategorier. Under kondenseringen jämfördes hela tiden artiklarnas 

resultat med våra kategorier för att värdefullt innehåll inte skulle gå förlorat. Kategorierna 

som uppkom tolkades i litteraturöversikten till nya subteman. Det teoretiska ramverkets 

dimension integrerad vård användes därefter för att jämföra översiktens subteman med 

begreppen från dimensionen med målet att fortfarande behålla samma innebörd. Då varje nytt 

subtema hade en siffra jämfördes de i sifferordning mot begreppen fysisk, psykosocial och 

relationell i integrerad vård som bildade litteraturöversiktens teman. Därefter sammanställdes 

de och presenteras i resultatdelen, se tabell fyra nedan som exempel på kondenseringen. 

 
Tabell 4   Exempel på egna kategorier som kondenserades till subteman som blev till teman i integrerad vård. 

Kategori Subtema Tema 

Smärta och obehag 
Andningssvårigheter 

Comfort – 
Smärta och obehag Fysisk 

Delaktighet 
Trygghet 
Vårdrelation 

Being involved and informed – 
Vikten av delaktighet och 
vårdpersonalens närvaro 

Psykosocial 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan arbetet med litteraturöversikten påbörjades utfördes en riskanalys. Om nyttan övervägs 

vara större än risken att skada patienterna, deltagarna i studierna i detta fall, kan arbetet 

fortskrida som planerat (Sandman & Kjellström, 2018). En bedömning gjordes att en 

litteraturöversikt inte skadar patienterna i sig men att ansvaret att förvalta deras upplevelser 

genom att förmedla dem på ett korrekt sätt föreligger. 

 

Genom urvalet av deltagare, i litteraturöversikten utförs detta med hjälp av 

inklusionskriterierna för artiklarna, har det tagits hänsyn till rättviseprincipen (Kjellström, 

2017). Ett aktivt valt har gjorts att ta med artiklar som inkluderar alla vuxna 

intensivvårdspatienter från 18 år och uppåt samt upplevelser från patienter från olika länder, 

så länge artiklarna var skrivna på engelska. I urvalet av artiklarna har även medvetenheten om 

risken för oredlighet funnits genom att allt resultat som svarat på syftet från samtliga artiklar 

har använts och därmed både patienternas negativa och positiva upplevelser. Detta för att 

undvika att manipulera data genom att vinkla data mot ett önskat resultat (Polit & Beck, 

2017). Under kondensering och kodning av artiklarnas resultat har noggrann övervägning 
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gjorts för att innehållet ska behållas och återberättas i största möjligaste mån, för att undvika 

risk för fabrikation (Sandman & Kjellström, 2018). 

 

Intensivvårdspatienter räknas som en sårbar grupp vilket ställer höga krav på hur patienterna i 

studierna skyddas under forskningsprocessen (Polit & Beck, 2017). Under läsning av de 

vetenskapliga artiklarna har etiska argumentationer eftersökts som exempelvis om 

artikelförfattarna hade drivit igenom forskningen med tillstånd av etiska kommittéer eller 

hade reflektioner kring etiken i sin egen artikel. Dessa reflektioner kunde till exempel beröra 

frågor som konfidentialitet och informerat samtycke. Enligt Sandman och Kjellström (2018) 

kan bevarad konfidentialitet i en studie upprätthållas genom en motivering om hur de 

medverkande deltagarnas identitet skyddas mot obehöriga, bland annat genom att insamlat 

datamaterial förvaras på ett säkert sätt. Informerat samtycke innebär att deltagarna i studien 

har blivit informerade, bedömts kunna förstå informationen som givits och fatta beslut utifrån 

detta samt att de deltar frivilligt i studien (Sandman & Kjellström, 2018). Kritisk granskning 

av artikeln har utförts om en etisk argumentation inte alls gått att utläsa (Friberg, 2012). De 

vetenskapliga artiklarna som har valts ut till litteraturöversikten har noggrant genomgåtts, 

utvärderats och bedömts enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall där även etiska överväganden 

ingår. 

 

RESULTAT 
Resultatet utgår från elva studier som är publicerade mellan år 2012 till 2019 varav sju är av 

kvalitativ ansats och fyra av mixad metod, se bilaga 3. Majoriteten av artiklarna är från 

skandinaviska länder; tre från Sverige, tre från Danmark och en från Norge. De övriga 

artiklarna består av två från USA, en från Australien och en från Japan. 

Undersökningsgrupperna består enbart av patienter som tidigare har vårdats i respirator på en 

intensivvårdsavdelning. Samtliga patienter har antingen varit osederade eller haft lättare 

sedering och har minnen från delar av sin intensivvårdsvistelse som har kunnat återberättas. 

Samtliga patienter har vårdats på intensivvårdsavdelningar med både medicin- och 

kirurgpatienter, med mellan sex och 20 intensivvårdsplatser, på sjukhus i olika storlek; allt 

från distriktssjukhus till universitetssjukhus. Patienterna som inkluderades har varit kvinnor 

och män mellan 20 – 88 år. Fyra av artiklarna nämner hur fysiska restriktioner har använts 

under respiratorbehandlingen, vilket innebär att intensivvårdspatienterna har varit fastbundna 

till sängen vid antingen vristerna, anklarna eller både och. Resultatet redogörs utifrån 
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dimensionen integrerad vård och dess tre delar; fysisk, psykosocial och relationell som även 

utgör litteraturöversiktens teman. Dessa temans åtta subteman har behållit den engelska 

benämningen från integrerad vård då de riskerar att förlora innebörden om dessa skulle 

översättas till svenska. 

 

 
 

Figur 1   Kondenserade teman och subteman i förhållande till integrerad vård. 

 

Fysisk 

Detta tema beskriver de subteman som framkommit genom några fysiska, grundläggande 

behov som ätande, drickande, komfort och säkerhet. Patienternas upplevelser när dessa inte 

blir tillfredsställda utgår här från törst, smärta, obehag samt hallucinationer och 

orienteringssvårigheter som kan liknas vid en diffus verklighet. 

 

 

Fundamentals of 
Care

Fysisk

Törst

Smärta och obehag

Den diffusa 
verkligheten

Psykosocial

Att blicka framåt i 
respiratorbehandlingen

Vikten av delaktighet och 
vårdpersonalens närvaro

Kommunikationshinder 
och stöd

Autonomi

Relationell

En främmade 
situation

Integration of Care
"Integrerad vård"



 

 18  

 

Eating and drinking – Törst 

Behovet av mat och hunger omnämns inte av någon av patienterna i artiklarna. Att bli 

berövad rätten till att kunna tillgodose ett basalt behov som törst, på grund av 

endotrakealtuben, kunde leda till en helt överväldigande och långvarig känsla av törst och 

muntorrhet (Holm & Dreyer, 2015; Kjeldsen et al., 2018; Tingsvik, Hammarskjöld, 

Mårtensson & Henricsson, 2018). Att inte få dricka när behovet uppkom var väldigt 

utmanande och kunde jämföras med tortyr (Engström, Nyström, Sundelin & Rattray, 2013; 

Takashima, Yosihno & Sakaki, 2019). Själva endotrakealtuben utgjorde även ett hinder för att 

verbalt kunna uttrycka behovet av att få dricka vilket också ledde till frustration (Kjeldsen et 

al., 2018). Med hjälp av till exempel en bomullssudd med vatten eller en isglass kunde en 

kortvarig men värdefull lättnad uppstå som upplevdes som fantastisk (Engström et al., 2013; 

Kjeldsen et al., 2018). En copingstrategi som patienterna upplevde kunde hjälpa dem med 

törsten var att försöka acceptera och stå ut med känslan av törst genom att försöka ignorera 

den (Kjeldsen et al., 2018). 

 

Comfort – Smärta och obehag 

Patienterna beskriver upplevelsen av endotrakealtuben som obehaglig och smärtsam 

(Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012a; Engström et al., 2013; Holm & Dreyer, 2015; Fink, 

Flynn Makic, Poteet & Oman, 2015; Tembo, Higgins & Parker, 2015; Tingsvik et al., 2018; 

Roberts, Johnson Bortolotto, Weyant & LaLonde, 2019; Takashima et al., 2019). Flertalet av 

patienterna upplevde att de inte var tillräckligt smärtlindrade för smärtan som 

endotrakealtuben orsakade under respiratorbehandlingen (Holm & Dreyer, 2015; Roberts et 

al., 2019). Endotrakealtuben kunde ge upphov till en känsla av lufthunger, att bli strypt eller 

kvävd för att det kändes som en blockering av luftvägen (Fink et al., 2015; Holm & Dreyer, 

2015; Haugdaul, Dahlberg, Klepstad & Storli, 2017; Tingsvik et al., 2018). Om 

endotrakealtuben dislokaliserades för att den inte var tillräckligt välfixerad kunde detta orsaka 

obehag i form av kräkningsreflexer (Holm & Dreyer, 2015). En åtgärd som kunde beskrivas 

som både lindrande för smärta och obehag kunde vara om patienten själv fick möjligheten att 

hålla i endotrakealtuben så att den inte skavde eller tryckte mot delar i halsen eller munnen 

(Laerkner, Egerod, Olesen & Ploug Hansen, 2017).  

 

Rensugning av sekret från luftvägen och aspiration av sekret skildras som en smärtsam och 

ångestfylld upplevelse för många av patienterna (Karlsson et al., 2012a; Engström et al., 
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2013; Fink et al., 2015; Tingsvik et al., 2018; Takashima et al., 2019). Det gav också upphov 

till en känsla av lättnad när sekretet väl var borta (Tingsvik et al., 2018). 

 

Andningssvårigheter i samband med respiratorbehandlingen kunde upplevas på många olika 

sätt; en överväldigande känsla av att vara andfådd, panik över att inte självständigt kunna 

kontrollera sin andning och fylla lungorna med luft men även som andningsbesvär som gav en 

rädsla för att dö (Karlsson et al., 2012a; Fink et al., 2015; Roberts et al., 2019; Takashima et 

al., 2019). Patienterna upplevde att de var tvungna att skapa egna copingstrategier för att lära 

sig att uthärda att vara intuberad och andas med respiratorn även om det ibland innebar att stå 

ut med både smärta och oro (Holm & Dreyer, 2015; Tingsvik et al., 2018; Roberts et al., 

2019). Respiratorn påminde många av patienterna att de var beroende av den för att överleva 

och fick dem att ifrågasätta om de skulle klara av att andas utan den i framtiden (Karlsson et 

al., 2012a; Fink et al., 2015; Holm & Dreyer, 2015; Haugdaul et al., 2017; Tingsvik et al., 

2018). 

 

Safety (Minimising complication) – Den diffusa verkligheten 

Patienterna upplevde att de var närvarande i stunden men ändå frånvarande på grund av 

stundtals förvirring och orealistiska upplevelser i form av illusioner och osammanhängande 

tankar (Engström et al., 2013; Karlsson et al., 2012a; Holm & Dreyer, 2015 & Haugdahl et 

al., 2017). Illusionerna eller hallucinationerna kunde bli mycket påtagliga för patienterna 

vilket orsakade rädsla men trots detta ville de flesta av patienterna ändå vara vid medvetande 

under respiratorbehandling (Holm & Dreyer, 2015). Hallucinationerna kunde även skapa en 

känsla av trygghet då patienterna kunde leva sig in i dem och komma bort från den situation 

de befann sig i på intensivvårdsavdelningen (Holm & Dreyer, 2015; Haugdahl et al., 2017). 

Hallucinationerna medförde att patienterna upplevde en störd sömn då de enbart kunde få 

korta stunder av vila (Karlsson et al. 2012a; Tingsvik et al., 2017). Patienterna upplevde att de 

tappade greppet om både tid och rum och hade svårt att avgöra hur lång tid som passerade och 

vilken tid på dygnet det var (Karlsson et al., 2012a; Tingsvik et al., 2018). Känslan av att 

vårdpersonalen bestämde över tiden var en annan upplevelse som beskrevs av patienterna, 

vilket medförde osäkerhet och maktlöshet (Holm & Dreyer, 2015). I samband med 

upplevelsen av konstant törst kunde patienterna också tappa uppfattningen om tiden (Kjeldsen 

et al., 2018). Genom att uppmärksamma när vårdpersonalen gick av och på sina skift kunde 

patienterna uppleva att de återfick kontrollen över tiden (Tingsvik et al., 2018). 
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Respiratorbehandlingen upplevdes som ett ”outhärdligt holistiskt obehag” som förklarades av 

patienterna som att de inte kunde förhålla sig till relationen mellan hjärta och hjärna 

(Takashima et al., 2019). Dessa upplevelser tog hårt på patienterna och kunde väcka känslor 

som rädsla, desorientering och skuld. Den diffusa kroppen och patienternas verklighet skiljde 

sig mellan patienterna i upplevelse och kunde beskrivas i form av förnekelse som att en 

närstående istället för patienten själv var sjuk, uppfattningen att inte längre vara en helhet eller 

upplevelsen av att kunna se sig själv utifrån (Haugdahl et al., 2017). Kroppen och existensen 

kändes annorlunda och en osäkerhet om var man befann sig och vad som hade hänt ingav en 

avsaknad av stabilitet och balans i livet (Tingsvik et al., 2018). Patienterna saknade insikt om 

sitt sjukdomstillstånd vilket gjorde att de inte förstod varför de respiratorbehandlades och 

trodde i vissa fall att vårdpersonalen ville skada dem under omvårdnadsåtgärder. Patienterna 

kunde känna en inre disharmoni och en vilja att fly från sina tankar och känslor men kunde 

inte göra det på grund av respiratorbehandlingen (Tingsvik et al., 2018). 

 

Psykosocial 

Subteman som framkommit är att få känna välmående, vara involverad och informerad om sin 

vård, kunna kommunicera och få sina värderingar och trosuppfattningar övervägda och 

respekterade, vilka beskrivs i detta tema som psykosociala grundläggande behov. Hopp, 

delaktighet, vårdpersonalens närvaro, stöd i kommunikationen och en upprätthållen autonomi 

upplevdes vara av vikt för förbättrade upplevelser för patienterna. 

 

Emotional wellbeing – Att blicka framåt under respiratorbehandling 

Patienterna upplevde en form av lidande på grund av omvårdnadsåtgärder men uppmuntrades 

genom att vara delaktiga i åtgärderna (Karlsson et al., 2012a; Tingsvik et al, 2018). Det i sin 

tur utlöste en känsla av återhämtning och hopp om överlevnad. Att få skrivas hem och 

återvända till ett normalt liv var patienternas hopp om överlevnad som stärktes när närstående 

och sjuksköterskorna pratade om livet utanför intensivvårdsavdelningen (Haugdahl et al. 

2017). Även patienterna i Takashima et al. (2019) upplevde hopp om överlevnad och 

framtiden fast i form av nytillkommen självinsikt. Omvärdering av värdet på hälsan kunde få 

patienterna att blicka framåt och gav en vilja att återhämta sig snabbare för att njuta av livet 

och ta vara på sina intressen. 

 

Att ta sig igenom sjukdomstiden på intensivvårdsavdelningen upplevdes av patienterna tyckas 

likna en stege av platåer som etappvis rörde sig i relation till återhämtningen (Haugdahl et al. 
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2017; Tingsvik et al., 2018). Patienterna upplevde att de kämpade för att kunna ta sig igenom 

till nästa platå och känna sig i synkroni med kroppen igen. Acceptans av situationen hjälpte 

patienterna med verklighetsuppfattningen. Vissa patienter hade närstående som lockade dem 

till nästa nya platå som gjorde att patienterna blickade framåt. 

 
Being involved and informed – Vikten av delaktighet och vårdpersonalens 

närvaro 

Flera av patienterna beskriver upplevelsen av att få vara delaktig i sin egen omvårdnad som 

otroligt värdefull och viktig för att upprätthålla sin självkänsla; även små saker, som att få 

torka sig själv om munnen, ingav en känsla av kontroll (Engström et al., 2013; Holm & 

Dreyer, 2015; Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018; Takashima et al., 2019). När 

patienterna fick möjlighet att påverka, och i vissa fall till och med styra, 

omvårdnadssituationen kände de sig respekterade och betrodda av vårdpersonalen vars stöd 

motiverade dem att fortsätta kämpa (Engström et al., 2013; Laerkner et al., 2017). En 

individuellt anpassad omvårdnad gjorde att patienterna kände sig inkluderade till exempel när 

patienterna fick möjlighet att delta i planeringen av urträning ur respirator (Engström et al., 

2013; Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018).  

 

Genom att bli informerad inför och under behandlingar och undersökningar gavs en möjlighet 

att förbereda sig mentalt vilket ökade känslan av säkerhet och förståelse för situationen 

(Engström et al., 2013; Holm & Dreyer, 2015; Roberts et al., 2019). Patienterna i en av 

artiklarna menar på att om de hade fått information och därmed en förklaring om känslorna 

och upplevelserna i samband med törst hade det underlättat för dem att uthärda situationen 

(Kjeldsen et al., 2018). Många av patienterna upplevde att brist på information om vad som 

skulle hända härnäst kunde leda till en känsla av maktlöshet, rädsla och ensamhet (Karlsson et 

al., 2012a; Fink et al., 2015; Roberts et al., 2019). En del av patienterna hade inga minnen alls 

av att ha blivit tillfrågade om sina behov eller på något annat sätt fått möjligheten att bli 

involverad och delaktig i sin egen vård under intensivvårdstiden (Tingsvik et al., 2018; 

Roberts et al., 2019). Några andra patienter upplevde att deras uttryckta vilja först hade blivit 

efterfrågad, men sedan ignorerad av sjuksköterskan (Laerkner et al., 2017). Sederingen var en 

behandling som patienterna inte själva fick bestämma över (Karlsson et al., 2012a). 
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Communication – Kommunikationshinder och stöd 

Kommunikationen för patienterna upplevdes vara en utmaning då patienterna enbart kunde 

röra på läpparna eller gestikulera med händerna under respiratorbehandlingen (Engström et 

al., 2013; Holm & Dreyer, 2015; Laerkner et al., 2017; Haugdahl et al., 2017). Patienterna 

gavs även plattor att skriva på som stöd för att göra sig förstådda men det var inte alltid enkelt 

för patienterna att använda dessa på grund av sjukdomstillståndet eller den försämrade 

motoriken. Att inte kunna skriva på plattan eller verbalt kunna kommunicera utlöste känslor 

som djup besvikelse, frustration, panik, förtvivlan, maktlöshet och misslyckande (Karlsson et 

al., 2012; Engström et al., 2013; Tembo et al., 2014; Fink et al., 2015; Holm & Dreyer, 2015; 

Laerkner et al., 2017; Kjeldsen et al., 2018; Tingsvik et al. 2018; Takashima et al., 2019). 

Bättre sätt för att kunna kommunicera med vårdpersonal och närstående för att förmedla sina 

behov efterfrågades av patienterna (Fink et al., 2015). Patienterna upplevde att de inte kunde 

kontrollera sig själva som de tidigare hade gjort på grund av endotrakealtuben som i sin tur 

hindrade kommunikationen och deras förmåga att uttrycka sina behov och önskemål 

(Takashima et al., 2019). Att både ha en tub i halsen, som gjorde att man inte kunde 

kommunicera, och samtidigt vara fysiskt fastbunden i sängen gjorde att patienterna kunde 

känna sig fängslade i sin egen kropp (Tembo et al., 2015; Roberts et al., 2019). 

 

Möjligheten att kunna kommunicera med vårdpersonalen och närstående upplevde patienterna 

som en viktig aspekt med att vårdas utan eller med lättare sedering, som gjorde dem mer 

bekväma och mindre rädda under respiratorbehandlingen, även om det bara innebar begränsad 

kommunikation som att kunna rikta uppmärksamheten mot sig genom att knacka med 

saturationsproben (Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018; Roberts et al., 2019). 

Patienterna upplevde att attityden hos vårdpersonalen och om en vårdrelation hade etablerats 

var viktiga faktorer för kommunikationen; de flesta i vårdpersonalen var tålmodiga och 

uppmärksamma vilket underlättade för kommunikationen och visade patienterna att det de 

försökte förmedla var av värde (Holm & Dreyer, 2015; Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 

2018). Patienterna som lyckades kommunicera fram sitt budskap kunde uppleva både lycka, 

lättnad och stolthet (Holm & Dreyer, 2015; Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018). 

 

En mycket värdefull aspekt av att ha närstående närvarande var att de oftast förstod vad 

patienterna försökte kommunicera (Engström et al., 2013). Vårdpersonalen kunde ibland 

hämma patienten från att kommunicera allt de ville med sina närstående och störa deras 
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integritet genom att oavbrutet vara närvarande inne i patientrummet (Karlsson et al. 2012; 

Laerkner et al., 2017). 

 

Having values and beliefs considered and respected – Autonomi 

En ökad känsla av autonomi ansågs vara en del av återhämtningen i patientens vård och 

frambringade en känsla av oberoende (Karlsson et al., 2012a). Olika sätt att uppnå ökad 

autonomi för patienterna kunde vara att få hjälp med att själva få hantera den tekniska 

apparaturen, få bestämma i situationer kopplade till mobilisering och få stöd från religionen 

vid upplevelser av sorg och tankar om döden (Karlsson et al., 2012a; Takashima et al., 2019). 

 

Många patienter upplevde att autonomin fråntogs dem då patienterna vanligtvis i friskt 

tillstånd hade kunnat utföra vissa åtgärder själva (Engström et al., 2013; Karlsson et al., 

2012a; Kjeldsen et al., 2018; Takashima et al., 2019). I ett senare skede i återhämtningen 

kunde patienterna både förstå och uppskatta omvårdnadsåtgärderna de fick hjälp med när de 

själva inte hade kraften att utföra dem (Engström et al., 2013). Patienterna önskade snabb 

återhämtning då längtan att helt själva få utföra vardagliga aktiviteter var stor (Karlsson et al., 

2012a). 

 

Relationell 

I detta tema beskrivs subtemat den främmande situationen. De kritiskt sjuka patienterna på en 

intensivvårdsavdelning befinner sig i en främmande situation som innebar traumatiska 

upplevelser i form av en okänd och högteknologisk miljö. De omvårdnadsåtgärder som enligt 

patienterna upplevdes vara relationella och grundläggande för dem som en hjälp att kunna 

hantera situationen beskrivs i detta tema i form av stöd från närstående, vårdpersonal och 

personliga föremål. 

 

Helping patients to cope – En främmande situation 

Att vara mer vaken under intensivvårdsvistelsen gjorde att patienterna var uppmärksamma 

och mer medvetna om ljuden och ljuset i den högteknologiska omgivningen, 

endotrakealtuben, de olika katetrarna och den egna skörheten om något skulle gå fel 

(Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018; Takashima et al., 2019). 

Intensivvårdsavdelningen kunde upplevas som en plats av död och elände (Engström et al., 

2013). För en del av patienterna innebar den värsta upplevelsen att höra andra patienter i deras 

lidande och maktlösheten i att varken ha möjlighet att kunna fly eller kunna hjälpa dem 
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(Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018). Den ökade medvetenheten hos patienterna gav 

också upphov till att de hörde sjukvårdspersonalens personliga samtal, som bland annat kunde 

handla om personliga detaljer om andra patienter, vilket kunde upplevas som väldigt 

stressande och obekvämt (Laerkner et al., 2017; Tingsvik et al., 2018).  

 

De allra flesta av patienterna upplevde det som en trygghet att ha vårdpersonal närvarande 

bedside och deras professionella lugn gjorde att patienterna kände stöd och tröst i att kunna 

uthärda situationen i den nya, okända miljön (Engström et al., 2013; Laerkner et al., 2017; 

Haugdaul et al., 2017; Tingsvik et al., 2018; Takashima et al., 2019). Patienterna bekräftade 

vårdpersonalens hårda arbete och upplevde en tacksamhet mot dem (Takashima et al., 2019). 

Kontinuiteten det innebar att bli vårdad av samma sjuksköterskor i den mån det gick ökade 

känslan av säkerhet och trygghet eftersom patienterna inte behövde börja om på nytt i varje 

möte (Engström et al., 2013; Laerkner et al., 2017). Den konstanta övervakningen som 

vårdpersonalens ständiga närvaro innebar kunde upplevas som väldigt påfrestande för vissa av 

patienterna när de bara önskade att få vara ifred (Laerkner et al., 2017; Takashima et al., 

2019). Trots att många människor var närvarande på intensivvårdsavdelningen beskrev flera 

patienter en känsla av osäkerhet och ensamhet i jämförelse med sin egen trygga, normala 

miljö, vilket en del hanterade genom att isolera sig ytterligare, fly in i sin egen värld och 

stänga in sig där (Tembo et al., 2015; Haugdaul et al., 2017). 

 

Närstående kunde ha rollen som patientens advokat och hade kunskap om patienternas 

individuella preferenser, de kunde även hjälpa till att upprepa information som 

sjukvårdpersonalen givit men deras viktigaste roll enligt patienternas upplevelser var att de 

agerade som en bro mellan intensivvården och den vanliga verkligheten (Engström et al., 

2013; Laerkner et al., 2017; Haugdaul et al., 2017; Takashima et al., 2019). Patienterna 

betonade vikten av sjukvårdspersonalens bemötande och omhändertagande gentemot 

närstående (Karlsson et al., 2012a; Engström et al., 2013; Tingsvik et al., 2018). De 

uppskattade att vårdpersonalen även tog hand om deras närstående genom att se till att de fick 

både äta och vila (Engström et al., 2013). Ett fåtal patienter tyckte det kunde upplevas som en 

börda att få besök av närstående när man inte kände igen sig i sig själv med endotrakealtuben 

och bland all medicinsk utrustning (Laerkner et al., 2017). Förutom närvaro av vårdpersonal 

och närstående var personliga föremål på intensivvårdsavdelningen en faktor som gav 

patienten möjlighet att relatera till någonting känt i den främmande situationen (Laerkner et 
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al., 2017). Det ingav ett lugn, en tröst och en meningsfullhet att ha sina egna föremål och 

foton med sig. 

 

DISKUSSION 
Resultatdiskussion 

I resultatet har åtta subteman framkommit, varav fyra har valts ut på grund av innehållsrikt 

material som speglar det undersökta fenomenet från många olika synvinklar och anses därför 

vara litteraturöversiktens huvudfynd. Huvudfynden innefattar intensivvårdspatienternas 

upplevelser av fysisk smärta och obehag, psykosociala faktorer som delaktighet och 

kommunikation samt relationella faktorer som underlättar i den främmande 

intensivvårdsmiljön under respiratorbehandling utan eller med lättare sedering. Fynden svarar 

därför på syftet. Med hjälp av dimensionen integrerad vård från ramverket Fundamentals of 

Care kan patienternas behov av omvårdnad identifieras och synliggöras för vårdpersonalen. 

Fundamentals of Care ses som en förenkling och en mer konkretisering av omvårdnadens 

konsensusbegrepp – människa, miljö, hälsa och vårdande. Litteraturöversiktens författare 

bedömer att intensivvården redan är komplicerad, på grund av en högteknologisk miljö och 

avancerad omvårdnad, och anser därför att det kan vara bra med teorier som är konkreta och 

som kan identifiera problem som behöver åtgärdas för att en bättre och mer personcentrerad 

vård ska kunna bli till. 

 

Sammanfattning av resultatets huvudfynd 

Smärta och obehag var i artiklarna kopplat till andningen i samband med 

respiratorbehandling. Patienterna beskriver hur endotrakealtuben orsakade både smärta, 

obehag och gav en känsla av blockering av luftvägen. Flera av patienterna beskriver att de 

hade önskat mer smärtlindring men att obehaget var svårt att helt slippa undan. Att som 

patient själv få hålla i endotrakealtuben för att lätta på tryck och skav, kunde lindra känslan av 

smärta och obehag men patienterna upplevde att de fick försöka hitta egna copingstrategier 

för att stå ut. Själva respiratorbehandlingen gav upphov till upplevelser av olika sorters 

andningssvårigheter. Rensugning av sekret kunde kännas ångestfyllt men när sekretet väl var 

borta uppstod en lättnadskänsla. 

 

Delaktighet, genom att bli involverad i omvårdnaden och få en individuellt anpassad 

omvårdnad, beskrivs av patienterna som en väsentlig del för att kunna påverka sin vård och 
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att känna kontroll. En del av patienterna hade inga minnen alls av att på något sätt fått 

möjlighet att bli delaktig i sin vård. Att få information inför och under olika behandlingar och 

undersökningar upplevde patienter var väldigt viktigt. Brist på information kunde istället ge 

en känsla av maktlöshet. 

 

Kommunikationen under respiratorbehandling upplevdes av patienterna som mycket 

begränsad och utmanande vilket kunde leda till bland annat frustration. När patienterna kunde 

förmedla sitt budskap kände de lycka och lättnad. Ingen eller lättare sedering gjorde att 

patienterna var mer vakna och innebar för många en större möjlighet att kunna kommunicera. 

Attityden hos vårdpersonalen var viktig för främjandet av kommunikationen. En del 

kommunikationshjälpmedel erbjöds men kunde vara svåra att använda på grund av 

sjukdomstillståndet och bättre hjälpmedel efterfrågades av patienterna. 

 

Den främmande situationen som det innebar att vara patient på en intensivvårdsavdelning 

upplevdes stressande. Många intryck i form av ljus, ljud och olika medicinteknisk apparatur 

bidrog till den upplevda stressen. Att vara utan eller med lättare sedering gav en ökad 

medvetenhet av omgivningen; patientens egen skörhet, ljuden från andra patienter och 

vårdpersonalens personliga samtal. Att ha vårdpersonalen närvarande och gärna en viss 

kontinuitet genom att bli vårdad av samma sjuksköterskor, upplevdes tryggt. Närstående och 

personliga tillhörigheter utgjorde en viktig länk till verkligheten i patientens vårdprocess. 

 

Fysisk 

Bland sjuksköterskestudenter identifieras och tillgodoses grundläggande omvårdnad rörande 

fysiska behov i högre grad än när det gäller psykosociala och relationella behov (Jangland, 

Mirza, Conroy, Merriman & Suzui, 2018). Identifiering av en patients individuella 

omvårdnadsbehov kan vara utmanande men blir enklare med mer erfarenhet inom yrket som 

sjuksköterska. 

 

Comfort – Smärta och obehag 

De flesta patienter som minns tiden de varit intuberade under intensivvårdsvistelsen upplever 

ett extremt obehag av endotrakealtuben (Samuelson, 2011; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 

2012b; Grap, Blecha & Munro, 2002). Känslor som rädsla och ilska relaterat till själva 

endotrakealtuben var också vanligt förekommande (Khalaila et al., 2011). En del patienter har 

inga minnen av smärta eller upplevt obehag, medan andra patienter minns specifik smärta; om 
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smärta och oro var reducerat hos dessa patienter kunde deras bekvämlighet troligen ökas 

betydligt och underlätta både deras intensivvårdsvistelse och den psykosociala 

rehabiliteringen efter intensivvården (Adamson et al., 2004). Det kan diskuteras om många av 

patienterna verkligen är tillräckligt smärtlindrade. Kanske är det svårt för patienten att skilja 

på känslan av obehag från smärta. Intensivvårdssjuksköterskor skulle kunna, inom respektive 

intensivvårdsinriktning, utforma en skattningsskala som särskiljer smärta från obehag och 

tvärtom. Detta borde kunna hjälpa intensivvårdssjuksköterskorna att rikta in omvårdnaden 

efter patientens behov då sjuksköterskor enligt ICN (2014) har ett huvudansvar att forma och 

utarbeta riktlinjer inom bland annat omvårdnad. Grap, Blecha och Munro (2002) menar att 

intuberade patienter alltid upplever obehag från endotrakealtuben oavsett position eller 

intuberingstid, trots smärtlindring. Därav är det av vikt att intensivvårdssjuksköterskan ligger 

steget före och förklarar för patienten att det ständigt kommer att finnas ett visst obehag på 

grund av endotrakealtuben då exempelvis salivproduktionen minskar (Grealy, Johansson & 

Coyer, 2019). Något som möjligtvis kunde lindra obehaget var att fukta munnen. Att främja 

en mer regelbundet given munvård bör värdesättas och utföras på samtliga 

intensivvårdsavdelningar för att dämpa obehaget. Patienternas ångestfyllda upplevelser som 

är kopplade till rensugning av luftvägarna är också av vikt att diskutera. Det finns tydliga 

lokala och nationella riktlinjer, som exempelvis Vårdhandboken, som beskriver hur 

omvårdnadsåtgärden ska utföras. Frågeställningen är om upplevelserna förekommer trots att 

rensugningen utförs på korrekt sätt eller om patienterna upplever ångest för att rensugningen 

exempelvis pågår under längre tid än rekommenderat. Även om riktlinjerna i vissa situationer 

måste frångås på grund av patientens sjukdomstillstånd är det viktigt att de följs i största 

möjliga mån. Kanske är det svårt att helt undvika obehag i samband med 

omvårdnadsåtgärden, men det är viktigt att alltid ha patientens upplevelse i fokus för att 

minimera känslorna av obehag. 

 

Psykosocial 

Being involved and informed – Vikten av delaktighet och vårdpersonalens 

närvaro  

Då sjuksköterskan allmänt, enligt ICN (2014), är ansvarig för att ge rätt och tillfredsställande 

information som är anpassad på ett kulturellt sätt för patienten att ge sitt samtycke, är vikten 

av delaktighet stor. Att göra patienterna på en intensivvårdsavdelning delaktiga i 

omvårdnaden kan ske på olika nivåer och genom olika handlingar beroende på patienternas 

medvetandegrad och hälsotillstånd (Schandl, Falk & Frank, 2017). Om patienten inte har 
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möjlighet att själv kunna interagera kan delaktigheten ske med hjälp av insamling av 

information; både via närstående, tidigare journalanteckningar, patientens ansiktsuttryck och 

vitalparametrar. Intensivvårdspatienter och intensivvårdssjuksköterskor ser på närstående och 

deras delaktighet i omvårdnaden som en uppskattad och värdefull resurs (Engström, Uusitalo 

& Engström, 2011). Svårigheterna med att involvera närstående i vården associerades med 

tidsbrist och har koppling till intensivvårdsmiljön. Resultatet visar att andra sätt att möjliggöra 

delaktighet är att informera patienten inför omvårdnadsåtgärder och förmedla kunskap om 

exempelvis tid, rum och varför patienten är inlagd på intensivvårdsavdelningen, vilket även 

stärks av Engström et al. (2011). Enligt Schandl, Falk och Frank (2017) hade patienter som 

började återfå sin energi och kraft en mer aktiv roll och kunde använda olika 

kommunikationshjälpmedel som tillät en ökad delaktighet genom dialog och förhandling 

mellan dem och sjuksköterskan. Författarna till litteraturöversikten anser att det är värt att 

belysa svårigheterna med att skilja delaktighet och kommunikation åt då de är beroende av 

varandra för att god personcentrerad omvårdnad ska kunna uppnås. 

 

Artiklarna som är skrivna i USA, Australien och Japan beskriver hur fysiska restriktioner har 

använts vilket innebär att patienterna har varit fastbundna till sängen på 

intensivvårdsavdelningarna. Eftersom detta inte är en metod som skulle vara etiskt försvarbar 

i Sverige är det svårt för litteraturöversiktens författare att ha förståelse för detta. Några 

anledningar till att som patient få fysiska restriktioner kan vara för att öka patientsäkerheten 

genom att förebygga självextubering, tubdislokalisering eller att annan medicinsk utrustning 

avlägsnas av misstag och förebygga fall (Benbenbishty, Adam & Endacott, 2010). Motsatt 

effekt med snarare en högre andel oavsiktligt avlägsnande av medicinsk utrustning och 

reintuberingar kan dock påvisas (Rose et al., 2016). Intensivvårdspatienter som i högre grad 

associeras med fysiska restriktioner är de som behandlas med respirator, är sederade, vårdas 

på en större avdelning med fler vårdplatser och med lägre sjuksköterskebemanning dagtid 

(Benbenbishty, Adam & Endacott, 2010). Litteraturöversiktens författare resonerar att fysiska 

restriktioner skulle kunna medföra problem med framförallt delaktigheten när 

sjukvårdspersonalen helt tar över makten över patientens autonomi och riskerar att skada 

dennes integritet och värdighet.  

 

Det ingår i intensivvårdssjuksköterskans kompetens att bedöma om intensivvårdspatienten ska 

sederas eller inte, i samråd med läkare, och hur djup sedering som i så fall krävs. Samma 

skalor för att bedöma sederingsdjup, RASS och SAS, används internationellt och anses vara 
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lika varandra i sättet att utvärdera patienten (Khan et al., 2012). Det är av vikt att diskutera att 

det alltid är intensivvårdssjuksköterskans och läkarens kliniska blick och subjektiva tolkning 

av patientens sederingsdjup som i sin tur utgör vården och planeringen för patientens framtid. 

I resultatet uppfattades sederingen olika av patienterna och vissa föredrog att inte vara 

sederade och andra ville bli sederade. Detta för att de exempelvis var för utmattade för att 

orka vara vakna men de fick inte själva bestämma över denna behandling. Diskussionsvis 

antas patienter inte få ta beslut om sedering då de troligtvis inte besitter medicinsk kunskap, 

dock är det patienterna som känner sig själva bäst och några viktiga etiska principer ställs här 

mot varandra – göra gott och icke skada. Skulle en patient vilja bli sederad är sannolikheten 

att denne inte blir det då negativa konsekvenser av sederingen föreligger. Däremot kan 

patienten bli lidande då denne upplever negativa upplevelser av att vara vaken. Det blir en 

svår balansgång för intensivvårdssjuksköterskan och läkaren mellan vad som blir rätt att göra 

för patienten där autonomin har en central roll. 

 

I de olika artiklarna används några olika sederingsprinciper; sex av dem använder ett 

protokoll som syftar till användning av så lätt sedering som möjligt där fokus ligger på att ha 

en lugn, smärtfri och kommunicerbar patient. En av artiklarna beskriver hur målet är att inte 

ha patienterna djupt sederade utan att en lägre högsta nivå eftersträvas och sederingsbehovet 

dagligen utvärderas genom ‘daily sedation interruption (DSI)’. I fyra artiklar beskrivs inte 

exakt vilket protokoll eller princip som följs. Det känns rimligt att ifrågasätta hur 

användningen av olika sederingsprinciper faktiskt påverkar patienternas upplevelser och 

därmed litteraturöversiktens resultat. De två olika sederingsstrategierna DSI och målinriktad 

lätt sedering reducerar tiden med respiratorbehandling och vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen och innebär potentiellt även en minskning av psykiatriska besvär på 

lång sikt i jämförelse med djup sedering (Hughes, Girard & Pandharipande, 2013). 

 

Communication – Kommunikationshinder och stöd 

Resultatet belyser starkt kommunikationens centrala del av intensivvården och de problem 

som uppstår när den inte fungerar. Det ställer även mycket större krav på vårdpersonalen att 

besitta kunskap och kännedom om patienters upplevelser i relation till kommunikation. 

Patienter och vårdpersonal bedömer en välfungerande kommunikation som värdefull för att 

vårdrelationen ska kunna upprätthållas, vilket kräver ett gott och förstående bemötande från 

intensivvårdssjuksköterskan för att patienterna ska kunna känna trygghet i sin utsatta situation 

(Happ et al., 2014). 



 

 30  

 

 

Det ska förstås även finnas ett intresse från vårdpersonalens sida och rätt attityd gentemot 

patienterna då detta förklarades i resultatet genom att patienterna försökte att få 

uppmärksamhet från vårdpersonalen som enbart tittade åt patientens håll utan att agera. 

Många patienter upplevde dock att alternativa kommunikationssätt inte ofta initierades av 

sjuksköterskor (Holm & Dreyer, 2017). De vakna patienterna med respiratorbehandling 

beskrev att de ofta upplevde hjälplöshet och frustration när det handlade om 

kommunikationen och att inte kunna tala med vårdpersonalen, vilket även stärks av 

Guttormson, Lindstrom Bremer och Jones (2014). Patienterna kände sig då ofta förbisedda 

och missförstådda vilket kunde leda till känslor av panik som i sin tur skulle kunna eskalera 

om vårdpersonalen inte visar intresse eller inte besitter kunskap eller kännedom om 

patienternas upplevelser. Ur litteraturöversiktens författares perspektiv är det angeläget att 

intensivvårdssjuksköterskan är väl förtrogen med de kommunikationshjälpmedel som finns på 

arbetsplatsen och hur dessa hjälpmedel fungerar. Att uppnå någon slags kommunikation med 

patienten blir av stor vikt för patientens upplevelser, vilket framkommer i litteraturöversikten. 

Flertalet kommunikationshjälpmedel som upplevs underlätta kommunikationen för 

intensivvårdspatienter under respiratorbehandling, antingen för sig eller i kombination av flera 

samtidigt, finns, exempelvis kommunikationstavlor, elektrolarynx och AAC- apparater (ten 

Hoorn, Elbers, Girbes och Tuinman, 2016). Enligt ICN (2014) är ett av sjuksköterskan ansvar 

att främja sårbara befolkningsgruppers hälsa, dit intensivvårdspatienter räknas, och ett sätt att 

göra detta skulle kunna vara att bidra till en förbättrad kommunikation för 

intensivvårdspatienter under respiratorbehandling. En anledning till att mer avancerade 

kommunikationshjälpmedel inte används, trots deras bevisade effekt, är att de är dyra. Andra 

svårigheter kan vara att användandet av dem kan vara både svårt och tidskrävande. Dock 

menar litteraturöversiktens författare att en sådan grundläggande rättighet som 

kommunikation bör prioriteras mycket mer än vad det gör eftersom det är av sådan vikt för 

intensivvårdspatienternas upplevelse av intensivvård.  

 

Fysiska restriktioner påverkade också kommunikationen under respiratorbehandlingen och 

fick patienterna att uppleva rädsla då varken skriftlig eller verbal kommunikation kunde 

utföras. Vid fysiska restriktioner blir kommunikationen näst intill totalt hämmad om inte 

vårdpersonalen initierar kommunikationen med patienten. Scenariot utspelar sig troligtvis inte 

i lika stor utsträckning på svenska intensivvårdsavdelningar som i länder där vårdkulturen 
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tillåter det, men om det skulle förekomma bör sjukvårdspersonalen vara extra uppmärksamma 

vid kommunikationsförsök från patienten. 

 

Relationell 

Den främmande situationen 

En ökad medvetenhet om sin omgivning som intensivvårdspatient var ett resultat av att vara 

utan eller med lättare sedering. Att höra andra patienters lidande och känna maktlöshet över 

att varken kunna ta sig därifrån eller ha möjlighet att hjälpa till var en stressande upplevelse 

som de vakna patienterna erfar. Traumatiserande minnen från intensivvårdstiden som 

påverkar vardagen och ger psykologiska besvär i form av oro och depression är besvär som 

många patienter lider av under en längre tid efter vårdtiden (Zetterlund, Plos, Bergbom & 

Ringdal, 2012). En faktor som kan öka risken för att utveckla posttraumatiska symtom är 

extrem rädsla och ångest under intensivvårdstiden (Samuelson, Lundberg & Fridlund, 2007). 

En tanke är att det är relevant att minska på intrycken för intensivvårdspatienterna i största 

möjligaste mån. Diskussionsvis och en möjlig lösning på problemet kan vara att 

vårdpersonalen exempelvis grupperar patienterna utefter om de är sederade eller inte, för att 

ytterligare kunna anpassa omvårdnaden. Patienter som är vakna med respiratorbehandling 

skyddas exempelvis mot ljud från andra patienter som lider. Litteraturöversiktens författare 

anser att detta bör minska på stressen, oron och ångesten då patienterna som inte är sederade 

är mer medvetna om miljön runtom sig och reflekterar som en vanlig patient som skulle ligga 

på en vårdavdelning, förutom att talet hindras i och med respiratorbehandlingen. 

Fortsättningsvis bör vårdpersonalen även tänka steget längre och vara uppmärksamma på vad 

som sägs inne på salen. 

 

Närvaron och kontinuiteten av att vårdas av samma intensivvårdssjuksköterska upplevdes 

skapa en trygghet för patienten. Värt att diskutera är att detta troligtvis beror på 

intensivvårdsmiljöns komplexitet då avdelningen är stängd och privat för utomstående. Det i 

sin tur medför att många patienter inte vet hur intensivvårdsmiljön ser ut på avdelningen eller 

vad de kan förvänta sig av en sådan vårdnivå. Det ställer därför stora krav på 

intensivvårdssjuksköterskan att göra patienten medveten och stötta denne för att kunna bygga 

en vårdrelation. Fortsättningsvis är det bra om intensivvårdssjuksköterskan har en uppfattning 

om balansen av närvaro då patienter inte alltid uppskattar ett ständigt övervakande. Vissa 

patienter upplevde närvaron som jobbig och hämmande när exempelvis närstående besökte 

dem. I resultatet omnämns närstående vara en viktig länk till verkligheten. Att ha närstående 
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närvarande är oerhört betydelsefullt för intensivvårdspatienter, framförallt under 

respiratorbehandling (Alpers, Helseth & Bergbom, 2012). Närstående bidrar till att 

patienterna kan slappna av, vara sig själva och ger ett ovärderligt stöd och uppmuntran. 

Därför anser litteraturöversiktens författare att intensivvården bör sträva efter att vara en plats 

som uppmuntrar och underlättar för närståendes närvaro. Närstående upplever att flexibla 

besökstider och att kunna prata privat med patienten i en lugn miljö möjliggör för dem att ha 

en mer aktiv roll i patientens vård (Kirkjebø, Gjeilo & Skolbekken, 2019). En åtgärd, som har 

reflekterats över och som kan vidtas är att vårdpersonalen, vid besök av närstående, kan sitta 

utanför rummet eller från ett visst avstånd med digitala övervakningsskärmar som hjälpmedel 

för att bedöma patientens tillstånd. Detta anses vara ett sätt för vårdpersonalen att inte störa 

patienten och dennes närstående, men även skapa en viss avskildhet och distans till patienten 

så att denne inte känner sig ständigt övervakad. Det är även av vikt att sjuksköterskan, enligt 

ICN (2014), har ett gott omdöme gällande information och behandling av personliga uppgifter 

som ibland kan utbytas mellan patienten och närstående. 

 

Betydelse för samhället 

I Sverige finns en brist på specialistsjuksköterskor vilket utgör ett hot mot jämlik vård i och 

med att alla delar av Sverige inte har samma möjlighet till att evidensbaserade metoder 

implementeras och lärs ut i samma utsträckning (SSF, 2017). Enligt Polit och Beck (2017) är 

forskningssjuksköterskor gynnande för samhället och skulle därför kunna bidra till en jämlik 

vård och går i linje med ICN:s etiska kod att sjuksköterskor ska verka för jämlikhet och 

rättvisa vilket kan göras genom forskningen (ICN, 2014). Beroende på forskningssyftet kan 

forskning implementeras inom vårdverksamheter för att gynna patienter, men även ha större 

betydelser i kostnader för sjukhusen. Intensivvårdssjuksköterskor erhåller avancerad 

kompetens inom det specifika området intensivvård och har ett ansvar att både praktisera 

evidensbaserad vård men också att lära ut de evidensbaserade metoder som finns (SSF, 2017). 

Detta görs för att så många intensivvårdspatienter som möjligt runt om i landet ska kunna ta 

del av en evidensbaserad vård.  

 

Mindre sedering har visat sig vara till patientens fördel då sederingskomplikationer som 

exempelvis delirium kan uppstå om patienten erhåller en kontinuerlig och större dos. 

Patienten får trots negativa upplevelser av att vårdas utan eller med lättare sedering, en bättre 

outcome efter vårdtiden då vårdtiden på sjukhus och rehab minskar. Ur samhällsperspektiv 

minskar även kostnaderna då sjukhusvistelsen för patienten inte är lika lång. Samtidigt som 
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sederingen minskar kommer troligtvis beställningen av sederingspreparat till 

intensivvårdsavdelningarna att minska som i sin tur sänker kostnaden. Samhället kan även 

gynnas av att sjukskrivningarna blir kortare då patienterna snabbare skulle kunna återvända 

till arbetet på grund av minskade komplikationer. 

 

Kliniska implikationer 

Dokumentet med den sammanställning som har gjorts kan även ligga som appendix eller 

hänsyn till beslut om en intensivvårdsavdelning ska överväga denna behandlingstyp. Detta för 

att den ger en överskådlig blick över det aktuella kunskapsläget som råder och en redovisning 

av patienters upplevelser. Att föra diskussioner kring detta på en organisatorisk nivå med 

hjälp av sammanställningen får man in medicinska- och omvårdnadsmässiga aspekter som 

även kan elaboreras lokalt på intensivvårdsavdelningen. Litteraturöversikten kan även fungera 

som en tankeställare och en kunskapsinsamling för nyutexaminerade specialistsjuksköterskor 

inom intensivvård, samt uppmärksamma verksamma intensivvårdssjuksköterskor över 

arbetssätten och bemötande. 

 

Fynden från tidigare forskning, både från Stein-Parbury och McKinley (2000) och 

Baumgarten och Poulsens (2015) systematiska litteraturöversikter, är lika denna 

litteraturöversikts fynd angående intensivvårdspatienters upplevelser under 

respiratorbehandling. Med tanke på förändringarna som sker i och med sederingsstrategierna 

och mer individanpassad respiratorbehandling, är det märkligt att intensivvårdspatienternas 

upplevelser inte verkar förändras eller förbättras mer än vad det gör över tid. 

 

Litteraturöversikten förväntas med hjälp av en ökad förståelse för patienter som genomgår 

respiratorbehandling utan eller med lättare sedering, att kunna förbättra bemötandet och 

omvårdnaden för denna typ av patientgrupp. Att inneha kunskapen om fenomenet kan hjälpa 

intensivvårdssjuksköterskan att ligga steget före vid omvårdnadsåtgärder. Det kan i sin tur 

resultera i en mer behaglig vård för patienten då sjuksköterskan redan innan åtgärden kan 

förutse vad som kan upplevas från patientens perspektiv. Förhoppningen är att väcka intresse 

hos intensivvårdssjuksköterskor att forska vidare i litteraturöversiktens funna resultat. 

Grundläggande omvårdnad verkar ha ett behov att synliggöras, prioriteras och optimeras mer 

för denna patientgrupp och göras attraktivt i den framtida forskningen. 

 
 



 

 34  

 

Metoddiskussion 

Henricson och Billhult (2017) beskriver den kvalitativa ansatsen som en metod där en 

forskare beskriver och erfar ett fenomen som en deltagare varit med om. Metoden ansågs 

passa bäst för att svara på syftet då patienternas upplevelser var i fokus. Om kvantitativ metod 

hade använts istället hade inte en lika djup beskrivning av fenomenet skildrats utan hade 

enbart kartlagt eller jämfört olika variabler på en ytligare nivå (Billhult, 2017). 

 

Litteraturöversikten har en deduktiv ansats då den utgår från ett teoretiskt ramverk, 

Fundamentals of Care, som har agerat som kunskapsbas. En möjlig nackdel med att ha en 

teori eller en hypotes som utgångspunkt är att denna kan begränsa forskaren i sin sökning 

efter ny kunskap. Med en induktiv ansats är forskaren mer fri då empirin får styra, dock 

påpekar Priebe och Landström (2017) att en studie aldrig kan vara helt induktiv då alla 

forskare alltid utgår från sin förförståelse när en studie påbörjas.  

 

Urval- och datainsamlingsmetod 

Att basera litteraturöversikten på vetenskapliga artiklar av hög kvalitet och standard har 

ansetts mycket väsentligt. Enbart artiklar som är peer reviewed har varit en del av 

inklusionskriterierna, vilket enligt Henricsson (2017) är en faktor som stärker översiktens 

kvalitet. Initialt användes enbart två databaser men i försök till att bredda resultatsökningen 

för att hitta ytterligare artiklar provades sökningar i flera databaser. Sökning gjordes i 

SveMed+ som inte resulterade i artiklar. Även databasen Scopus provades vilket resulterade i 

att enbart en artikel som inte fanns med i resterande använda databaser hittades. Detta ledde 

till att tre olika databaser med omvårdnads- och/eller medicinskt fokus användes vilket enligt 

Henricsson (2017) stärker resultatets sensitivitet och därmed litteraturöversiktens 

trovärdighet.  

 

Årtalen, 2010 till och med 2020, ansågs vara relevanta då undersökning av patienters 

upplevelser i närmare tid önskades. Månaderna begränsades till examensarbetets start och tio 

år bakåt i tiden. Då sjukvården går mot ett nytt arbetssätt gällande sedering och 

respiratorbehandling ansågs det vara mer relevant att sammanställa resultaten av 

vetenskapliga artiklar från de tio senaste åren. Författarna var införstådda med att det finns 

upplevelser från tidigare år och att patienters upplevelser från de åren också var av innebörd, 

men valde att sätta en gräns då det redan finns sammanställningar från de åren. Skulle det vara 

så att upplevelser inte finns från 2009, hade författarna behövt gå längre bak i tiden och 
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fortsätta på det viset tills datamättnad uppstod. Risken med att skjuta bak årtalen längre än 

2010 blev att relevant och ny forskning kunde krocka med varandra. 

 

Patienters upplevelser i en mixad metod kunde inte uteslutas då artiklarna fortfarande svarade 

på syftet. Om ansatsen skulle exkluderas i litteraturöversikten hade resultatartiklarna enbart 

bestått av sju renodlade kvalitativa ansatser vilket inte var tillräckligt stort för att besvara 

syftet. Det ansågs även etiskt fel och inte försvarbart att exkludera patienters upplevelser som 

uppfyller syftet enbart för att ansatsen inte var av renodlad kvalitativ ansats. 

 

Sökstrategins sensitivitet och specificitet  

Under sökningen framkom samma studier flera gånger vid användandet av olika 

sökordskombinationer vilket ökar litteraturöversiktens sensitivitet (Henricsson, 2017). I 

försök att fritextsöka i kombination med sökord hittades inga relevanta artiklar vilket innebär 

att denna sökkombination inte har kunnat användas vilket kan ha lett till att sökningen 

minskade i specificitet (Rosén, 2017). Vid användning av enbart fritextsökning är 

sensitiviteten hög men specificiteten låg.  

 

Sökorden i MeSH- databasen användes i databaserna för att få en mer korrekt inriktning av 

resultatartiklar mot syftet och en ökad specificitet (Rosén, 2017). PubMed och Scopus saknar 

sökfunktionen som CINAHL Complete har som ger förslag på sökord i kombination med 

konjunktioner om korrekta MeSH- ord skrevs. Detta medförde att det blev lättare att skriva fel 

sökord om felstavning gjordes, vilket i sin tur kunde resultera i att databaserna inte genererade 

artiklar. Initiala sökningar i CINAHL Complete och PubMed med slumpmässiga sökord 

utfördes för att få en uppfattning om vilka sökord som passade bra ihop med varandra och 

som resulterade i bra och relevanta artiklar som speglade syftet. Identisk sökning i andra 

databaser för att bredda resultatartiklar gjordes utan bättre resultat. Ett exempel på sökord som 

prövades utan att ge resultat var qualitative study. Om mer specifika sökord som relaterades 

till metoden eller designen hade använts, kanske fler artiklar som motsvarade syftet hade 

kunnat hittas. 

 

Konjunktioner som ‘and’ och ‘or’ användes tillsammans med sökorden. Or generade fler 

vetenskapliga artiklar och användes när sökorden var lika varandra som exempelvis 

mechanical ventilation, mechanically ventilated och artificial ventilation. Dessa ord har 

samma innebörd och syftar till samma fenomen men är skrivna på olika sätt. På så sätt 
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utelämnade inte databaserna artiklarna med de orden vilket ökade sökningens sensitivitet och 

gjorde att fler titlar fick ses över (Rosén, 2017).  

 

Peippo (2019) menar att användningen av funktionerna ‘AB Abstract’ i CINAHL Complete 

och ‘Title/Abstract’ i PubMed leder till ett mer träffsäkert resultat i respektive databas. Detta 

har ökat sökstrategins specificitet (Rosén, 2017). En risk med att använda sig av dessa 

funktioner är att artiklar kan uteslutas av databasen om något av sökorden inte finns med, för 

att motverka detta användes funktionen på samtliga sökord för att relevanta vetenskapliga 

artiklar inte skulle gå förlorade. 

 

Kvalitet på resultatartiklarna 

Båda författarna till litteraturöversikten granskade samtliga artiklar enskilt först för att sedan i 

nästa steg gå igenom dem tillsammans. Detta tillvägagångssätt stärker studiens tillförlitlighet 

(Lincoln & Guba, 1985). Granskningen, analysen och sammanfattningen har eftersträvat 

objektivitet genom skrivandet av litteraturöversikten för att inte vinkla resultatet. Den 

upprepade läsningen och granskningen av de vetenskapliga artiklarna, samt översättningen 

och den gemensamma tolkningen är en del av tillförlitligheten som efterfrågas (Lincoln & 

Guba, 1985). 

 

Samtliga resultatartiklar har genomgått en granskning och systematiskt bockats av enligt ett 

kvalitetsgranskningsprotokoll – mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik. Då majoriteten av resultatartiklarna var av hög kvalitet, anses 

litteraturöversikten ha hög trovärdighet. Den enda upplevda nackdelen med SBU’s mall för 

kvalitetsgranskning var att det inte fanns en mall för ansats med mixad metod. Därav utgick 

författarna från den kvalitativa delen i den mixade metoden och tillämpade den i samma mall 

som användes för kvalitativ kvalitetsbedömning. Metoden fungerade väl men tog längre tid att 

utföra då mallen inte var anpassad för ansatser av mixad metod. Tiden lades på att gräva 

djupare i informationen av resultatartiklarna av mixad metod efter korrekt och rättvis 

bedömning som efterfrågades i mallen. 

 

Antalet artiklar och datamättnad 

Elva artiklar till resultatet kan anses vara få. Dessa elva resultatartiklar har dock ett mycket 

rikt innehåll och datamättnad uppstod i form av att många olika aspekter på 
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intensivvårdspatienternas upplevelser har beskrivits i artiklarna. Materialet ansågs vara av hög 

kvalitet och tillräckligt stort för att besvara syftet. 

 

Dataanalysen och kvaliteten 

Subjektiv tolkning innebär alltid problem vid värdering av kvalitativa studiers trovärdighet 

(Graneheim och Lundman, 2004). För att få två personers unika helhetsbild av artiklarna 

utfördes analysen av dem först enskilt där båda skrev ner egna funderingar separat. I nästa 

steg fördes en diskussion om artiklarnas innehåll och koderna som sedan utformades till egna 

kategorier och bildade nya subteman togs fram gemensamt för att en gemensam förståelse för 

det undersökta fenomenet skulle uppnås. Analysen kan inrikta sig på antingen manifest 

innehåll som är ordagrant och tydligt eller latent innehåll som handlar om den underliggande 

meningen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) hanterar båda dessa inriktningar en viss 

tolkning men att de är olika djupgående. Avsikten i litteraturöversikten har varit att ta med 

innehåll från artiklarna av manifest karaktär för att minimera graden av omtolkning av 

tidigare forskares resultat. 

 

Förförståelse i arbetet 

Då båda författarna till litteraturöversikten är sjuksköterskor på högspecialiserade 

vårdavdelningar som inte är intensivvårdsavdelningar har de förförståelse kring, och kunskap 

om, upplevelser och hur dessa kan uppfattas i den kliniska situationen. Dock har de ingen 

kunskap eller förförståelse kring patienters upplevelser av att vara intuberade och 

respiratorbehandlade på intensivvården. De har heller ingen erfarenhet av att vårda patienter 

som undergår respiratorbehandling förutom under deras verksamhetsförlagda utbildning, 

vilket innebär att mycket av innehållet i de vetenskapliga artiklarna och kunskapen som 

artiklarna bidrar till blir ett nytt område för båda. En viss påverkan av författarnas 

förförståelse på dataanalysen och resultatet går inte att utesluta (Polit & Beck, 2017) trots att 

diskussion och reflektion medförfattarna emellan har utförts flera gånger under arbetets gång.  

 

Överförbarhet 

I introduktionen till litteraturöversiktens resultatdel har en noggrann beskrivning av kontexten 

patienterna befann sig i utförts för att påvisa likheter och skillnader dem emellan vilket ökar 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln & Guba, 1985). I resultatet används 

artiklar från flera olika länder. Detta ger en mer omfattande variation av fenomenet som har 

undersökts och ökar därmed trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). En annan 
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synvinkel på detta kan vara om överförbarheten istället minskar på grund av att de olika 

intensivvårdsavdelningarna innebär olika kontext på grund av kulturella skillnader. Är 

kontexten för olika på olika sjukhus i världen för att kunna dra slutsatser från de olika 

patienternas upplevelser? Huruvida upplevelser skiljer sig mellan olika individer kanske 

handlar mer om den enskilda individen än på en nationell nivå. 

 

En beskrivning av exempelvis de olika artiklarnas urval och datainsamlingsmetod återfinns i 

bilaga 3 vilket hjälper till att öka litteraturöversiktens överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004; Lincoln & Guba, 1985). De artiklar som valdes ut till resultatet var av samma metod 

vilket enligt Henricsson (2017) kan göra att trovärdigheten blir hög. Dock hade artiklarna 

olika hypoteser och teorier som grund vilket skulle kunna göra att trovärdigheten minskar.  

 

Styrkor och svagheter i det etiska förhållningssättet 

Några etiska reflektioner som beskrevs i resultatartiklarna var hur deltagarnas identiteter hade 

skyddats genom till exempel att använda akronymer i syfte att skydda deras konfidentialitet. 

Konfidentialiteten är inte bara viktig att uppnå för att skydda deltagarnas identitet utan 

skyddar genom detta även både deras privatliv och integritet (Sandman & Kjellström, 2018). I 

samtliga av de elva artiklarna användes kvalitativa intervjuer. Tydliga beskrivningar om vart 

själva intervjuerna hade ägt rum förekom i majoriteten av dem. Detta kan ha betydelse för att 

kunna bedöma hur deltagarnas integritet har skyddats. Integritet kan ha olika innebörder men i 

detta fall kan det handla om att skydda känslig information och att ha respekt för deltagarnas 

värdighet genom att de ska kunna känna sig bekväma i miljön de pratar med forskaren i 

(Sandman & Kjellström, 2018). 

 

Enbart artiklar skrivna på engelska inkluderades i litteraturöversikten. Eftersom författarna 

har svenska som modersmål och därmed begränsade kunskaper i engelska finns det risk för att 

tolkningar av artiklarnas innehåll har utförts felaktigt men även att patienterna genom sina 

upplevelser beskrivs på ett ofördelaktigt och nedvärderande sätt (Sandman & Kjellström, 

2018). I översättningen från engelska till svenska har en hög medvetenhet funnits om ordens 

rätta betydelse och i vilken kontext de används. En diskussion har förts mellan författarna om 

oklarheter under tolkningen har uppstått. Eftersom författarna fortfarande är under utbildning 

är även kunskaperna angående vetenskaplig teori och metod begränsade (Sandman & 

Kjellström, 2018), vilket har kunnat medföra en brist i bland annat kvalitetsbedömningen av 
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artiklarna. En noggrann insamling av metodologisk kunskap har utförts när någonting har 

känts otydligt under arbetets process. 

 

SLUTSATS 
Ytterligare omvårdnadsinsatser skulle kunna fokusera på att ge respiratorbehandlade 

intensivvårdspatienter en mer adekvat lindring av smärta och andra obehag. Även 

implementering av olika strategier för att öka delaktigheten i vården och ökad användning av 

mer tekniskt avancerade kommunikationshjälpmedel är av vikt. Närstående betyder mycket 

för intensivvårdspatienterna och deras närvaro bör främjas. Fortsatt forskning anses vara 

viktigt och bör utvecklas om intensivvårdspatienter ska kunna genomgå respiratorbehandling 

utan eller med lättare sedering. Mer positiva upplevelser från intensivvårdstiden kan bidra till 

en bättre fysisk, psykosocial och relationell hälsa. 

 

Självständighetsdeklaration  

Johan Eskander och Sandra Myrhammar har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i 

denna uppsats.  
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Att beskriva patienters 
intensivvårdsupplevelser av 

att vårdas i respirator 

Design: 
Kvalitativ 

Ej angiven hypotes/teori 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

 
Urval: 

Strategiskt 

n = 8 
(1) 

Patienterna upplevde en 
beroendeställning till 
vårdpersonalen. Dem 

upplevde sig sårbara och 
hade svårt att kommunicera. 

Samtidigt kände dem en 
trygghet för personalen. 

Patienterna upplevde även en 
osannolik verklighet där 

minnen och tidsuppfattningar 
varierande under 

intensivvårdens gång. Dem 
ansåg att det var viktigt att 

närstående blev 
omhändertagna. Patienterna 

uppskattade även IVA- 
dagboken och post-IVA- 

uppföljningen. 

Hög  



 

 2  

 

Fink, R M., Flynn 
Makic, M B., Will 
Poteet, A. & Oman, K S. 
 
2015, USA 

Att beskriva 
intensivvårdspatientens 

upplevelser av att vårdas i 
respirator 

 
Att undersöka patientens och 

närståendes minnen av 
smärta, ångest, ångest och 

dyspné efter 
respiratorbehandling 

 
Att bestämma om det finns 

ett samband mellan 
sjuksköterskedokumenterad 

smärtbedömning och patient- 
och familjerapporterad 

smärtintensitet 
 

Att bedöma nivån på 
patientens och familjens 

tillfredsställelse med vården 
medan patienten är i 

respirator 

Design: 
Mixad metod 

Ej angiven hypotes/teori 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

 
Urval: 

Bekvämlighets 

n = 84/85 
 

Upplevelser som deltagarna i 
studien upplevde var smärta, 

ångest och oro samt 
kommunikationssvårigheter. 

Medelhög 

Saknar relevant 
etiskt resonemang. 

 
Det står 84 

deltagare i abstract 
men 85 deltagare i 

resultatet. 
 

Fyra kvalitativa 
frågor till 

deltagarna. 



 

 3  

 

Haugdahl, H S., 
Dahlberg, H., Klepstad, 
P. & Storli, S L. 
 
2017, Norge 

Att jämföra patienternas 
självrapporterade poäng av 
andfåddhet som uppnåtts 

under respiratorbehandling 
med upplevelser av 

andfåddhet som (åter-
mindes) 

 
Att utforska upplevelsen av 

andning under och efter 
respiratorbehandling 

Design: 
Mixad metod – Kvalitativt 

driven. 
Hermeneutik/Fenomenologi 

 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 

Van Manens- teori 
 

Urval: 
Strategiskt 

n kval = 11 

Upplevelser som deltagarna i 
studien upplevde var det 
existentiella hotet som 

innebar att dem blev akut 
sjuka och nära att avlida, den 

svåra tiden av och under 
sjukdomstillståndet, den 

diffusa kroppen och känslan 
av att ta sig igenom till 

återhämtning. 

Hög  

Holm, A. & Dreyer, P. 
 
2015, Danmark 

Att utforska patienternas 
intensivvårdsupplevelse av 

att vara medvetna under 
endotrakeal intubation 

och respiratorbehandling 

Design: 
Kvalitativ 

Hermeneutik/Fenomenologi 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 
Ricoeurs teori 

 
Urval: 

Strategiskt 

n = 4 
(4) 

Patienterna upplevde obehag 
från endotrakealtuben som i 
sin tur triggade känslor och 
upplevelser som relaterades 
till endotrakealtuben. Några 

patienter upplevde 
minnesluckor vid 

intuberingen medan andra 
inte mindes större delar av 
intensivvården. Dem kände 
sig närvarande i tid och rum 
men ändå inte samtidigt som 

dem var medvetna om 
omgivningen. 

Hög 

Forskarna 
inkluderade 

deltagare från 17 
års ålder. Dock 
inga som deltog 

och därav 
inkludering. 



 

 4  

 

Karlsson, V., Bergbom, 
I. & Forsberg, A. 
 
2012, Sverige 

Att belysa upplevelsen hos 
patienter som var medvetna 
under respiratorbehandling 

på en intensivavdelning 

Design: 
Kvalitativ 

Hermeneutik/Fenomenologi 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 
Ricoeurs teori 

 
Urval: 

Strategiskt 

n = 12 
(3) 

Patienternas upplevde bland 
annat hjälplöshet, en 

beroendeställning, rädsla, att 
uthärda smärta från sugning i 

endotrakealtuben och 
desorientering.  

Hög  

Kjeldsen, C L., Hansen, 
M S., Jensen, K., Holm, 
A., Haahr, A. & Dreyer, 
P. 
 
2018, Danmark 

Att utforska patienters 
upplevelse av törst och 

samtidigt vara medveten 
under respiratorbehandling 

Design: 
Kvalitativ 

Hermeneutik 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

 
Urval: 

Strategiskt 

n = 12 

Patienterna upplevde bland 
annat en dominerande 

upplevelse av törst och att 
inget i tillfället kunde släcka 

den törsten. Dem begärde 
något kallt i munnen som 
dem ansåg skulle lindra 
törstbegäret men blev 

berövade den möjligheten. 
Dem anpassade sig till 

respiratorbehandlingens 
begränsningar och hade en 
stor längtan efter vatten. 

Hög 

I löpande text står 
det att tre har 

trakeostomi men i 
tabellen är dem 

fyra. 



 

 5  

 

Laerkner, E., Egerod, I., 
Olesen, F. & Ploug 
Hansen, H. 
 
2017, Danmark 

Att utforska patienters 
upplevelser av att vara vakna 

under kritisk sjukdom och 
vara under 

respiratorbehandling på 
intensivvårdsavdelningar 

Design: 
Kvalitativ 

Etnografi/Grounded 
theory/Fenomenologi 

 
Datainsamling: 

Intervjuer 
 

Analysmetod: 
Tolkande beskrivning 

(tematisk analys) 
 

Urval: 
Strategiskt 

n = 13 
(9) 

Patienterna upplevde en 
känsla av autonomi under 
respiratorbehandlingen då 

dem kunde visa uttryck i hur 
dem kände för stunden. 

Andra patienter upplevde 
obehag då dem började att 
förstå hur sjuka dem var. 

Vissa upplevde att motoriken 
i kroppen inte fungerade 

vilket gjorde dem frustrerade. 
Patienter upplevde även en 
trygghet i vårdförloppet. 

Hög  

Roberts, M., Johnson 
Bortolotto, S., Weyant, R 
A. & LaLonde, T. 
 
2019, USA 

Att utforska patienters 
genomgripande erfarenheter 
och hur erfarenheter kan ha 

påverkats av lätt 
sederingsmetoder. 

Design: 
Mixad metod 
Fenomenologi 

 
Datainsamling: 

Intervjuer 
 

Analysmetod: 
Fenomenologisk metod 

 
Urval: 

Bekvämlighet 

n = 15 

Patienterna upplevde 
kommunikationshinder eller 

luckor i förmåga att 
kommunicera. Dem upplevde 
även förekomsten av fysisk 
och/eller emotionell smärta 
och en förlust av kontroll. 

Hög  



 

 6  

 

Tembo, A C., Higgins, I. 
& Parker, V. 
 
2015, Australien 

Att beskriva upplevelsen av 
kritisk sjukdom på 

intensivvårdsavdelningar i 
samband med DSI (daily 
sedation interruption) och 

hur det påverkar deltagarnas 
fortsatta liv efter 

intensivvårdsvistelsen 

Design: 
Kvalitativ 

Hermeneutik/Fenomenologi 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 

Van Manens- teori 
 

Urval: 
Strategiskt 

n = 12 

Patienterna upplevde känslan 
av att vara fängslade och 

handlingslösa samtidigt som 
dem upplevde sig som 

stumma då dem inte kunde 
kommunicera verbalt med 

vårdpersonalen. Det i sin tur 
utlöste andra känslor som 
irritation och hopplöshet. 

Hög 

Två teman var inte 
relevanta till 

litteraturöversikten 
och inkluderades 

inte. 

Takashima, N., Yosihno, 
Y. & Sakaki, K. 
 
2019, Japan 

Att undersöka 
stressupplevelserna hos 
patienter som var under 

respiratorbehandling på en 
intensivvårdsavdelning i mer 

än 12 timmar 

Design: 
Mixad metod 

Ej angiven hypotes/teori 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

 
Urval: 

Strategiskt 

n = 96 

Patienterna upplevde bland 
annat fysisk och psykisk 

smärta, diffus smärta samt ett 
okontrollerbart obehag i 

lägespositioner. Dem 
upplevde även en positiv 
attityd mot vårdlaget och 

tyckte att det var tryggt att 
ligga på en 

intensivvårdsavdelning. 
Patienterna hade 

framtidshopp och kunde 
konvertera smärta till lättnad. 

Medelhög 
Otydligt beskriven 

metod och 
resultat. 



 

 7  

 

Tingsvik, C., 
Hammarskjöld, F., 
Mårtensson, J. & 
Henricson, M. 
 
2018, Sverige 

Att utforska patienters 
upplevelser av urträning ur 

respiratorbehandling på 
intensivvårdsavdelningar. 

Design: 
Kvalitativ 

Hermeneutik/Fenomenologi 
 

Datainsamling: 
Intervjuer 

 
Analysmetod: 

Van Manen 
 

Urval: 
Strategiskt 

n = 20 
(6) 

Patienterna upplevde bland 
annat delaktighet i vården 

och kunde acceptera 
situationen dem befann sig i. 
Dem fick uthärda svårigheter 
som bland annat upplevdes 

som påfrestningar för 
kroppen vilket kändes 

utmattade. Patienterna kunde 
även uppleva en känsla av 
overklighet då dem befann 

sig i en okänd miljö och 
kunde hallucinera. 

Hög  

 


