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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intensivvård innebär diagnostisering, övervakning, behandling och omvårdnad av 

patienter med akut livshotande tillstånd/sjukdomar. Thoraxintensivvård definieras som vård 

omedelbart efter: hjärtoperationer med ECC (hjärt- lungmaskin), koronaroperationer off-

pump, öppen kirurgi på torakalaorta och perkutana aortaklaffar.  Varje 

intensivvårdssjuksköterska ska behandla patienten med respekt för dennes autonomi och 

integritet samt ge omvårdad utifrån dennes individuella behov. 

Sjuksköterskan/intensivvårdssjuksköterskan skall också om patienten vill, föra dennes talan i 

vården. Det finns situationer som gör att patienterna inte känner sig delaktiga i sin vård. 

Exempel på sådana situationer kan vara när patienten får reda på provresultat och 

undersöknings resultat men inte får någon förklaring till vad de betyder, när patienten inte vet 

vad som ska hända härnäst, när patienten blir betraktad som ett objekt eller-, när patienten inte 

blir lyssnad på och patientens åsikt inte tas i beaktande.  

Syfte: Syftet med studien var att studera patientperspektivet vid väckning och extubation efter 

thoraxkirurgi, som sker i ett tidigt postoperativt förlopp. 

Metod: Studien är en kvalitativ och deskriptiv semistrukurerad observationsstudie med 

fältanteckningar. 

Resultat: Resultatet visar att kommunikation, lugnande omvårdnad, information och 

delaktighet var fyra stycken huvudområden. 

Slutsats: Vid tidig extubering av patient som genomgått thoraxkirurgi krävs att patienten görs 

delaktig i sin vård genom att information kommuniceras tidigt och tydligt. Det var av stor vikt 

för patienten att vårdpersonalen guidade denne genom extubationen, för att minska obehaget 

som denna upplevelse kan orsaka.  

 

Nyckelord: Intensivvård, extubation, postoperativvård, personcentrerad vård. 
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ABSTRACT 

Background: Intensive care involves diagnosing, monitoring, treatment and care of patients 

with acute life-threatening conditions / diseases. Thoracic intensive care is defined as  

immediate care after: cardiac surgery with ECC, coronary surgery off pump, open surgery on 

the aorta and percutaneous aortic valves. Each intensive care nurse must treat the patient with 

respect for their autonomy and integrity and provide care based on the patients individual 

needs. ICU nurses has to, if required by the patient, represent the patient in the daily care. 

There are situations when the patients may feel that they are not able to participate care. 

Examples of such events can be when the patient gets out test scores and survey results, but 

does not get any explanation of what they mean, when the patient does not know what will 

happen next, when the patient is viewed as an object, when the patient does not get listened to 

or when the patient's opinion is not taken into account. 

Objective: The aim of this study was to study the patient's perspective of wake-up and 

extubation after thoracic surgery, which takes place in the early postoperative course. 

Method: The study is a qualitative and descriptive semi-structured observational study with 

field notes. 

Results: The results show that communication, soothing care, information and participation 

were four main areas. 

Conclusion: Early extubation of patients undergoing thoracic surgery requires that patients 

are involved in their care through information communicated early and clearly. It was very 

important for the patient's that the medical staff guided them through the extubation, to reduce 

the discomfort that this experience can cause.  

 

Keywords: Intensive-care, extubation, postoperative care, person-centered care 
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Ordlista 

 

IVA  Intensivvårdsavdelning 

TIVA  Thoraxintensivvårdsavdelning 

ASA klass   Klassifikation av fysiskt status hos patient som ska genomgå 

anestesi 

ADL  Allmän daglig livsföring 

Off-pump  Operation utan ECC 

ECC  Hjärt-lungmaskin 

VAP  Ventilator associerad pneumoni 

RASS  Richmond agitation sedation scale 
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BAKGRUND 

Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (2009) definieras intensivvård enligt 

följande: ”Intensivvård är att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att 

fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel”. Intensivvård innebär diagnostisering, 

övervakning, behandling och omvårdnad av patienter med akut livshotande 

tillstånd/sjukdomar.   

 

Thoraxintensivvård 

Thoraxintensivvården startades i Sverige på 1950-talet då det fanns behov av att vårda 

patienter vilka genomgått hjärtkirurgi. Hjärtkirurgin har utvecklats mycket de senaste 50-60 

åren, från att ha varit en sällsynt operation till att det idag görs mellan 7000-8000 operationer 

per år i Sverige (Ricksten, 2012). Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) (2015), 

definieras thoraxintensivvård som vård omedelbart efter: hjärtoperationer med ECC (hjärt- 

lungmaskin), koronaroperationer off-pump, öppen kirurgi på torakalaorta och perkutana 

aortaklaffar. 

 

Postoperativ vård 

Postoperativ vård definieras av SIR (2015) som vård mindre än 24 timmar efter ingrepp, 

undersökning eller annan intervention som fordrar övervakning utöver vad en 

somatiskvårdavdelning kan erbjuda. Om patienten av medicinska skäl behöver postoperativ 

vård mer än 24 timmar klassificeras den fortsatta vårdtiden i normalfallet som vårdtyp IVA. 

Vårdtillfället klassificeras som vårdtyp IVA om postoperativ vård innebär vårdinsatser som 

kan karakteriseras som intensivvård t.ex. ventilatorbehandling, kontinuerlig renal 

ersättningsterapi eller cirkulationsunderstöd med inotropa farmaka och/eller vasopressorer. 

Undantag görs för vårdinsatser som kan anses vara del av normal postoperativ vård såsom 

tidsbegränsad (ca 6 timmar) farmakologiskt cirkulationsunderstöd och urtrappning av 

läkemedel med från operation (SIR, 2015). 

 

Tidig extubation 

Enligt en sammanställning av 30 studier (Hawkes, Dhileepan, Foxcroft, 2004) definieras tidig 

extubation som extubation inom 8 timmar efter operation.  
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Syftet med att extubera patienterna tidigt är att minska kostnaderna för vården (Reis, Mota, 

Ponce, Costa-Pereira, Guerreiro, 2002). Det ökar samtidigt chansen att överleva samt chansen 

att tidigt skrivas ut från intensivvårdavdelning till vårdavdelning och från vårdavdelning till 

rehabilitering (Cislaghi, Condemi, Corona, 2009). Mortaliteten ökar 5-10 gånger hos patienter 

som behöver ventilatortid mer än 48 timmar efter hjärtkirurgi samt står för c:a 40-50% av den 

totala TIVA kostnaden. Hälften av dessa patienter vårdas på sjukhus i mer än två veckor 

(Ricksten, 2012). Branson (2013) menar att patienter som vårdas längre än 48h i ventilator 

och som får lungkomplikationer, exempelvis VAP, kostar 50 % mer än de patienter som bara 

får komplikationer från själva kirurgin. Studier visar att patienter som får lungkomplikationer 

postoperativt kostar i genomsnitt $ 52.000 (c:a 470.600 SEK) mer än patienter utan 

lungkomplikationer (Branson, 2013). 

 

För att tidig extubation skall kunna genomföras behövs tydliga riktlinjer. Välfungerande 

riktlinjer som leder till minskad tid till extubation efter ankomst från operation leder till bättre 

utgång för patienterna. Detta leder i sin tur till både minskad tid för inneliggande vård på en 

intensivvårdsavdelning och minskade sjukhuskostnader (Soltis, 2015).   

 

Dock har Shahbazi och Kazerooni (2012) visat att ålder är en avgörande faktor om man kan 

extubera tidigt eller ej. Hög ålder är således en riskfaktor för sen extubation. Preoperativa 

riskfaktorer för att drabbas av dessa ventilatorassocierade komplikationer är ålder över 50 år, 

ASA klass >2, hjärtsvikt, sömnapné och rökning. Peroperativa riskfaktorer är operationstid 

>3h, akut operation, peroperativ blodtransfusion, generell anestesi, användning av 

muskelrelaxantia och höga tidalvolymer (Branson, 2013).  

Lewis, Li, Murphy och Klompas (2014) hävdar att även benzodiazepiner, opioder och 

muskelrelaxantia är riskfaktorer eftersom de kan orsaka ventilatorassocierad pneumoni.  

 

Sederingsgrad 

RASS är en skala som används för att bedöma hur agiterad eller sederad en patient är. Skalan 

sträcker sig från +4 till -5, där plus (1-4) betyder grader av agitation eller ångest. Minus (1-5) 

betyder grader av hur djupt patienten är sederad och slutligen 0 som betyder att patienten är 

lugn (Sessler et al., 2002). 

Teoretisk ram  

Personcentrerad vård 



8 
 

Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp och det finns ännu inte en enhetlig definition. 

Det finns dock fyra utgångspunkter för området personcentrerad vård (Lindström Kjellberg & 

Hök, 2014). 

 

1. Vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa. 

2. Vården skall efterfråga personens förmågor och vara aktiverande. 

3. Vården skall vara sammanhållen. 

4. Vården skall alltid möta varje människa med värdighet, medkänsla och respekt och 

utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt. 

 

Patientperspektivet 

Det kan skilja sig i vad patientrollen för patienten innebär beroende på t.ex. om patienten är 

långvarigt sjuk eller om den kommer in för en snabb behandling. Inom patientperspektivet 

ryms ett partnerskap mellan patient och vårdpersonal som bygger på kontinuitet och respekt. 

Kontinuiteten i vården är inte bara viktigt för patientsäkerheten utan även för att patienten ska 

känna sig respekterad (Hedman, 2014).   

Ekman et.al. (2011) menar att det är viktigt att det benämns just personcentrerad vård och inte 

patientcentrerad vård. Detta för att ordet patient objektifierar och tar bort personen bakom 

begreppet samt att personen om den kallas patient enbart blir någon man gör saker med eller 

på. Istället bör man säga personcentrerad vård då detta visar på vikten av personen bakom 

begreppet patient samt att där finns en människa med känslor, vilja och behov.  

Enligt Ekman, Hedman, Swedberg och Wallengren (2015) finns det fördelar med att arbeta 

enligt personcentrerad vård. Dessa inbegriper kostnadseffektivitet, minskad mängd 

medicinska komplikationer efter kirurgiska ingrepp samt minskad osäkerhet och oro hos 

patienten. 

 

Ekman et al. (2012) menar att om personcentrerad vård implementeras tidigt i vårdförloppet 

så minskas vårdtiden med hela 2,5 dygn jämfört med patienter där man inte implementerat 

personcentrerad vård. Dessutom bibehålls eller förbättras personens ADL-förmåga och detta 

utan att patienten får en försämrad livskvalitet eller behöver återkomma till sjukhuset och 

återinläggas. Det står skrivet i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening, 2012) att 

sjuksköterskor ska behandla patienten med respekt för dennes autonomi och integritet samt ge 
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omvårdad utifrån dennes individuella behov. Sjuksköterskan/intensivvårdssjuksköterskan 

skall också om patienten vill, föra dennes talan i vården. 

 

Kommunikation 

Saldert (2014) hävdar att kommunikation mellan de inblandade i en vårdsituation är en 

förutsättning för att personcentrerad vård ska kunna utövas. Williams et.al. (2010) visar i sin 

studie att kommunikation inom intensivvården ger bättre utfall för patienterna både på kort 

och lång sikt. Det finns dock studier som visar på svårigheterna för vårdpersonal att 

kommunicera när patienten är intuberad. Patienterna i en studie av Liu, Chou och Yeh (2009) 

hävdar att det svåraste i kommunikationen är att försöka göra sig förstådd utan att kunna 

prata, men de menar även att det är svårt att få ut sina tankar och känslor, att ställa frågor om 

sin vård samt-, att få veta var ens familj är. 

 

El-Soussi, Elshafey, Othman och Abd-Elkader (2015) hävdar i sin studie att det däremot inte 

alls är omöjligt att göra patienten nöjd med sin vård och med kommunikationen när den är 

intuberad. De visar i sin studie att personalen med alternativa kommunikationsvägar, t.ex. 

med kommunikationsbrädor och papper och penna, kan göra patienterna mer nöjda med 

kommunikationen. Menzel (1997) menar även att det bland intuberade intensivvårdspatienter 

finns en rädsla att inte kunna kommunicera överhuvudtaget efteråt på grund av själva 

intuberingen.  En rädsla för att inte kunna prata och kommunicera efter intensivvårdstiden.  

 

Information 

Alla inom vården är skyldiga att delge patienterna information om bl.a. deras hälsotillstånd, 

de metoder som finns för vård och behandling, de hjälpmedel som finns att få om patienten 

t.ex. lider av någon form av funktionsnedsättning, när patienten kan förvänta sig att få vård, 

det förväntade vårdförloppet, väsentliga risker, komplikationer och biverkningar, information 

om eftervården och information till patienten om metoder för att förebygga sjukdom eller 

skada (Socialstyrelsen, 2015).  Swenne och Skytt (2014) visar i sin studie att det är viktigt 

med bra information om t.ex. provsvar, undersökningssvar och den fortsatta planeringen för 

att patienten överhuvudtaget ska kunna bli delaktig i sin vård.  Dessutom vill patienterna 

kunna få tid till att ställa frågor och för att kunna delta i bestämmandet över vilka 

undersökningar och behandlingar som ska ges.  
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Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) visar i sin studie hur viktigt det är för patienten att få 

information för att denne ska kunna involveras i sin vård, t.ex. vill patienterna få 

individanpassad information och information som dom kan omvandla till att vara med och ta 

beslut om hur deras vård ska utövas. Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) visar även i sin studie 

att om patienten inte får tillräckligt mycket information, inte får informationen i tid eller när 

patienten får information strikt efter en checklista får patienterna det svårt att vara delaktiga i 

sin vård. Dem får det svårt att vara med och ta beslut om fortsatt behandling och medicinering 

och får svårt att förstå sig på sin sjukdom och vilka symptom de ska vara uppmärksamma på.  

 

Delaktighet  

Socialstyrelsen (2015) har beslutat att patienten ska vara så pass välinformerad av personalen 

att denne ska kunna vara med och påverka sin egen hälsa, vård och behandling. Patienten ska 

kunna ha ett bra inflytande i sin egen vård. Studier har gjorts på vad sjuksköterskor tycker att 

delaktighet för patienterna är. Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2015) 

visar i sin studie att erfarna sjuksköterskor tycker att så länge patienten är välinsatt i sin 

sjukdom och medicinering kan de låta patienten vara med och påverka sin vård medan 

sjuksköterskor med lite mindre erfarenhet var mindre benägna att låta patienten göra egna val. 

Andra sjuksköterskor i samma studie påvisade att rätten att vägra vård även det är en typ av 

delaktighet och självbestämmande. Att vägra vård menar de inte bara är när patienten inte vill 

ha behandling utan snarare när patienten inte vill duscha, äta eller sova på sjukhusets 

förbestämda tider. 

 

Morgan och Yoder (2012) menar att empowerment är viktigt för att patienterna ska bli 

delaktiga och att detta kan uppnås om vårdpersonalen ger patienterna gott självförtroende och 

god självinsikt. Enligt Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) finns det vissa saker som är viktiga 

för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård. Några av dessa är till exempel att bli lyssnad 

på, när patientens åsikt efterfrågas, att bli betraktad som en person och inte som en sjukdom 

och när patienten får vara med och sätta mål för sin egen vård och behandling.  

 

Problemformulering 

Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) menar att det finns saker som gör att patienterna inte känner 

sig delaktiga i sin vård. Exempel på sådana situationer kan vara när patienten får reda på 

provresultat och undersökningsresultat men inte får någon förklaring till vad de betyder, när 

patienten inte vet vad som ska hända, när patienten blir betraktad som ett objekt, när patienten 
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inte blir lyssnad på och när patientens åsikt inte tas i beaktande, till exempel i situationen när 

en patient skall extuberas.  

 

Författarna valde att rikta studien mot kommunikation, information och delaktighet för att 

avgränsa studien mer och för att det var dessa tre begrepp inom personcentrerad vård som 

intresserade författarna mest.  För att patienten ska kunna bli delaktig i sin egen vård krävs att 

denne erhåller information genom kommunikation. 

Syfte 

Syftet med studien var att studera patientperspektivet vid väckning och extubation efter 

thoraxkirurgi, som sker i ett tidigt postoperativt förlopp. 

 

Frågeställningar 

 Hur kan kommunikation med patienten yttra sig vid extubationstillfället? 

 Hur kan information till patienten yttra sig vid extubationstillfället? 

 Hur kan patientens delaktighet yttra sig vid extubationstillfället? 

METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ och deskriptiv semi-strukturerad observationsstudie med 

fältanteckningar. I och med att syftet med studien var att observera ett fenomen inom en 

kultur har just denna design valts då den av författarna bedöms svara bäst mot studiens syfte. 

När en forskare ska titta på någonting som sker inom en kultur hos till exempel en grupp 

människor eller på en arbetsplats är etnografiska observationsstudier den bästa designen att 

använda (Polit & Beck, 2012., Henricsson, 2012). 

Urval 

Urvalet var inneliggande patienter som skulle genomgå thoraxkirurgi med tidig extubering 

postoperativt på intensivvårdsavdelning. 

 

Tio stycken observationer genomfördes efter att åtta patienter uppfyllde inklusionskriterierna 

för studien. Inklusionskriterierna var: patient som genomgått thoraxkirurgi och som kommer 

till TIVA intuberad för postoperativvård och extubation.  
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Utöver de åtta som observerades exkluderades fem stycken patienter, en tackade nej till att 

delta i studien och de andra fyra föll bort på grund av att de uppfyllde exklusionskriterier. 

Exklusionskriterier: förväntat komplicerat postoperativt förlopp där extubation inte förväntas 

ske inom 6 timmar. 

Datainsamlingsmetod 

Ett semistrukturerat observationsformulär, se bilaga 1, togs fram för att göra observationerna 

tydligare. Det finns inte någon tidigare forskning som liknar den här studien, således fanns 

inte heller något färdigt observationsformulär att använda. Observationsformuläret togs fram 

av författarna. På formuläret skrevs tre stycken stödord: delaktighet, information och 

kommunikation. Detta för att dessa tre ord representerade det som forskarna skulle titta på för 

att bäst besvara syftet. Formuläret testades under en pilotstudie där båda författarna 

observerade samma situation. Efter pilotstudien renskrevs den data som framkom och 

kontrollerades om detta svarade mot syftet i studien. Båda författarna var överens om att 

observationsformuläret skulle svara mot studiens syfte.  

 

Under samtliga observationer fördes fältanteckningar löpande som efter varje observation 

renskrevs och lästes igenom, här startar analysprocessen (Henricsson, 2012). Skriva 

fältanteckningar är enligt Polit och Beck (2012) det vanligaste sättet att beskriva ett fenomen 

som observeras. De menar att fältanteckningar är bredare, mer analytiska och mer tolkande än 

om forskaren listar händelser till exempel när en händelselog används där händelser snarare 

listas i kronologisk ordning. Fältanteckningar borde föras i nära anslutning till 

händelsen/observationen, gärna under tiden som observationen genomförs (Henricsson, 

2012). I denna studie fördes anteckningar löpande under själva observationen och renskrevs 

sedan för att se om något hade missats då observationen nyligen var utförd och fanns i 

närminnet hos författarna.   

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen skedde på en intensivvårdsavdelning. Författarna tog kontakt med 

vårdenhetschef samt verksamhetschef och beviljades medgivande till att utföra studien, bilaga 

2. Inget samtycke från personal inhämtades eftersom att det är patientperspektivet som 

studerats. Personalen informerades av vårdenhetschef via veckobrev om vilken tidsperiod 

studien pågick. Informationsbrev till avdelning, se bilaga 3. Med vårdpersonal avses alla 

yrkeskategorier som kan ingå i vården av patienten. 
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Författarna tog därefter kontakt med vårdenhetschef för vårdavdelningen där patienterna 

vårdades innan operation för att med deras hjälp kunna ta fram vilka patienter som skulle 

kunna inkluderas i studien. Författarna besökte därefter vårdavdelningen, sökte upp och 

informerade de patienter som var aktuella. De patienter som ville delta fick därefter lämna 

informerat samtycke till att ingå i studien. Informationsbrev samt medgivande till studien för 

patienter se bilaga 4. 

 

Som observatör var författarna iklädda sjukhuskläder och tillämpade en begränsad interaktion 

med vårdpersonal samt patient, observatören talade endast om denne blev tilltalad. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien är utförd inom ramen för utvecklingsarbete vilket gör att inget godkännande behövs 

från en etisk kommitté (SFS 2003:460). Verksamhetschef samt vårdenhetschef har beviljat 

studien se bilaga 2. 

Alla patienter som deltagit i studien har deltagit på egen fri vilja. En patient tackade nej och 

det beslutet respekterades till fullo. Samtliga patienter och vårdpersonal har avidentifierats i 

arbetet (Codex, 2015). Inga etiska överträdelser har identifierats under studiens gång.  

 

Enligt Codex (2015) bör författarna dessutom följa god forskningssed och även informera 

patienten om eventuella intressekonflikter som kan uppstå hos forskaren och hur insamlad 

data kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt den innan studien publicerats.  

Bearbetning och analys 

Data har analyserats enligt Hsieh och Shannons (2005) konventionella innehållsanalys. 

Pilotstudie samt observation nr 1 är utförda av båda författarna och därmed resulterade dessa i 

fyra stycken analyser. Data har först, efter renskrivning, lästs igenom ett flertal gånger för att 

se ett sammanhang (Krippendorff, 2004). Därefter har meningsbärande enheter brutits ut ur 

texten. Samtliga meningsbärande enheter kodades. Koderna sorterades sedan efter vilka som 

liknade varandra. Denna sortering utmynnade i fyra stycken olika kategorier. Inom varje 

kategori sågs olika kluster med koder som liknade varandra. Dessa kluster bildade 11 stycken 

subkategorier.  
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RESULTAT 

 

Diagram 1: överblick av RASS vid observationer. 

 

Vid analysen framkom fyra stycken kategorier med sammanlagt 11 stycken subkategorier. 

Tabell 1: överblick över resultatets subkategorier samt kategorier. 

Kategori Subkategori 

Kommunikation 

Kommunikation mellan vårdpersonal 

Kommunikation med patient via kroppspråk 

Kommunikation med patient via tal 

Kommunikation till patienter 

Undervisning av vårdpersonal 

Lugnande omvårdnad 
Lugnande fysisk närvaro 

Lugnande vädledning 

Information 
Information till patient 

Interaktion utan information till patient 

Delaktighet 

Patient uppmanas att delta i vården  

Patient uppmanas att delta i vården men 

deltar inte 

 

Kommunikation 

Kommunikation inom intensivvården kan yttra sig på olika sätt. Andvändning av tal var en 

nästan lika stor del av kommunikationen som att använda sig av kroppsspråk. Under 
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observationerna såg författarna att det inte alltid var en tvåvägskommunikation utan ibland 

fick patienten verbal information utan att ge någon respons. Under kommunikation 

observerades även att undervisning mellan vårdpersonal och vårdpersonal samt mellan 

vårdpersonal och student var en stor del. Det visade sig vara en naturlig och självklar del för 

att få det dagliga arbetet att flyta på bra och för att göra vården kring patienten så bra och 

säker som möjligt. 

 

Kommunikation mellan vårdpersonal 

Vårdpersonalen hade en ständig kommunikation, om allt ifrån när de skulle väcka patienten, 

om patienten triggade sina egna andetag, hur den fortsatta vården skulle fortlöpa och de 

planerade för när de själva skulle ta raster då detta direkt påverkade t.ex. när patienten skulle 

extuberas. Kommunikationen var viktigt för att vården kring patienten skulle bli så bra som 

möjligt för den enskilda patienten.  

 

“Vårdpersonal pratar om sedering och smärtlindring och att patienten har en 

smärtproblematik från ryggen sedan tidigare och man har ”pallat” upp under ryggen för att 

stötta upp och att morfinet är anpassat för att patienten inte ska behöva vakna upp och ha 

både smärta från ryggen för att ha legat länge på rygg samt från thorax pga 

thoraxoperationen.” Observation nr 6 

 

Kommunikation med patient via kroppspråk 

När patienten är intuberad är denne begränsad till att enbart använda sig utav kroppspråk för 

att kommunicera. Det är därför av vikt att vårdpersonalen är införstådda med detta och 

använder sig utav ett språk där slutna frågor är grunden när de kommunicerar med patienter. 

Detta för att patienten enkelt skall kunna svara. Vid observationerna såg författarna att 

vårdpersonalen var vana vid att ställa slutna frågor till patienterna där de kunde svara med 

antingen nickningar eller med att skaka på huvudet. Detta gör att frågorna blir anpassade och 

att patienten har lättare att svara på frågan. 

 

“Vårdpersonal frågar om patienten har ont, patienten svarar genom att skaka på huvudet.” 

Observation nr 3 

 

Kommunikation med patient via tal 
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Vid observationerna såg författarna att patienterna ändrade sitt sätt att kommunicera med 

vårdpersonalen före och efter extubering. Vårdpersonalen bibehöll användandet av slutna 

frågor efter extubering. Det som förändrades var att patienten nu kunde svara och enkelt 

kunde beskriva eller uttrycka sina behov. 

 

“Vårdaren informerar om att dom alltid är runt patienten och säger att han kan känna sig 

helt trygg. Patienten svarar att hen känner sig trygg.” Observation nr 1 

 

Kommunikation till patienter 

All kommunikation till patienterna besvarades inte av patienterna. Ibland kunde detta bero på 

att de fortfarande var påverkade av sederingen och att patienten inte hunnit vakna ännu. 

Denna kommunikation var ändå viktigt, det var en del i väckningen av patienten. Det var även 

ett sätt att berätta för patienten vad vårdpersonalen gjorde med patienten.  

 

“Vårdpersonal pratar med patienten och presenterar sig och berättar vad hen gör och kollar 

samtidigt pupiller, ingen respons från patienten.” Observation nr 6 

 

Undervisning av vårdpersonal 

Det förekom även undervisning mellan vårdpersonal och vårdpersonal samt till student under 

observationerna. Detta ser författarna som en del i att utveckla patientsäkerheten där utrymme 

i arbetet finns till att undervisa och reflektera med varandra och utvecklas för att göra vården 

säkrare för patienterna. 

 

“Vårdpersonal förklarar för vårdpersonal hur andningen fungerar och hur kroppen själv 

triggar till andetag normalt.” Observation nr 4 

 

Lugnande omvårdnad 

Patienter som vaknade efter operation var ofta rädda, oroliga och plockiga. Vid vissa tillfällen 

fanns det risk för patientens säkerhet när patienten till exempel försökte dra ut sin 

endotrakealtub. Vid dessa tillfällen använde sig vårdpersonalen av något som författarna har 

tolkat som lugnande omvårdnad. Detta visade sig vara en stor och viktig del av själva 

extuberingen och vården omkring den.  Att lugna en patient som precis vaknat verkade vara 

helt naturligt för vårdpersonalen och ingenting som de tänkte på. Vårdpersonalen tog till olika 
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verktyg för att lugna patienten, till exempel genom att ge lugnande information, lägga en hand 

på patientens axel och tala lugnt. De två sistnämnda har författarna tolkat som lugnande 

kommunikation. 

 

Lugnande fysisk närvaro 

Patienterna var ofta i behov utav att bli lugnade framförallt vid uppvakningstillfället. 

Vårdpersonalen gjorde detta oftast genom att fysiskt stå hos patienten och lugna dem med 

fysiskberöring och samtal. Författarna observerade att det fungerade väl vid de observationer 

som utfördes. 

 

“Vårdpersonal pratar med patienten och hen vaknar till och är orolig. Patienten lugnas av 

samtal och medverkar till kontroll av att hen är tillräckligt vaken för att extuberas.” 

Observation nr pilot 

 

Lugnande vägledning 

Lugnande vägledning gavs till alla patienter vid uppvaknandet. Patienterna kunde vara 

stressade eller rädda och försöka ta bort endotrakealtuben. Författarna observerade att vid 

dessa tillfällen fick patienterna lugnande vädledning av vårdpersonalen om till exempel att 

endotrakealtuben snart skulle tas bort, att vårdpersonalen alltid fanns kring patienten och att 

operationen hade gått bra. Att lugna patienterna var viktigt för att vården skulle fungera bra 

och för patientens egen säkerhet.  

 

“Efter ytterligare ett försökt vaknar patienten med ett ryck, hen sätter sig upp i sängen och 

ser rädd och skrämd ut, patienten får omedelbart lugnande information av vårdaren och 

börjar följa uppmaningar (rör på händer och fötter). Patienten får information om att tuben 

snart skall dras bort.” Observation nr 1 

 

Information 

Patienterna erhöll väldigt mycket information men vid vissa tillfällen så lös informationen 

med sin frånvaro. Författarna observerade att det ibland gjordes till exempel 

omvårdnadsåtgärder med patienten utan att säga till patienten vad som nu skulle ske, trots att 

vårdpersonalen gjorde något så intimt som munvård. Information som däremot tycktes 
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fungera väldigt bra var information till patienten om till exempel var den befann sig, hur 

operationen hade gått och vilka som fanns omkring patienten.  

 

Information till patient 

Information till patienten var vanligt förekommande i omvårdnaden av patienten. Författarna 

observerade att det kunde vara allt ifrån att berätta för patienten att operationen var färdig och 

hade gått bra till att informera om vad som skulle hända härnäst och var patienten befinner 

sig. Det kunde även innefatta hälsningar ifrån anhöriga som vårdpersonalen hade tagit emot. 

En annan viktig information som patienterna erhöll var vilka som befann sig i rummet, en 

presentation av vårdpersonalen. 

 

“Vårdaren berättar för patienten var denne befinner sig och berättar också vilka som finns i 

hens närhet.” Observation nr 2 

 

“Vårdaren fortsätter att försöka få kontakt med patienten. Hen berättar att operationen är 

klar och har gått bra.” Observation nr 1 

 

Interaktion utan information till patienten 

Omvårdnadsåtgärder utfördes utan att informera patienten om vad som skulle ske. Vid vissa 

tillfällen kunde personalen kommunicera med patienten men inte berätta vad som skulle ske 

eller vad som händer i detta nu. Ibland gjordes också omvårdnadsåtgärder utan att 

överhuvudtaget prata med patienten.  

 

“Vårdpersonal utför munvård och kommunicerar med patienten men informerar inte om vad 

som ska hända.” Observation nr pilot 

 

Delaktighet 

Att göra patienten delaktig i sin vård tycktes inte vara helt enkelt för vårdpersonalen. 

Patienterna uppmanades ofta till att bli delaktiga, till exempel genom att visa tydligt att de var 

vakna genom att röra på alla extremiteter. Däremot var de ofta fortfarande påverkade av 

sederingen efter operation. 

 

Patienten uppmanas att delta i vården 
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Det sågs tydligt att i samband med extubering att patienten uppmanades till att mobilisera 

extremiteter, detta för att vårdpersonalen ville förvissa sig om att patienten var tillräckligt 

vaken för att kunna bibehålla sin egen luftväg efter extubering. Om patienten inte kunde följa 

uppmaningarna bedömdes det som att patienten inte var vaken nog att delta i vården och det 

avvaktades med extubering. 

 

“Vårdpersonal ber patienten att lyfta upp armarna i luften och patienten sträcker dem rakt 

upp i luften, vårdpersonal ber patienten sedan att vifta på tår samt krama händerna vilket 

patienten gör.” Observation nr 4 

 

Patienten uppmanas att delta i vården men deltar inte 

Författarna observerade att det som skedde precis innan patienten började vakna till var att 

patienten väcktes med både verbal och fysisk stimulans. Sederingen kunde ha varit avstängd 

en stund utan att patienten ännu börjat visa tecken till att vakna. I detta stadie försökte 

vårdpersonalen att väcka patienten oftast genom att prata med patienten och lägga en hand på 

patientens axel.  

 

“Vårdaren provar igen att få kontakt, både muntligt genom att säga patientens namn men 

också genom att lägga en hand på patienten och ruska lite i patienten. Vårdaren tar 

patientens hand och ropar högt patientens namn för att få kontakt men patienten sover 

fortsatt djupt.” Observation nr 1. 

 

“Vårdarna vill att patienten ska krama deras händer men patienten lyder inte uppmaning.” 

Observation nr 5. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera patientperspektivet vid väckning och extubation efter 

thoraxkirurgi, som sker i ett tidigt postoperativt förlopp. Resultatet visar att kommunikation, 

lugnande omvårdnad, information och delaktighet var fyra stycken huvudområden. 

Kommunikation till patienterna var viktig för att informera patienter, anhöriga och annan 

vårdpersonal men även för att göra patienten delaktig i sin vård. Information yttrade sig 

genom att patienten fick tydlig information samt att information ibland uteblev. Under 

observationerna visade det sig att vårdpersonalen försökte göra patienten delaktig i sin vård 

genom att uppmana patienten till detta. Kommunikation och information visade sig vara 

verktyg för att lugna och vägleda patienten genom extuberingen. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen var en stor del av resultatet i denna studie och var nästan ständigt 

närvarande. Vårdpersonalen kommunicerade mellan varandra och med patienten samt till 

studenter och anhöriga. Att kommunicera inom thoraxintensivvården tycktes vara helt 

naturligt och något som vårdpersonalen inte behövde tänka på. Det tycktes vara så att 

personalen kommunicerade för patientens bästa och för patientens säkerhet. Kommunikation 

mellan vårdpersonal i denna studie visar till exempel hur personalen planerade för en säker 

och lugn extubering. Detta går att koppla till patientens rätt till hälsa och välbefinnande som 

är en utav fyra hörnstenar inom personcentrerad vård.  

 

Liu et al. (2009) visar att det inte alls var självklart och enkelt att kommunicera med patienter 

som är intuberade men detta verkade vårdpersonal inom thoraxintensivvården inte alls 

bekymrade utav och kommunicerade även med de intuberade patienterna så långt det var 

möjligt. Författarna observerade en övergång i kommunikationen från övervägande 

kroppsspråk, från sändare och mottagare när patienten var intuberad, till att bli mer och mer 

talande kommunikation efter att patienten extuberats. Det var inte tydligt att detta var ett 

uttalat arbetssätt men det föreföll sig naturligt att det användes vid varje extubation. Detta 

trots att patienten inte alltid var mottaglig för talande kommunikation eftersom de fortfarande 

var påverkade av sederingen. 
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Otuzoğlu och Karahan (2014) menar att kommunikationen mellan patient och vårdpersonal 

utgör en viktig del i kvaliteten av vården som patienten erhåller samt att en bra 

kommunikation minskar oro och ångest hos patienten.  

 

Att kommunicera med patienten kan vara ett sätt för vårdpersonal att på bästa möjliga sätt 

behandla patienten med respekt och värdighet, något som också är en hörnsten inom 

personcentrerad vård. Att berätta för patienten vad vårdpersonalen gjorde och tänkte göra med 

patienten var både en fråga om patientsäkerhet men också om att behandla patienten med 

respekt och se personen bakom patienten genom att till exempel säga patientens namn innan 

personalen förklarade vad de skulle göra.  

Information 

Information till patienten bestod till stor del av tid, plats, att operationen var klar och 

presentation av vårdpersonalen som vårdade patienten. Författarna observerade att upprepning 

av information var vanligt, detta troligtvis för att patienten inte var vaken nog för att 

tillgodogöra sig den information som denne erhöll. Det fanns även tillfällen där information 

uteblev, vid vissa tillfällen kan det anses som att patienten inte var mottaglig för information 

exempelvis när patienten var märkbart påverkad av sederingen, och vid enstaka tillfällen var 

det utebliven information om vad som skulle hända. Det finns dock studier som visar att 

information bör ges även om patienten är sederade (Clukey, Weyant, Roberts & Henderson, 

2014) och således borde vårdpersonalen inom thoraxintensivvården ha informerat patienterna 

trots tron om att de var för sederade för att kunna tillgodogöra sig information.  

 

Under observationerna gavs information i syfte att lugna patienten, detta när patienten vaknar 

upp på en till synes helt ny plats, med en helt ny upplevelse av att vara intuberad. Författarna 

har ur detta perspektiv tolkat det som vårdpersonalens roll att vägleda patienten genom denna 

upplevelse där information via kommunikation är av stor vikt. 

Delaktighet 

Under observationerna såg författarna att vårdpersonalen försökte göra patienten delaktig i sin 

vård. Författarna tolkar vårdpersonalens uppmaningar att visa att patienterna var tillräckligt 

vakna vid extubationstillfället som en del i att göra patienten delaktig i sin vård. Detta för att 

kunna kommunicera med patienten, både före och efter extubering. Vid de tillfällen som 

patienten inte var tillräckligt vaken avvaktade vårdpersonalen med att göra patienten delaktig 
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i sin vård tills patienten var tillräckligt vaken. Detta har författarna tolkat som att 

vårdpersonalen väntar med att extubera patienten till denne är tillräckligt vaken, dels för att 

patienten skall kunna tillgodogöra sig den information denne får, samt att vara tillräckligt 

vaken för att själv kunna hålla fri luftväg. Enligt Thórarinsdóttir och Kristjánsson (2014) finns 

det tre faser (mänsklig kontakt, informations utbyte och utförandefas) där patienten blir 

delaktig i sin vård. Patienten blir inbjuden att delta i sin vård och behandlad med respekt, blir 

delgiven information och en dialog förs mellan parterna vilket gör att patienten och 

vårdpersonalen gemensamt kan ta beslut som gör att patienten tar kontroll över sin egen vård. 

Lugnande omvårdnad 

Att lugna patienter som vaknade efter sin operation hade fördelar, dels så lugnade 

vårdpersonalen ned patienten som annars var mycket stressad och rädd, men dessutom kunde 

vårdpersonalen upprätthålla en säker vård och se till att inga sladdar eller slangar drogs bort 

eller ur patienten. En sista och viktig del som kommer in i alla kategorier som kommit fram i 

denna studie var också att detta gjorde att vårdpersonalen för första gången kunde få ordentlig 

kontakt med patienten.  

 

Mycket av den lugnande omvårdnaden kunde tolkas som en vägledning, en vägledning genom 

extuberingen. När patenten vaknar ur sederingen var endotrakealtuben fortfarande kvar. Alla 

patienter reagerade olika på detta, några var rädda och skrämda, några oroliga och plockiga, 

några lite aggressiva, viftade och slet med armar och händer. Författarna observerade att 

vårdpersonalen använde främst två verktyg, de kunde använda talet för att lugna patienten och 

sin fysiska beröring och oftast räckte detta. Så fort patienten vaknade började vägledningen, 

vårdpersonalen berättade för patienten vad som skulle hända och fanns hela tiden runt 

patienten. Att informera patienten vad som händer är en viktig del trots att patienten kanske 

inte är helt vaken (Clukey et.al, 2014). Enligt Clukey et al. minskade oron hos patienter som 

fick ordentlig information även när de var sövda. Den lugnande omvårdnaden och 

vägledningen började redan innan patienten hade vaknat helt och fortsatte sedan när patienten 

hade vaknat.  

 

Att lugna patienten när den vaknar, att visa för patienten att vårdpersonalen är där för den, är 

början på en relation och ett förtroende till patienten. Patienten får veta vilka som finns i 

rummet och får höra att operationen har gått bra, patienten får också veta att endotrakealtuben 

snart skall tas bort och att personalen finns där bara för hen. Allt detta är starten på en relation 
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mellan vårdpersonal och patient, en relation som blir viktig för patientens upplevelse av 

vården.  

Metoddiskussion 

Design 

Författarna till denna studie valde att göra en observationsstudie då det var den bästa metoden 

för att svara mot studiens syfte. Författarna utgick ifrån personcentrerad vård som teoretisk 

ram, detta gör att författarna anser att patientperspektivet är det perspektiv som bör användas 

när personcentrerad vård ska studeras. Personcentrerad vård utgår från personen och därför 

var det naturligt att använda patientperspektivet och inte t.ex. sjuksköterskeperspektivet.  

 

Problemet som uppstod var att det vid själva extuberingen kan ha varit svårt att hinna med att 

skriva allting som hände då händelseförloppet går väldigt fort. Ett alternativ till att observera 

och föra fältanteckningar hade därför kunnat vara att filma situationerna istället och titta på 

det i efterhand. Eventuellt hade fältanteckningar också kunnat föras för att fånga in saker som 

kameran missar. På detta vis hade videon kunnat granskats i efterhand och granskats flera 

gånger för att verkligen inte missa något i observationerna. Däremot hade detta varit svårare 

att genomföra då det hade krävts andra etiska tillstånd och dessutom kanske hade skrämt iväg 

patienterna som skulle observerats.  

Urval 

Inklusionskriterierna för denna studie var patienter som var inneliggande som skulle genomgå 

thoraxkirurgi med förväntad extubering postoperativt på intensivvårdsavdelning. Författarna 

har således inte kunnat påverka vilka patienter som observerats vilket gjort urvalet rent 

slumpmässigt som ett resultat av hur patienterna bokats in för operation.  

Datainsamlingsmetod 

I och med att ingen tidigare forskning gjorts som liknar denna studie fanns som tidigare 

skrivits inget tidigare testat observationsformulär att använda. Observationsformuläret som 

togs fram av författarna är därför bara testat i denna studie och kan inte garantera att det är det 

bästa fomuläret för att bäst svara mot syftet. Däremot ansåg författarna att det var tillräckligt 

bra för att användas i och med att det som författarna fick ut utav pilotobservationen, med 

detta observationsformulär som hjälp, svarade mot syftet. Författarna valde att göra ett 

semistrukturerat observationsformulär med en lite mer strukturerad del och en helt tom del där 
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fältanteckningar kunde föras. I den strukturerade delen fanns klockslag och RASS värde med 

att fylla i. Något som kommit upp under studiens gång är om det hade varit möjligt att ha ett 

helt eller mer strukturerat observationsformulär än det författarna hade. Fördelarna med ett 

strukturerat formulär är att det är lätt att fylla i, forskaren kan nästan hela tiden titta på 

situationen och bara kryssa i när en förbestämd händelse sker i situationen och det går fortare 

att sammanställa (Polit & Beck, 2012). Däremot fångas inte detaljerna in, alla händelser som 

ska observeras måste vara förutbestämda vilket gör att viktiga händelser i situationerna 

kanske går förlorade i resultatet. Författarna till detta arbete var helt överens om att ett 

semsitrukturerat observationsformulär var den gyllene medelvägen, några saker (RASS och 

klockslag för start, extubering och slut) kunde vara strukturerade och fasta men att resten av 

formuläret skulle vara tomt för att kunna fyllas med det som faktiskt hände i situationen. Det 

tycktes vara det bästa sättet att besvara syftet på.  

 

I denna studie har båda författarna genomfört observationer, detta gör att författarna kan ha 

sett olika saker i situationerna och lagt vikt på olika saker men också att resultatet blir djupare, 

rikare och mer varierat då flera fenomen kommer fram. (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Båda författarna hade utfört del av sin verksamhetsförlagda utbildning på avdelningen. 

Detta kan gjort att vårdpersonalen tryggare i situationen att observeras. Rollen som deltagande 

observatör gjorde att författarna kunde studera den specifika situationen ur ett 

inifrånperspektiv (Polit & Beck, 2012). Däremot kan författarna med sin närvaro vid 

observationerna påverkat både vården och resultatet i denna studie. Den vård som patienten 

erhåller när författarna var på plats kan varit bättre än den vård som patienterna får när 

observatörerna inte var på plats. Detta då vårdpersonalen kan ha försökt utföra ett bättre 

arbete när de var iakttagna. Studiens resultat kan ha påverkats främst utav författarnas 

förförståelse utav intensivvård. T.ex. kan eventuellt för mycket fokus lagts på själva 

extuberingen och för lite fokus lagts på miljön runtomkring patienten och vilken påverkan 

detta haft på extuberingstillfället.  

Tillvägagångssätt 

Författarna har i efterhand reflekterat kring hur vårdpersonalen på avdelningen informerats. 

Författarna valde att delge information via vårdenhetschefen som skickade ut information i 

det veckobrev som skickas ut varje vecka. Under tiden för observationerna var det flera av 

vårdpersonalen på avdelningen som hade mycket frågor kring studien och författarna 

upplevde det som att informationen inte kommit ut. Det visade sig dock att detta berodde på 
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att vårdpersonalen bristfälligt läste igenom informationen som stod i veckobrevet. Författarna 

borde själva ha satt upp information angående studien någonstans på avdelningen där alla 

kunde ta del av den. Författarna tror dock inte att resultatet i studien påverkats av detta 

eftersom att vårdpersonalen är van vid att vårda denna patientgrupp. 

Bearbetning och analys 

För att bäst få ut resultatet ur observationerna valde författarna att använda sig utav Hsieh och 

Shannons (2005) konventionella innehållsanalys. Detta på grund av att denna tycktes fungera 

bättre och författarna skulle få en djupare analys än till exempel med Graneheim och 

Lundman eller Krippendorf när en innehållsanalys skulle göras av just observationer.  

KONKLUSION 

Vid tidig extubering av patient som genomgått thoraxkirurgi krävs att patienten görs delaktig i 

sin vård genom att information kommuniceras tidigt och tydligt. Det var av stor vikt för 

patienten att vårdpersonalen guidade denne genom extubationen, för att minska obehaget som 

denna upplevelse kan orsaka. I patientlagen (SFS, 2014:821) regleras huruvida patienten är 

delaktig i vården. Att göra patienten mer delaktig och självbestämmande kan minska 

ventilatortiden vilket kan leda till en minskning av risken för postoperativa komplikationer 

som i sin tur skapar kortare vårdtider och minskar lidandet för patienten. Detta leder i längden 

till minskad vårdtid vilket resulterar i att fler individer får mer högspecialiserad sjukvård på 

kortare tid. 
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BILAGA 1. OBSERVATIONSFORMULÄR 
Start av observation: kl__________  RASS:_______ 

Extuberas: kl_________   RASS:_______ 

Observation avslutas: kl_________  RASS:_______ 

 

Delaktighet, information, kommunikation 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 2. GODKÄNNANDE AV VERKSAMHET 
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL AVDELNING 

 
Magisteruppsats om hur personcentrerad vård yttrar sig inom intensivvård 

Vi kommer att observera vården av patienten ur ett patientperspektiv. Vi kommer inte att titta 

på någon specifik personal utan på vården av patienten vid extubationstillfället. 

All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter kommer lämnas 

ut eller på något sätt finnas med i våra anteckningar.  

Studien har godkänts av Marie Fuconi, Vårdenhetschef TIVA 50B. 

Observationerna kommer huvudsakligen att utföras v.15 och ev. v.16 

 

Niklas Klintberg, Sjuksköterska under specialistutbildning inom intensivvård 

Niklas.klintberg@gmail.com 

Andreas Morath, Sjuksköterska under specialistutbildning inom intensivvård 

Andreas.morath@gmail.com 

 

Handledare 

Sofia Bohlin, Sjuksköterska Kirurgiska Vetenskaper Uppsala Universitet 

Sofia.bohlin@surgsci.uu.se 

 

  

mailto:Niklas.klintberg@gmail.com
mailto:Andreas.morath@gmail.com
mailto:Sofia.bohlin@surgsci.uu.se
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BILAGA 4. INFORMATION OCH MEDGIVANDE PATIENT 

 
Magisteruppsats om hur personcentrerad vård yttrar sig inom intensivvård 

Vi söker patienter som kommer att vårdas upp på en Thoraxintensivvårdsavdelning efter 

hjärtoperation till en observationsstudie. Vi vill observera hur personcentrering yttrar sig inom 

intensivvård, framförallt i väckningssituationen efter operation. Personcentrering inom vården 

handlar om, att så mycket det går involvera Dig som patient i vad som skall göras och hur det 

ska göras för att Du skall känna Dig trygg och delaktig i Din vård. Du kommer även få 

muntlig information om studien av oss författare kvällen innan din operation och då kunna 

ställa dina frågor om vad studien innebär. 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien 

utan att ange skäl. Om du väljer att delta eller ej kommer inte att påverka den vård du får efter 

operation. All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter 

kommer lämnas ut eller på något sätt finnas med i våra anteckningar. Studien har godkänts av 

Marie Fuconi, Vårdenhetschef TIVA 50B. 

 

Niklas Klintberg, Sjuksköterska under specialistutbildning inom intensivvård 

Niklas.klintberg@gmail.com 

Andreas Morath, Sjuksköterska under specialistutbildning inom intensivvård 

Andreas.morath@gmail.com 

 

Handledare 

Sofia Bohlin, Sjuksköterska Kirurgiska Vetenskaper Uppsala Universitet 

Sofia.bohlin@surgsci.uu.se 

Härmed intygar jag att jag har fått information enligt ovanstående och samtycker till att delta i 

observation av min vård under min vistelse på TIVA. 

 

______________________________  ________________________________ 

Underskrift patient   Namnförtydligande patient 

mailto:Niklas.klintberg@gmail.com
mailto:Andreas.morath@gmail.com
mailto:Sofia.bohlin@surgsci.uu.se

