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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Minskad sedering jämfört med tidigare inom dagens intensivvård ställer högre 

krav på intensivvårdssjuksköterskorna gällande kommunikationen med patienterna. Att inte 

kunna kommunicera på grund av att patienten är oralt intuberad kan göra patienten orolig 

och uppstressad vilket leder till lidande för patienten. Olika kommunikationshjälpmedel kan 

underlätta kommunikationen. Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att kommunicera med oralt intuberade patienter. Metod: En kvalitativ 

intervjustudie med induktiv ansats. Nio intensivvårdssjuksköterskor med olika lång 

erfarenhet deltog. Data analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Resultat: Att 

kommunicera med en oralt intuberad patient har visat sig vara problematiskt i 

intensivvårdssituationen med miljön, medicineringen och patientens sjukdomstillstånd. 

Även språkförbistringar kan leda till problem i kommunikationen. Det framkommer att 

intensivvårdssjuksköterskorna kan använda sig av olika hjälpmedel vid kommunikation med 

oralt intuberade patienter. För att tolka det patienten försöker förmedla måste de ofta arbeta 

utifrån sina egna erfarenheter. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever en tillfredsställelse i 

sitt arbete när kommunikationen fungerar. Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor upplever 

att kommunikation är viktigt. För att uppnå lyckad kommunikation krävs att 

intensivvårdssjuksköterskorna har tillräckligt med tid för att kommunicera. Olika 

kommunikationshjälpmedel kan vara till hjälp med kommunikationen. En lyckad 

kommunikation leder till tillfredsställelse i intensivvårdssjuksköterskornas arbete. 

Nyckelord: Hjälpmedel, intensivvård, intervjuer, kommunikation, kvalitativ 



ABSTRACT 

Background: Patients in intensive care are generally more lightly sedated than a few years 

back. Higher demands are therefore put on the intensive care nurses regarding 

communication with orally intubated patients. Not being able to communicate due to being 

orally intubated can cause the patient to be worried and stressed which in turn can lead to 

suffering for the patient. Different communication tools can be used to facilitate 

communication. Aim: The aim of the study was to describe intensive care nurses’ 

experiences of communicating with patients who are orally intubated. Method: A qualitative 

interview study with inductive approach. Nine intensive care nurses with a varying amount of 

experience participated. Data was analysed using manifest content analysis. Results: To 

communicate with an orally intubated patient has been shown to be problematic due to the 

intensive care setting, its environment but also effects of drugs and disease. Language 

barriers has also been shown to cause difficulties with communication. The intensive care 

nurses are able to use a variation of communication tools to facilitate communication with 

orally intubated patients. In order to understand what the patient is trying to say they often 

need to use their own previous experiences. When communication is successful the job 

satisfaction of the intensive care nurses often elevates. Conclusion: ICU nurses believes 

that communication is important. In order for communication to be successful the intensive 

care nurses needs to have enough time for communication. Various communication tools can 

aid in communication. A successful communication brings satisfaction to the intensive care 

nurses. Keywords: Communication, intensive care, interviews, qualitative, tools 
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1 INLEDNING 

Under vår första verksamhetsförlagda utbildning inom intensivvård kom vi i kontakt med 

patienter som var oralt intuberade och vi upplevde att det inte var helt enkelt att 

kommunicera med en oralt intuberad patient. Det var väldigt lätt att missförstå patienten 

även om det fanns en del kommunikationshjälpmedel. Samtidigt är kommunikationen med 

patienten en väsentlig del av intensivvårdssjuksköterskans vardag. För att kunna ge bästa 

möjliga vård upplever vi att det är av yttersta vikt att kunna kommunicera med patienten för 

att få reda på hur denne själv upplever sin situation och hur patienten mår. Det kan handla 

om upplevelser av symtom på fysisk sjukdom, känslor inför prognos, diagnos och behandling 

eller hur patienten kommer klara sig i hemmet efter sjukhusvistelsen. Det kan också handla 

om hur patienten mår inte bara fysiskt utan även psykiskt, emotionellt eller spirituellt samt 

de behov patienten kanske har som vi inte känner till.  

Vi har därför valt att skriva ett examensarbete om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser 

av kommunikationen mellan en oralt intuberad patient och specialistsjuksköterskan. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras en definition av begreppet kommunikation, olika typer av 

intubering och kommunikationshjälpmedel, teoretisk referensram samt upplevelser av 

kommunikation under oral intubering hos patienter, anhöriga och sjuksköterskor. 

2.1 Definition av centralt begrepp 

Kommunikation: I litteraturen beskrivs kommunikation som ett mångtydigt begrepp och 

kan handla om kommunikation mellan två eller flera personer. Kommunikation kan dock 

också innefatta exempelvis kommunikation mellan olika beståndsdelar i olika 

tekniksammanhang eller olika typer av transporter (Fredriksson, 2017). I detta 

examensarbete kommer kommunikation innebära kommunikation mellan två eller flera 

personer och fokusera på både verbal kommunikation och ickeverbal kommunikation där 

den ickeverbala syftar till skrift, beröring, mimik eller användande av olika 

kommunikationshjälpmedel. 
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2.2 Fri luftväg och intuberingsmetoder 

Det finns olika sätt att skapa fri luftväg hos en patient. I vissa fall kan ett käklyft vara aktuellt 

för att se till att en medvetslös patient håller fri luftväg men i många fall kan det vara aktuellt 

med någon typ av hjälpmedel för att tillgodose detta. Dessa kan vara munsvalgtub, 

nässvalgtub, larynxmask, trakealkanyl, nasalintubation eller oral intubation (Bakkelund & 

Thorsen, 2009). 

Intubering av en patient innebär att en endotrakealtub förs ner i patientens luftstrupe, förbi 

stämbanden, för att hjälpa patienten med andningen. Då området kring larynxingången är 

mycket innerverad är det väldigt stressande att bli intuberad vilket ger en blodtrycks- och 

pulsstegring varför det är viktigt med sedering och smärtlindring. De vanligaste riskerna vid 

intubering är skador på tänderna och esofagusintubation (Nellgård, 2016). 

Oral intubation förhindrar patienten från att tala och försvårar även möjligheten att förmedla 

sig genom att mima då endotrakeltuben sitter i ena mungipan. En patient som är nasalt 

intuberad har munnen fri och lättare att mima för att kommunicera. Även en trakeostomerad 

patient har munnen fri och dessutom möjlighet att, om tillståndet tillåter, använda talventil 

(Bakkelund & Thorsen, 2009). 

2.3 Kommunikation under oral intubering 

Patienter som vårdas intuberade i respirator på intensivvårdsavdelningar (IVA) idag är 

mindre sederade än vad de har varit tidigare. Många av dessa patienter är vakna nog för att 

aktivt kunna kommunicera med vårdpersonalen men kan inte göra det på grund av att 

endotrakealtuben ger en oförmåga att prata (Holm & Dreyer, 2018). I en litteraturöversikt av 

Karlsen, Ølnes, och Güntenberg Heyn (2018) som fokuserar på kommunikation på IVA har 

det framkommit att stressen och känslan av otillräcklighet som patienten upplever i de här 

situationerna ofta finns kvar en längre period efter att patienten har lämnat IVA varför det är 

av största vikt att kommunikationen fungerar så bra som möjligt. De understryker vikten av 

att minnas att kommunikationen inte bara bör handla om symtom och symtomlindring då 

forskning har visat att även vardagligt småprat mellan sjuksköterskan och patienten kan ha 

god effekt på patientens upplevelse av vården. 

Att inte kunna kommunicera på grund av en intubation kan göra patienten mycket orolig och 

upprörd och även leda till att patienten kan uppleva en känsla av ensamhet och isolering. 

Både patienter och deras anhöriga upplever att kommunikationssvårigheter är det som är 

mest frustrerande för patienterna, mer frustrerande än smärta eller obehagskänslan av tuben 

i halsen (Prime, et al., 2016).  

Tingsvik, Bexell, Andersson och Henricsson (2013) beskriver att en patient som har förmåga 

att kommunicera är mer mobiliserad, har lättare att träna ur respiratorn och är i behov av 

mindre inotropt stöd än de icke-kommunikativa patienterna. Det leder också till en annan 

relation mellan sjuksköterska och patient och i den aktuella studien upplevs det att vården 

var bättre när patienterna kunde kommunicera. 
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Ijsennagger, Ten Hoorn, Van Wijk, Van den Broek, Girbes och Tuinman (2018) beskriver att 

50% av interaktionen mellan patienter i respirator och vårdpersonal som problematisk vilket 

kan leda till negativa följder såsom minskad kvalitet på patientvården och mindre 

tillfredställelse hos personalen. I studien uppger 38% av studiens 457 deltagare en känsla av 

frustration och 41% uppger en känsla av otillfredsställelse på grund av att inte kunna 

kommunicera tillräckligt med sina patienter. Det finns en del faktorer som påverkar 

möjligheten till kommunikation med patienten varav sedering och delirium påverkar mest. 

Andra faktorer som kan påverka kommunikationen med patienter som ligger i respirator kan 

vara sjukdomstillstånd, muskelsvaghet och smärta. Karlsen, Ølnes och Güntenberg Heyn 

(2018) påtalar också vikten av att i dessa situationer minnas att kommunikation kan vara 

annat än verbal. Även kroppsspråk och mimik kan vara patientens sätt att försöka förmedla 

någonting.   

Karlsson, Forsberg och Bergbom (2012) beskriver kommunikationen med patienter som 

ligger i respirator som ett vårdande. De menar att en vårdande kommunikation innebär att 

sjuksköterskan är närvarande och ständigt vakar över patienten för att se några tecken på 

obehag samt är observanta på patientens önskemål om att bland annat kommunicera. 

Genom att sjuksköterskan är lyhörd för patienten, talar med en vänlig röst, ser hela patienten 

och kan använda humor utövar denne en vårdande kommunikation, då kommunikation inte 

bara sker verbalt. Motsatsen till den vårdande kommunikationen är den icke-vårdande 

kommunikationen. Det handlar om att vara frånvarande, både fysiskt och psykiskt, att inte 

lyssna eller att inte ta patienten och patientens oro på allvar. Genom att exempelvis lämna 

patienten i en situation där patienten börjar bli orolig och behöver stöd visar sjuksköterskan 

att hon har gett upp eller att patienten inte är värd att jobba vidare med vilket i sin tur skapar 

mer oro hos patienten. Karlsson, Forsberg och Bergbom (2012) vill främja för en standing-by 

position hos sjuksköterskorna som innebär att lyssna på och höra patienten samtidigt som 

sjuksköterskan ska kunna använda beröring som både en lugnande åtgärd och en åtgärd med 

ett syfte att exempelvis ändra läge på patienten. En vårdande kommunikation lindrar lidande 

medan en icke-vårdande kommunikation skapar lidande.  

2.4 Olika typer av kommunikationshjälpmedel  

Det beräknas att då patienterna erhåller mindre sedering idag än tidigare är över 50% av 

patienterna kommunicerbara. Slutsatsen dras att det innebär att dessa patienter skulle vara 

hjälpta av olika kommunikationsverktyg (Happ et al., 2015). I en annan studie om att 

använda hjälpmedel för kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten konstaterar 

Holm och Dreyer (2018) att kommunikationen inte bara är beroende av just hjälpmedel eller 

hur avancerade de är men också av hur pigg patienten är. Det kan vara så att det som är tänkt 

att vara ett hjälpmedel istället stjälper kommunikationen. Papper och penna är ett sätt att 

kommunicera men många patienter använder också grimaser och gestikulerar med 

händerna. Det beskrivs att en surfplatta med tillgång till rätt mjukvara skulle kunna vara ett 

bra hjälpmedel i dessa situationer. Det ställer dock krav på att patienten är bekant med att 

använda en sådan och att patienten är tillräckligt orienterad för tillfället. Problem kan dock 

uppstå om patienten inte är tillräckligt stark för att använda sina armar och händer. Minskad 
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finmotorik i händer och fingrar gör det svårt att använda en surfplatta och trycka på 

skärmen. Om kommunikationen fungerar med hjälp av exempelvis en surfplatta underlättar 

det för både patient och sjuksköterska i vardagen, men framförallt kan det fungera som ett 

träningstillfälle för patienten och hjälpa denne i sin rehabilitering. Khalaila, Zbidat, Anwar, 

Bayya, Linton och Sviri (2011) menar att patienter med låg stressnivå kan ha lättare att 

använda och effektivisera kommunikationshjälpmedlen.  

Ett alternativ till de kommunikationshjälpmedel som nämns ovan kan vara en röstgenerator 

(Shimizu, et al., 2013). De används vanligtvis av patienter som genomgått en laryngektomi 

för att kunna kommunicera. Apparaten läggs mot huden på halsen i nivå med glottis och ljud 

och ord bildas genom att apparaten känner av vibrationer från halsen. I en reviewartikel av 

Ten Hoorn, Elbers, Girbes och Tuinman (2016) bekräftas det att en röstgenerator kan ha god 

effekt för många oralt intuberade patienter, även om det verkar ha något bättre effekt för 

trakeostomerade patienter. Det noteras även att röstgeneratorn är det hjälpmedel som både 

patienter och personal föredrar över att använda skrift, kroppsspråk eller försök att läsa på 

läpparna.  

Duffy et al. (2018) beskriver att god kommunikation även kan erhållas med hjälp av en 

eyetracker. En eyetracker består av en kamera, en projektor och en skärm. På skärmen visas 

bilder liknande de som finns på kommunikationstavlor. Kameran känner av patientens 

ögonrörelser och visar på skärmen vad patienten vill framföra. Det finns även möjlighet 

genom en röd eller en grön ruta på skärmen för patienten att bekräfta att det som 

framkommer stämmer.  

2.5 Patienternas upplevelser av kommunikation när de är intuberade 

Kommunikation kan leda till förståelse eller frustration, eventuellt till en blandning av de 

båda – kommunikation är aldrig statisk. Kommunikation kan ibland vara en negativ 

upplevelse men kan också leda till en förståelse. I de situationer då sjuksköterska och patient 

inte lyckas förstå varandra gav oftast båda parterna upp och upplevde då känslor av 

otillfredsställelse. Patienten beskriver sina känslor som sorg, besvikelse, ilska och hjälplöshet 

medan sjuksköterskan ofta upplevde irritation och besvikelse i sitt misslyckande att tyda 

patienten (Holm & Dreyer, 2017).  

Patienter som är intuberade har ett behov av att få höra andra saker än bland annat 

vårdpersonalens information om olika procedurer varför de anhöriga är en viktig del i 

patientens tillfrisknande. De kan erbjuda andra samtal eftersom de känner patienten bättre 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Laerkner, Stroem och Toft (2017) uppger att de anhöriga 

inte upplevde någon större skillnad om patienten var sederad eller endast lätt sederad. De 

anhöriga erhöll tillräckligt med information och fick svar på frågor de hade från 

sjuksköterskorna runt omkring, som också hjälpte till med kommunikationen mellan de 

anhöriga och patienterna. 
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Khalaila, Zbidat, Anwar, Bayya, Linton och Sviri (2011) uppger att 82% av patienterna tyckte 

att det var svårt till mycket svårt att kommunicera. Patienterna som vårdades i respirator 

upplevde måttlig till hög mental påfrestning på grund av oförmåga att prata och uttrycka sig.  

Laerkner, Egerod, Olesen och Ploug Hansen (2017) uppger att patienter som vårdats i 

respirator med lätt eller ingen sedering upplever att de är delaktiga i sin vård då de kan 

kommunicera sina behov. Patienterna påtalar dock även i denna studie att kommunikation 

var svårt och tidskrävande. De uppger att det var svårt att skriva rent fysiskt på grund av 

svullna händer och utrustning som satt fast på olika ställen på deras kroppar. De beskriver 

också att det var svårt att hitta ord och svårt att veta hur de skulle bete sig för att förmedla så 

mycket som möjligt på så få ord som möjligt.  

Karlsen, Heggdal, Finset och Güntenberg Heyn (2018) beskriver patienters aktiva sökande 

efter uppmärksamhet hos både personal och anhöriga som stundtals problematisk. Vissa 

patienter upplevde en direkt reaktion hos personalen och de anhöriga runt omkring medan 

andra som inte fick den uppmärksamhet de sökte upplevde en känsla av att ge upp. Patienter 

har beskrivit att huvudsaken är att bli uppmärksammad även om personal och patient inte 

alltid förstår varandra. Det är när patienten inte lyckas få uppmärksamhet alls som känslan 

av hopplöshet smyger sig på. Guttormson, Lindstrom Bremer och Jones (2015) beskriver 

också den viktiga faktorn av att ta sig tid hos en patient som försöker kommunicera antingen 

via papper och penna eller med andra hjälpmedel. Vårdpersonal och även anhöriga har 

ibland en tendens att försöka avsluta meningar eller frågor åt patienten vilket kan vara 

frustrerande för patienten. Patienterna önskade dessutom att personalen tog sig tid att sitta 

ner och prata och förklara vad det är som ska hända. 

Leung et al. (2018) har i sin studie identifierat patienternas behov av att föra en dialog. 

Informanterna påtalar att de önskade att de kunde vara mer involverade i besluten om 

behandling än de var under tiden de vårdades i respirator. Några av informanterna uttrycker 

att de hade önskat att de kunde förmedla att deras önskan var att vården skulle avslutas. 

Informanterna påtalar också att de önskat att de kunnat föra en djupare dialog med sina 

anhöriga för att både ge och få tröst. Det uppges att de kommunikationshjälpmedel och 

kommunikationstekniker som finns idag inte är tillräckliga för att patienterna ska kunna 

förmedla det de vill även vid användande av olika högteknologiska hjälpmedel. 

Sjuksköterskorna på IVA beskrivs vara i en maktposition och fokusera kommunikationen på 

det som ska hända nu vilket gör att en del av patientens behov, främst de psykologiska och 

existentiella, blir satta åt sidan för de fysiska.  

2.6 Sjuksköterskans upplevelser av att kommunicera med intuberad 

patient 

Sjuksköterskor som jobbar på IVA där en stor del av patienterna är kommunikativa trots 

respiratorvård uppger att det är krävande men samtidigt belönande. Arbetssättet förändras 

när patienten själv kan delta och kommunicera sina behov. Sjuksköterskorna beskriver att 

när de jobbar med patienter som är kraftigt sederade och därmed inte kommunikativa jobbar 

de på samma sätt varje dag med patienterna. När patienterna är vakna och kommunikativa 
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används dock patienten mer som en resurs och sjuksköterskorna försöker så långt det är 

möjligt att planera dagens arbete utifrån patientens önskemål. De beskriver dock att det kan 

vara svårt att tillgodose patientens önskemål i intensivvårdssituationer där patienten är 

kritiskt sjuk vilket gör att arbetstillfredsställelsen minskar (Laerkner, Egerod, & Ploug 

Hansen, 2015). 

På grund av att sjuksköterskan kan tala och patienten som är intuberad inte har den 

möjligheten uppstår en ojämn maktbalans i förhållandet mellan patient och vårdare. 

Ansvaret hamnar på sjuksköterskan att initiera ett samtal och sedan också ansvaret för att 

kunna tolka patienten på rätt sätt. Det kan vara mycket påfrestande även för sjuksköterskan 

både under tiden kommunikationen sker men även efteråt om det står klart att 

sjuksköterskan och patienten inte har lyckats kommunicera med varandra (Karlsen, Ølnes, & 

Güntenberg Heyn, 2018). 

Intensivvård kan se olika ut beroende på var i världen den utförs. Sjuksköterskor på en IVA i 

Botswana uppger att de inte hade kommunicerat tillräckligt med sina patienter, ibland inte 

alls, tills de fick specifik utbildning i hur kommunikation med intuberade patienter kan se ut. 

Inte alla sjuksköterskor hade en specialistutbildning inriktad på intensivvård och under deras 

introduktion på IVA fick de ingen genomgång av kommunikation med sederade och 

intuberade patienter, något som de tror att arbetsgivaren antog att de redan kunde (Dithole, 

Thupayagale-Tshweneagae, Akpor & Moleki, 2017).   

Även i västvärlden har det visat sig att kommunikation kan vara mycket underprioriterat av 

sjuksköterskor som jobbar på en IVA. Deltagarna i denna studie påtalar dock att de efter 

kommunikationsträning har börjat se kommunikation på ett annat sätt, prioriterar det högre 

och nu anser kommunikation vara av stor vikt för såväl personal som patient och anhöriga. 

De uppger dock att tid är en bristvara och att kommunikationen då kan bli lidande då 

personalen inte hinner med att stava fram hela meningar med hjälp av en bokstavstavla. De 

hade tillgång till röstgenerator men uppger att de ofta fann den liggandes urladdad bredvid 

patienten när de tog över efter någon som inte genomgått kommunikationsträning. Det ledde 

till att de då var tvungna att använda bokstavstavlan eller liknande hjälpmedel i stället. De 

uppger också att den största svårigheten låg just i att alla sjuksköterskor på avdelningen inte 

fått samma träning och därför inte hade samma sätt att se på kommunikation och hur det bör 

prioriteras. En deltagare uppger också att hon lär ut teknikerna från träningen till 

patienternas anhöriga med goda resultat (Radtke, Tate, & Happ, 2012). Karlsson, Forsberg 

och Bergbom (2009) beskriver att försöken till kommunikation mellan anhöriga och patient 

ofta är beroende av sjuksköterskan vilket i sin tur kräver att sjuksköterskan är proaktiv och 

välvilligt inställd till att hjälpa till. Det skapar en känsla av tillit och tröst hos de anhöriga som 

annars kan uppleva en viss förlust av kontroll och frustration. 

2.7 Teoretisk referensram 

Det här examensarbetet vilar på den teori som bildats av Lennart Fredriksson (2003) samt av 

Lennart Fredriksson i samarbete med Katie Eriksson (2003) gällande det vårdande samtalet.  
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Det uppges att det finns två tydliga traditioner i det vårdande samtalet; den dualistisk-

reduktionistiska och den holistisk-humanistiska. Den dualistisk-reduktionistiska omfattar 

den klassiska metoden där kommunikation innebär sändare till mottagare. Denna kan delas 

in i två olika delar; den instrumentella och den emotionella. Instrumentell kommunikation 

innebär information om sjukdomen, vårdförloppet, behandlingar och prognos. Den 

emotionella kommunikationen fokuserar på samtal om känslor, en vårdare som ger tröst och 

har som syfte att skapa en situation där patienten känner sig trygg i att prata om sina känslor 

och upplevelser inför sjukdom, behandling och prognos. I den holistisk-humanistiska 

traditionen ses kommunikation som process som utförs tillsammans för att tolka eller lösa 

problem. Denna tradition ser till relationen mellan patient och vårdare och hur dessa går 

tillväga för att berätta någonting (Fredriksson, 2003). 

Det uppges att sjuksköterskans konversation med patienter tenderar att vara ytlig och 

fokuserad på specifika händelser snarare än på person. Det uppges att det leder till en 

felbehandling av patienten. För att förhindra en ytlig konversation som inte är fokuserad på 

patienten bör fokus förflyttas så att patienten och mötet mellan patienten och sjuksköterskan 

är målet med kommunikationen. Det menas att för att kunna ha en god kommunikation i 

vårdsammanhang bör vi ställa oss en del frågor där den första är ”Vad är ett gott liv som 

sjuksköterska?” och svaret bör vara ”Att lindra lidande” (Fredriksson & Eriksson, 2003).  

Lidande anses vara kärnan i samtal mellan patient och sjuksköterska och lidande hindrar ett 

gott liv för den andra personen, i detta fall patienten. Samtal om lidande är nödvändigt även 

om dessa samtal kan vara svåra att både initiera och hålla (Fredriksson, 2003). För att 

uppleva ett gott liv som sjuksköterska måste fokus skifta från ett gott liv för enbart en själv 

till ett gott liv även för andra vilket åter knyter an till att lindra lidande (Fredriksson & 

Eriksson, 2003). I detta examensarbete avses det lidande patienten upplever vid oförmåga 

att kommunicera. Förhoppningen är att en undersökning om intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att kommunicera med oralt intuberade patienter kan bidra till att i framtiden 

lindra det lidande en patient kan uppleva vid oförmåga att kommunicera. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Forskningen gällande kommunikation mellan sjuksköterskor och oralt intuberade patienter 

visar att det finns stora brister; sjuksköterskorna upplever att de har svårt att kommunicera 

och inte alltid vet om de lyckats vilket leder till irritation och besvikelse samt minskad 

tillfredsställelse med sitt arbete. Även patienterna upplever frustration och irritation och 

därmed minskad vårdtillfredsställelse. Patienternas upplevelser kan beskrivas som ett 

vårdlidande som kan påverka patienten även långt efter vårdtillfällets slut. Att lindra lidande 

är centralt för sjuksköterskans arbete, vilket i det här arbetet kopplas till det lidande 

patienten upplever när denne inte kan kommunicera. Den forskning som finns om 

sjuksköterskors kommunikation med intuberade patienter redogör sällan för om det är 

specialistutbildade sjuksköterskor som deltagit i studien och i de fall detta redogörs 
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presenteras inte detta i studiernas resultat. Den aktuella studien syftar därför till att beskriva 

specialistsjuksköterskor inom intensivvårdens upplevelser kring kommunikation med 

intuberade patienter. Det kan leda till en ökad förståelse hos intensivvårdssjuksköterskan om 

vinsterna med god kommunikation vilket kan leda till ökad vårdtillfredsställelse och minskat 

lidande hos både patient och anhörig samt ökad arbetstillfredsställelse hos 

intensivvårdssjuksköterskan. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med oralt 

intuberade patienter. 

5 METOD 

Här kommer design, urval och datainsamling, analys och förförståelse kring ämnet 

presenteras. 

5.1 Design 

Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats.  

5.2 Urval och datainsamling 

För att rekrytera informanter till denna studie kontaktades verksamhetscheferna för tre 

intensivvårdsavdelningar i Mellansverige. Kontakt togs först via e-mail där missivbrev till 

verksamhetschef (Bilaga A) samt samtyckesblankett för verksamhetschef (Bilaga B) 

bifogades. En av dessa avdelningar avböjde deltagande då de upplevde sig ha för få patienter 

som vårdades i respirator och därmed inte tillräckligt stor kunskap om ämnet för att kunna 

bidra till studien. Informanterna till denna studie rekryterades sedan från de två avdelningar 

som samtyckte till deltagande. Rekryteringen skedde genom muntlig information som gavs 

av verksamhetschef vid överrapportering till kvällspersonalen, vilket verksamhetschefen 

ansåg lämpligast. De som önskade deltaga fick anmäla sitt intresse till verksamhetschefen 

som sedan vidarebefordrade deras namn och telefonnummer till författarna av studien. 

Skriftlig information så som tillfrågan om deltagande i studie (Bilaga C) lämnades också på 

verksamheten för att informera och eventuellt rekrytera de som inte kunde delta vid den 
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muntliga informationen. Den informationen sattes sedan upp på en informationstavla och 

vid intervjun delgavs denna informanterna igen tillsammans med samtyckesblanketten 

(Bilaga D).  

Målet var att tio specialistsjuksköterskor inom intensivvård skulle deltaga då en för stor 

mängd informanter kan innebära att datamättnad redan har uppstått. Deltagande 

specialistsjuksköterskor valdes ut i ett strategiskt urval baserat på erfarenhet av det fenomen 

som är i fokus. För att få så varierande resultat som möjligt var det inte någon begränsning i 

urval gällande kön eller ålder (Henricson & Billhult, 2017). Det slutgiltiga antalet informanter 

blev nio stycken varav alla var kvinnor i varierande ålder och med stor variation i erfarenhet 

av att jobba på IVA. 

En pilotintervju utfördes för att testa intervjuguidens (Bilaga E) kvalitet. Pilotintervjun 

utfördes i ett stängt rum med bägge författarna närvarande. Pilotintervjun spelades in med 

mobiltelefonens inspelningsprogram Röstmemon i syfte att kontrollera att 

inspelningsprogrammets kvalitet var tillfredsställande. När intervjun var avslutad och 

inspelningen lyssnats igenom beslutades att intervjutekniken var tillfredsställande. Då inga 

förändringar i intervjuguiden ansågs nödvändiga inkluderades pilotintervjun i studien. 

Intervjuerna beräknades ta mellan 30–60 minuter men korrigerades till 20 – 30 minuter 

efter pilotintervjun. Intervjuerna genomfördes av båda författarna i enrum med informanten 

och var enskilda för att informanterna skulle kunna prata öppet och inte påverkas av andra 

personer i närheten. Intervjufrågorna var semistrukturerade och bestod av öppna frågor 

vilket innebar att kunde informanterna dela med sig av egna erfarenheter, åsikter och 

upplevelser (Danielson, 2017a). Eventuella följdfrågor ställdes där författarna anade att 

informanten kunde ha mer information att dela med sig av. Intervjufrågorna och dess följd 

blev därför inte helt identisk med de andra intervjuerna. Intervjuerna spelades in via 

mobiltelefonens inspelningsprogram Röstmemon för att sedan transkriberas. 

Inklusionskriterier var specialistsjuksköterskor inom intensivvård som jobbat minst sex 

månader på IVA och har erfarenhet av att kommunicera med oralt intuberade patienter. 

Exklusionskriterier var specialistsjuksköterskor inom intensivvård som inte jobbat med 

intuberade patienter på över sex månader. Detta för att minska risken för rapporteringsbias 

då dessa personer kan ha glömt hur de upplevde situationer de inte har befunnit sig i på 

länge. 

5.3 Dataanalys 

Data analyserades genom manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

En manifest innehållsanalys gör det möjligt att finna det som överensstämmer trots att 

informanterna kan ha lämnat redogörelser som till en början kan verka mycket olika. Detta 

genom att innehållsanalys fokuserar på det som sägs och först bryter ner det i delar och 

sedan för ihop det igen i en större grupp, kallad kategori. Genom detta förfarande 

framkommer den information som är relevant för syftet.  
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De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag eller så snart som möjligt 

efter intervjun för att inte förlora de olika nyanser som kan finnas. Danielson (2017a) uppger 

att dessa nyanser kan ge en bättre grund för förståelsen. Intervjuerna lästes sedan igenom av 

båda författarna ett flertal gånger tills texterna kunde delas in i meningsbärande enheter, 

baserat på vad de handlar om. Initialt färgmarkerades de olika meningsbärande enheter som 

bedömdes beröra samma sak. De olika meningsbärande enheterna analyserades vidare 

oberoende av varandra och talspråk, pauser och irrelevanta ord togs bort för att bilda 

kondenserade meningsenheter (se exempel i tabell 1). Härefter tilldelades den kondenserade 

meningsenheten en kod vilken med några få ord beskriver innehållet i meningsenheten. 

Vidare har de olika koderna grupperats i subkategorier som består av en grupp koder som 

berör liknande ämnen. Slutligen har kategorier bildats. Dessa är till för att besvara frågan om 

hur någonting hanteras och beskriver innebörden av de olika subkategorierna (Danielson, 

2017b). Intervjuerna har lästs igenom flera gånger för att få en känsla för texten. Detta har 

skett var för sig och sedan diskuterats till konsensus uppnåtts.  

Tabell 1: Exempel på analysförfarande. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Man kan skriva, 

man kan använda 

pektavla. Det är 

ju det vi har, vi 

har inte så 

mycket andra, 

liksom, 

kommunikations-

hjälpmedel här. 

Vi har inte någon 

dator, en del 

kanske har iPads 

man kan använda 

sig av men det 

har ju inte vi. 

De 

hjälpmedel 

som finns är 

skrift eller 

pektavla. 

Det finns 

enklare 

hjälpmedel på 

avdelningen. 

Att ha resurser 

för att vårda 

Att möjliggöra 

kommunikation 

Nej, men att de 

för det första är 

ordentligt 

smärtlindrade 

och adekvat 

medicinerade, så 

att de både är 

smärtstillade och 

lugna. 

För att kunna 

kommunicera 

måste 

patienten 

vara 

smärtlindrad 

och lugn 

Läkemedels-

behandling 

underlättar 

kommunikation. 

Att hindras i att 

vårda 

Utmaningar 

som försvårar 

kommunikation 
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5.4 Förförståelse kring ämnet 

Förförståelse definieras som det en forskare har med sig för att förstå. Det kan vara olika 

praktiska erfarenheter såväl som teoretisk kunskap som erhållits både under tiden denne har 

arbetat i den aktuella verksamheten eller studerat det aktuella fenomenet. Det kan också 

handla om antaganden, föreställningar eller kunskap som forskaren har tillskansat sig sedan 

tidigare. Att ha en förförståelse om ett ämne kan vara både positivt och negativt i 

forskningssammanhang då det kan innebära både att det kan vara lättare att tolka ett ämne 

men också leda till att forskaren har förutfattade meningar (Friberg & Öhlén , 2017).  

Sjuksköterskor kommunicerar dagligen med patienter, dock ofta i annan kontext än denna 

som kommer att beskrivas i arbetet. Författarna till detta arbete har aldrig jobbat på IVA. 

Erfarenheten att kommunicera med oralt intuberade patienter sträcker sig till en VFU-period 

på fem veckor på en intensivvårdsavdelning under vilken författarna inte hade hand om oralt 

intuberade patienter dagligen. Inte heller var alla de oralt intuberade patienter som var 

aktuella under denna period kommunicerbara. Författarnas förförståelse är därför att 

betrakta som låg vilket i den aktuella uppsatsen tolkas som företrädelsevis en fördel då syftet 

är att beskriva en upplevelse. 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

En etikansökan skickades till akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens 

Högskola, och godkändes.  

Arbetet utfördes i enlighet med de fyra huvudkrav som anges i Vetenskapsrådets (2002) 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera eventuella deltagare i studien om 

vad deras uppgift innebär samt vilka villkor som gäller för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har tillgodosetts genom att deltagande 

specialistsjuksköterskor har fått ta del av tillfrågan om deltagande i studie (Bilaga C). Även 

muntlig information har delgivits deltagarna inför intervjuerna och de har haft möjlighet att 

ställa frågor innan intervjuerna har påbörjats. Samtyckeskravet innebär att deltagande i 

studien är frivilligt och att deltagande specialistsjuksköterskor när som helst och utan att 

behöva uppge någon anledning kan välja att avstå eller avsluta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det stöds även i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2013). Samtyckeskravet har i den här studien tillgodosetts genom att deltagarna 

har fått läsa igenom en samtyckesblankett för deltagare (Bilaga D) och sedan signerat den. 

Genom att tilltänkta deltagare har fått både muntlig och skriftlig information angående 

studien och sedan skrivit under samtyckesblanketten har informerat samtycke erhållits. 

Konfidentialitetskravet i sin tur innebär att information om och från de deltagande i studien 

hålls konfidentiellt och att eventuella citat och så vidare inte går att koppla till en viss patient 
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eller personal. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att all insamlad data förvarades 

oåtkomligt för obehöriga med hjälp av mobiltelefoner med kodlås och lösenordskyddade 

hemdatorer. All data avidentifierades i enlighet med dessa principer. När arbetet är 

examinerat och godkänt kommer insamlad data att elimineras (Vetenskapsrådet, 2002).  Den 

sista av de forskningsetiska principerna är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 

information insamlad från enskilda personer endast får användas för ändamål inom 

forskning. Insamlade uppgifter och material kommer därför inte användas för annat än till 

denna studie och kommer hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (2016). Detta 

regleras i Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav. 

7  RESULTAT 

Resultatet för den här studien beskrivs utifrån de subkategorier och kategorier som 

framkommit under analysen av de intervjuer som hållits. Sammanlagt framkom fyra 

subkategorier som delades in i två kategorier. De presenteras närmare i Tabell 2. Resultatet 

presenteras utifrån kategorierna under rubrikerna att möjliggöra kommunikation och 

utmaningar som försvårar kommunikation. Under de olika rubrikerna beskrivs vidare 

resultatet med utgångspunkt i de olika subkategorierna. 

Tabell 2, subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Att kunna samarbeta Att möjliggöra kommunikation 

Att ha resurser för att vårda 

Att inte kunna samarbeta Utmaningar som försvårar kommunikation 

Att hindras i att vårda 

 

7.1 Att möjliggöra kommunikation 

Samtliga informanter ansåg att kommunikation är viktigt i vården av en oralt intuberad 

patient. De upplevde att det kan påverka vårdförloppet positivt med minskad risk för 

delirium eller andra komplikationer. För att uppnå en så god kommunikation som möjligt 

ansåg informanterna att det var av vikt att kunna samarbeta samt att ha resurser för att 

kunna kommunicera. Nedan presenteras resultatet utifrån dessa två subkategorier. 
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7.1.1 Att kunna samarbeta 

Informanterna upplevde att kommunikationen underlättades när de arbetade i team. På 

salen är det oftast flera mindre team med intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor. 

Vanligtvis har ett team hand om en till två patienter och på en så kallad storsal ligger ofta tre 

till fyra patienter. Tillsammans bildar dessa mindre team ett större team som innefattar all 

personal på salen. I det stora teamet planeras dagen så att rätt kompetens alltid finns på 

salen och saker som undersökningar eller behandlingar flyter på så bra som möjligt. Det 

planeras också när lunch och fika ska ske så att någon alltid är på plats och sköter 

patienterna, vilket illustreras i citatet nedan där en intensivvårdssjuksköterska beskriver hur 

hon tillsammans med sina kollegor planerar hur momenten kan utföras på bästa sätt. 

…utan jag gör en plan med mina kollegor på rummet, nu ska jag undersöka patienten, nu ska 

jag prata med patienten så nu är det typ tyst, nu ska jag göra det här momentet va, och sen gör 

jag de momenten. 

Informanterna påtalade vikten av att tillsammans med sina arbetskamrater på salen planera 

dagen på detta vis och detta inkluderar vem som ska kommunicera med patienten och när. 

Om övriga på salen vet att intensivvårdssjuksköterskan ska kommunicera med patienten vid 

ett visst tillfälle kan de arbeta för att det då ska vara lugn och ro på salen för att underlätta 

kommunikationen. Teamarbetet kan även innebära att en person arbetar med de 

kommunikationshjälpmedel som finns och en annan person ägnar sig åt att skriva ner det 

som framkommer av patienten. På så vis kan den som står vid patienten med 

kommunikationshjälpmedlen fokusera på patienten vilket leder till att det blir lättare att 

tolka vad patienten vill förmedla.  

Informanterna lade vikt vid möjligheten att ta hjälp av patientens anhöriga om det finns 

några. Anhöriga som känner patienten kan mycket väl hjälpa till att kommunicera eller ge 

personalen den informationen som de kan behöva för att kunna kommunicera med 

patienten. Anhöriga kan ibland också lista ut vad det är patienten vill när personalen inte 

lyckas med detta.  

7.1.2 Att ha resurser för att vårda 

Informanterna påtalade att sederingsrutinen under de senaste tio åren har ändrats. För tio år 

sedan var patienterna djupt sederade och idag är de ofta så lätt sederade så att de kan 

kommunicera med personalen. Informanterna beskrev den positiva effekten av lättare 

sedering med att det nu är, i viss mån, lättare att kommunicera med patienterna. Det är också 

till viss del enklare att se om patienten är smärtpåverkad genom att denne kan rynka på 

pannan eller kunna svara på enklare ja och nej-frågor med huvudrörelser eller blinkningar.  

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att när de börjar sitt pass går de alltid fram till 

patienten och presenterar sig för att sedan berätta för patienten var denne befinner sig och 

varför, vilken dag det är och vilken tid på dygnet samt vad som kommer hända nu. 

Informanterna uppgav att det här är något de gör med varje patient oavsett om patienten är 

intuberad eller inte och oberoende av om denne är djupt, lätt eller inte alls sederad. De 

uppgav att det här är något som är självklart att göra varje pass och att de upplevde att det 



14 

bidrar till att skapa lugn och ro hos patienten samt minska risken för stress och delirium 

genom att försöka reorientera patienten på det här viset.  

Informanterna upplevde att en välfungerande strategi för att uppnå en bra kommunikation 

är att börja försiktigt. Ofta började de med att se om patienterna kan blinka eller klämma 

deras händer på uppmaning för att sedan gå över till att se om patienten kan svara ja eller nej 

med huvudrörelser om de frågar enklare frågor som ‘har du ont?’ eller ‘ligger du bekvämt?’. 

Om patienten svarar på relevant sätt kan kommunikationen titreras upp genom användande 

av olika kommunikationshjälpmedel.  

För att uppnå en lyckad kommunikation uppgav informanterna också att erfarenhet är 

viktigt. Erfarenheten behöver dock inte vara inom intensivvården i det här fallet, utan det 

som efterfrågas är erfarenhet av att kommunicera med patienter som på olika sätt har svårt 

att kommunicera. Det ansågs inte påverkas av vilken avdelning intensivvårdssjuksköterskan 

har tillskansat sig den här erfarenheten. De upplevde att när de väl har lärt sig att hantera 

kommunikation med patienter som av olika anledningar har svårt för att kommunicera 

verbalt är den kunskapen någonting som sedan alltid finns med och underlättar 

kommunikationen i framtiden.  

Lyckad kommunikation upplevdes vara relaterat till intensivvårdssjuksköterskans 

tillfredsställelse med sitt arbete. Om kommunikationen fungerar bra upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna att de har ‘lyckats’ och kände sig stolta och nöja med sin 

insats.  

Alla informanterna uppgav att de använt någon typ av kommunikationshjälpmedel för att 

kommunicera med oralt intuberade patienter. Det nämns skrift med papper och penna eller 

whiteboardtavla, pektavlor med bokstäver, färdiga meningar eller bilder och olika 

bedömningsinstrument för att bedöma om en patient exempelvis har smärta när denne inte 

har förmågan att uttrycka det. Några av informanterna nämnde att de använt olika 

högteknologiska kommunikationshjälpmedel som eyetracker eller laserpenna medan andra 

informanter uppgav att de inte har sett sådant och inte heller har vetat om deras existens. De 

informanter som använt dessa pratade om den goda hjälp som kan erhållas av logoped i fall 

där patienten inte har möjlighet att kommunicera och de har upplevt att kommunikationen 

kraftigt har förbättrats i dessa fall. En informant berättade hur en logoped har hjälpt till att 

prova ut högteknologiska hjälpmedel för att underlätta kommunikationen med en patient vid 

ett tillfälle. 

…då kan man ibland kontakta logoped, och så finns det ju såna här hjälpmedel, dels sån här 

blinkning, att de kan blinka och liksom, på en dataskärm på något vis. Och sen då sån här 

laserpenna har vi haft någon gång ibland också, att någon har kunnat – ja, har ni sett 

laserpekare -så kan man ha lättare att peka med, om de har lite rörlighet kvar i någon hand. 

Informanterna menade att en logoped har en helt annan kunskap om de 

kommunikationshjälpmedel som finns och kan prova ut dessa till den enskilda patienten och 

på så sätt hitta det bästa sättet att kommunicera med just den patienten.  

Informanterna tryckte på vikten av att verifiera det som framkommer vid användande av 

kommunikationshjälpmedel. De upplevde det som mycket viktigt att inte anse tolkningen 
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som klar innan patienten har bekräftat det på något vis. Informanterna beskrev att det här 

kan göras genom att ställa en fråga till patienten som kan besvaras med ”ja”. När patienten 

besvarat frågan ställs frågan igen men på ett sådant sätt att den nu ska besvaras med ”nej”. 

Om patienten besvarar dessa frågor som förväntat upplevde informanterna att det innebar 

att patienten uppfattar vad som sägs.  

För en lyckad kommunikation med patienten uppgav informanterna att något av det 

viktigaste är att det är lugn och ro kring patienten. Att minska ljud och aktiviteter minskade 

patientens stressnivå och underlättade kommunikationen. Informanterna uppgav också att 

det är viktigt att vara metodisk och tänka igenom kommunikationen i förhand så att den är 

tydlig och konkret men också att olika moment samordnas så patienten får sin vila utan att 

bli avbruten fler gånger än nödvändigt. Informanterna ansåg att om möjlighet finns bör 

patienten flyttas från en stor sal till en enkelsal för att uppnå lugn och ro. De upplevde att om 

patienten ligger i en enkelsal innebär detta mindre ljud från andra patienter runt om och att 

det är lättare att kunna anpassa miljön utifrån den aktuella patienten.  

Informanterna uppgav att patienten är beroende av sina egna hjälpmedel för att kunna 

kommunicera ordentligt. Patienten kanske använder glasögon eller hörapparat sedan 

tidigare när denne får möjlighet att använda dem kan kommunikationen förbättras. Om 

patienten hör vad personalen säger kan det minska känslan av osäkerhet och otrygghet. 

Informanterna upplevde även att kommunikationen blir bättre om 

intensivvårdssjuksköterskan har noterat vilka möjligheter patienten har att uttrycka sig och 

sedan dragit nytta av detta genom att utveckla en strategi som fungerar i det aktuella fallet. 

Intensivvårdssjuksköterskorna manade till att utgå från den patienten du har framför dig och 

de resurser som patienten själv besitter.  

7.2 Utmaningar som försvårar kommunikation 

Informanterna uppgav att kommunikationen kan försvåras om samarbetet runt patienten 

inte fungerade eller om de på annat sätt hindrades i vårdandet. Nedan presenteras resultatet 

utifrån dessa två subkategorier. 

7.2.1 Att inte kunna samarbeta 

Informanterna upplevde att det inte är ovanligt att patienterna är så pass stressade att de 

börjar försöka förmedla något men innan det helt har framkommit har de redan bytt ämne 

vilket leder till att intensivvårdssjuksköterskan trots adekvata kommunikationshjälpmedel 

ändå kan missförstå patienten. Patienterna försöker ofta att mima fram det de vill berätta 

men möjligheten att förstå kan begränsas av en rad olika orsaker som tubtejpens och tubens 

placering eller patientens förmåga att artikulera. Informanterna uppgav också att det kan 

vara svårt att komma ihåg att titta på patientens mun i stället för i ögonen. De upplevde att 

det kan göra att de lätt tappar tråden under kommunikationen och inte uppfattar vad 

patienten vill förmedla. 
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Informanterna upplevde att det är av stor vikt att kontinuerligt utvärdera hur pass påverkad 

patienten är av intensivvårdssituationen för att kunna bedöma när kommunikationen kan 

fungera optimalt. De beskrev att de upplever att patienterna ofta är väldigt stressade när de 

försöker kommunicera första gångerna och att det kan leda till både att patienten har svårt 

att förmedla sig men även till att patientens vitalparametrar blir så pass påverkade att de 

måste sederas återigen. 

Informanterna upplevde att när patienterna vaknade oralt intuberade och inte hade 

möjlighet att prata trodde en del patienter att de aldrig mer skulle kunna prata. De uppgav att 

detta kunde bero på att patienten antingen inte hade fått eller inte tagit till sig tillräckligt med 

information innan sedering och intubering. Det kunde också bero på att informationen inte 

upprepades på ett sätt som patienten kunde förstå när denne vaknade. 

I intervjuerna framkom att det idag inte är ovanligt att vårda patienter med ett annat 

modersmål vilket kan ge svårigheter vid sjukdom. Ett hinder är språkförbristningen som kan 

uppstå när patienter kommer till intensivvårdsavdelningen svårt sjuka och blir sövda och 

intuberade. Informanterna uppgav att patienterna kan uppleva svårigheter att kommunicera 

med en endotrakealtub i halsen och att sedan inte kunna förstå omgivningen på grund av 

språkförbristningen gör det hela mer komplicerat. Nedan beskriver en informant hur det kan 

vara möjligt att behöva tänka extra noga på hur kommunikationen sker i ett sådant 

sammanhang. 

…dels också för ett språk, alltså, jag menar, äger man inte språket, svenska språket, då ska 

man tänka dubbelt så mycket, man ska vara extra noga och tänka att en kommunikation som 

jag tänker mig starta med min patient, den ska vara kort, tydlig och inte stort och förvirrande. 

En del intensivvårdssjuksköterskor menade att en auktoriserad tolk bör användas för att 

lättare få kontakt med patienten, även i vården av de oralt intuberade patienterna som inte 

kan tala. De upplevde också att de hjälpmedel som finns att tillgå på avdelningarna bör 

finnas på fler språk än vad som finns idag. De uppgav att hjälpmedel på olika språk anpassat 

efter invånarna i upptagningsområdet vore en bra idé. Idag finns det många gånger 

hjälpmedel på svenska och engelska men det efterfrågades hjälpmedel på bland annat 

arabiska och somaliska. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ibland också svårigheter att 

veta vilket språk patienten talar vilket är svårt att fråga om eftersom patienten är intuberad. 

De uppgav att det också kan försvåra möjligheten att kommunicera via skrift då patienterna 

ofta skriver otydligt vilket kan göra det svårt för intensivvårdssjuksköterskorna att kunna 

veta om patienten skriver på svenska, engelska eller sitt modersmål. Därmed manade 

sjuksköterskorna till extra tydlighet i kommunikationen om det visar sig att patient och 

vårdare inte talar samma språk.  

Gällande att ta hjälp av anhöriga med kommunikationen påtalade informanterna att det 

ibland kan vara försvårande att ha anhöriga i närheten även om de ofta menar väl och vill 

peppa patienten. Det kan istället leda till att det blir för rörigt och därmed stressar patienten 

vilket då gör att kommunikationen blir lidande.  

Något som upplevdes ytterligare kunna försvåra kommunikationen med patienten är psykisk 

sjukdom. Psykisk sjukdom hos patienten kan bland annat försvåra tolkningen av vad 
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patienten försöker förmedla, något som är ovanligt men förekommer. 

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att det kan vara svårt att kommunicera om de inte är 

medvetna om att patienten exempelvis lider av hallucinationer eller vanföreställningar sedan 

tidigare och därmed kanske inte klarar att svara på de frågor som ställs eller försöker 

förmedla saker som intensivvårdssjuksköterskorna inte förstår. Informanterna upplevde inte 

en lika stor problematik hos de patienter som lider av intensivvårdsdelirium vilket kan ge 

liknande symtom men går att upptäcka och behandla på ett annat sätt. 

7.2.2 Att hindras i att vårda 

När kommunikationen inte lyckades ledde det till frustration. Den här frustrationen blev 

ännu mer påtaglig när intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att även patienten var 

frustrerad för att de inte lyckats förmedla det de vill. Informanterna upplevde även att det 

kändes pinsamt när kommunikationen inte lyckats trots att de försökt nyttja alla hjälpmedel 

och resurser de kan komma på och har att tillgå.  

Informanterna påtalade att allting som sker inom intensivvården kan försvåra 

kommunikationen. De upplevde att inte bara endotrakealtuben men också läkemedel, 

patientens sjukdom, miljön på salen där patienten vistas och även den stress som kan uppstå 

vid försök att trappa ner medicineringen kan leda till att det blir svårt för patienten att 

kommunicera. Det kan handla om direkt effekt och biverkningar av läkemedel, 

sjukdomstillstånd som påverkar patienten kognitivt eller muskulärt eller 

intensivvårdsdelirium som samtliga leder till kommunikationssvårigheter. En informant 

beskriver hur kommunikationen kan bli försvårad när patienten är påverkad av läkemedel 

och sjukdom där patientens upplevda verklighet inte stämmer överens med 

intensivvårdssjuksköterskans upplevda verklighet. 

De kanske ser en som en ond människa för att de sätter det sambandet med vad som hände i 

situationen de blev sövda, eller på olycksplatsen och så. Eller om de legat sederade ett tag och 

har mycket läkemedel i sig och inte kan urskilja tid och rum och så. 

Det kan dock vara svårt att justera medicineringen så att patienten kan tolerera 

endotrakealtuben utan att vara så pass påverkad att denne inte längre kan kommunicera. 

Informanterna upplevde att de nya läkemedel som uppges kunna leda till att patienterna är 

mer vakna med mindre biverkningar än tidigare inte alltid lever upp till det de lovar.  

Informanterna upplevde att om de inte hade tillräckligt med tid blev kommunikationen inte 

bra. De upplevde att de dagar de har fler patienter eller någon patient är i behov av akuta 

insatser blir kommunikationen bortprioriterad. Speciellt besvärande upplevde de att det är 

när en patient önskar kommunicera samtidigt som en annan patient är dålig. När 

intensivvårdssjuksköterskorna då fokuserade på den patient som är dålig fanns inte 

möjlighet att ta sig tiden att kommunicera med den andre patienten som då kan bli stressad. 

Informanterna beskrev hur de ibland fått lov att sedera denne patienten djupare då denne 

blivit alldeles för stressad av situationen. 
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8 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet presenteras i tre delar. Fynden diskuteras i resultatdiskussionen där 

resultatet kommer jämföras med den tidigare forskningen samt det teoretiska perspektivet. 

Därefter diskuteras den valda metoden. Diskussionsavsnittet avslutas med en diskussion 

angående etik. 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet har visat att informanterna upplever kommunikation som någonting väldigt 

viktigt. De upplever att en lyckad kommunikation leder till tillfredsställelse med arbetet men 

att en misslyckad sådan leder till frustration och minskad tillfredsställelse. De påtalar vikten 

av att se den enskilda patienten och dennes behov och resurser och att hela tiden utvärdera 

hur kommunikationen ska kunna ske på bästa sätt. De talar om att intensivvården i sig kan 

både hjälpa och stjälpa patienten relaterat till dennes förmåga att kommunicera och vikten av 

att vara fantasifull och utnyttja sin erfarenhet, olika kommunikationshjälpmedel och 

patientens anhöriga för att kommunikationen ska vara så lyckad som möjligt. De talar även 

om svårigheter som inte har uppstått av det aktuella vårdtillfället såsom språkskillnader, syn- 

och hörselnedsättning eller psykisk sjukdom. Informanterna påtalar vikten i att ha 

utarbetade strategier för kommunikation och om hur teamarbete underlättar detta. 

Informanterna i studien påtalar vikten av kommunikation även om patienten är sederad och 

oralt intuberad och därmed svår att kommunicera med. Detta visar på den skillnad i 

uppfattning som finns mellan de svenska specialistsjuksköterskorna och sjuksköterskor i 

länder som Botswana och USA som uppgett att de inte uppfattat kommunikation som en 

viktig del av sitt arbete och ofta inte kommunicerat alls med sina patienter (Dithole, 

Thupayagale-Tshweneagae, Akpor, & Moleki, 2017; Radtke, Tate, & Happ, 2012). Detta 

examensarbetes syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera med oralt intuberade patienter och det faktum att resultatet skiljer sig från det 

som erhållits i länder där deltagande sjuksköterskor inte var specialistutbildade tyder på att 

resultatet stämmer väl.  

Tidigare forskning har visat om en patient har möjlighet att kommunicera leder detta till en 

rad positiva effekter (Tingsvik, Bexell, Andersson, & Henricsson, 2013). Informanterna är 

villiga att kommunicera och ser det som något viktigt och kan leda till att patienten mår 

bättre, blir frisk tidigare eller kan slippa de negativa konsekvenserna av långa vårdtillfällen 

eller lång respiratorvård som kan uppstå vid intensivvård. 

Kommunikation uppges ha stor inverkan på informanternas tillfredsställelse med arbetet. 

Om kommunikationen lyckas känner sig intensivvårdssjuksköterskorna nöjda och tillfreds 

och när den inte lyckas upplever de missnöje med situationen. Detta stöds också i 

forskningen som har visat att när kommunikationen inte lyckas upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna frustration och missnöje (Karlsen, Ølnes, & Güntenberg 

Heyn, 2018). Detta relaterar även till Fredriksson och Erikssons (2003) centrala fråga ”Vad 

är ett gott liv som sjuksköterska?” där de uppger att svaret bör vara ”Att lindra lidande”. 

Informanterna i det aktuella examensarbetet beskrev att de upplever en ökad tillfredsställelse 
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med arbetet när kommunikationen med patienten fungerar bra vilket kan tolkas som att de 

upplever ett gott liv som sjuksköterska. 

Informanterna uppgav att de arbetar både med klassisk sändare-mottagare-kommunikation 

såväl som med tanken att kommunikationen är en process. Detta kan relateras till Eriksson 

(2003) som talar om som den dualistisk-reduktionistiska modellen såväl som den 

humanistisk-holistiska modellen. Även om informanterna inte använder just de orden 

framgår det att de arbetar enligt teorin kring det vårdande samtalet. 

Kommunikation ökar möjligheten för patienterna att vara delaktiga i vården (Leung, et. al., 

2018; Laerkner, Egerod, Olesen, & Ploug Hansen, 2017). I det här examensarbete beskriver 

informanterna hur de arbetar med olika hjälpmedel för att kunna kommunicera med 

patienten om dennes behov. De använder exempelvis olika bedömningsinstrument för att 

uppskatta behovet av att smärtstilla en patient som är för djupt sederad för att kunna 

uttrycka sig, men även skrift och pektavlor för att kunna fråga en lättare sederad patient om 

denne är bekväm. Om patienten har svårt att använda hjälpmedel på grund av kognitiva eller 

muskulära svårigheter kan ja- och nejfrågor ställas så patienten kan svara med blinkningar 

eller huvudrörelser. Detta sammantaget ökar möjligheten att patienten kan vara delaktig i 

vården genom att intensivvårdssjuksköterskorna på olika sätt kan ta reda på vad patienten 

önskar och behöver. 

Informanterna i det aktuella examensarbetet upplever att anhöriga ofta är en resurs i 

kommunikationen och kan lyckas tyda vad intensivvårdssjuksköterskan inte har lyckats få 

fram. Detta överensstämmer dock inte med vad Karlsson, Forsberg och Bergbom (2010) 

konstaterar, vilket är att anhöriga är i behov av en sjuksköterska som är aktiv och leder 

kommunikationen för att lyckas kommunicera med sin anhörige. Den studien är utförd i 

Sverige varför kulturella skillnader inte bör kunna förklara detta. Gulbrandsen och 

Stubberud (2009) påtalar att anhöriga kan vara en resurs för patienten på det viset att de kan 

erbjuda kommunikation som handlar om annat än om att patienten är sjuk och vilka 

undersökningar och behandlingar som ska hända härnäst och detta kan bidra till att lindra 

lidande. Informanterna i det aktuella examensarbetet ser anhöriga som något som kan vara 

till nytta i kommunikationen med patienten då det tidigare konstaterats att de arbetar för att 

lindra patientens lidande enligt Fredrikssons (2003) teori om det vårdande samtalet. 

Gällande kommunikationshjälpmedel har informanterna använt olika typer där de vanligaste 

är papper och penna samt pektavla. De påtalar att det ofta finns svårigheter vid användande 

av dessa hjälpmedel relaterat till patientens tillstånd. Högteknologiska hjälpmedel hade ett 

fåtal sett och använt och övriga uppgav att det inte alls fanns på sjukhuset trots att 

informanterna arbetar på samma kliniker. Eyetracker hade använts vid några enstaka 

tillfällen och gett goda resultat vilket stämmer väl med tidigare forskning (Duffy, et.al., 2018). 

Informanterna påtalar vikten i att ta kontakt med logoped vid behov för att kunna få tips, råd 

och högteknologiska hjälpmedel som laserpekare, eyetracker eller röstgenerator. 

Röstgenerator har i tidigare forskning konstaterats vara ett mycket välfungerande 

kommunikationshjälpmedel för oralt intuberade patienter och inte bara för 

laryngektomerade patienter som tidigare varit det vanligast förekommande 

användningsområdet av röstgenerator. En röstgenerator har också fördelen att 
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informationen som återges är det patienten säger vilket minskar risken för feltolkningar vid 

exempelvis felstavning eller svårigheter att peka på rätt bild på en pektavla (ten Hoorn, 

Elbers, Girbes, & Tuinman, 2016).  

Informanterna upplever att det är svårt att kommunicera med patienter med psykisk 

sjukdom, vilket de relaterar till att patienten kan ha hallucinationer eller vanföreställningar 

som intensivvårdssjuksköterskan inte vet om. Informanterna nämner inte någon stor 

svårighet i att kommunicera med patienter som har intensivvårdsdelirium trots att detta ofta 

ger symtom som just vanföreställningar eller hallucinationer.  

Informanterna i det aktuella examensarbetet har också påtalat vikten av att arbeta i team 

vilket inte har nämnts i den tidigare forskning som utgör grunden för det här arbetet. Det 

anses kunna bero på det faktum att informanterna är specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård som i sin utbildning har fått lära sig vikten av just teamarbete och därmed 

använder sig av sin kunskap och även av de rutiner kring detta som finns på den avdelning 

där de arbetar. Informanterna upplever också att det är av vikt att samtliga som jobbar på 

avdelningen har samma grundläggande tanke om att jobba i team och att detta i mångt och 

mycket är möjligt genom att rutinerna är så på avdelningen.  

Tidigare forskning har påtalat vikten av utbildning i kommunikation (Radtke, Tate, & Happ, 

2012; Dithole, Thupayagale-Tshweneagae, Akpor, & Moleki, 2017) något som inte har 

nämnts av informanterna i det aktuella examensarbetet. Det kan argumenteras att 

intensivvårdssjuksköterskorna som deltagit har en gedigen utbildning då de har en 

specialistutbildning, om än inte i ämnet kommunikation, vilket inte var fallet i tidigare 

forskning. 

Intensivvårdssjuksköterskorna menar att det är av vikt att se till varje enskild patient, vad 

denne har för resurser och hinder och hur det kan utnyttjas för att uppnå så god 

kommunikation som möjligt. Det är i linje med Karlsson, Forsberg och Bergbom (2012) som i 

likhet med Fredriksson (2003) anser att kommunikation är ett vårdande och att god 

kommunikation lindrar lidande men att undermålig kommunikation skapar lidande. För att 

uppnå god kommunikation måste varje patients individuella möjligheter och hinder 

upptäckas och identifieras. Informanterna i denna studie menar att ett bra sätt att göra detta 

är att exempelvis fråga samma sak på ett annat sätt för att se om patienten ändrar sitt svar på 

ett relevant sätt. De menar också att det är av vikt att ta reda på om patienten har problem 

med exempelvis syn, hörsel eller något annat som kan påverka kommunikationen och 

försöka åtgärda det genom att exempelvis be anhöriga ta patientens glasögon eller 

hörapparat till avdelningen. De talar också om vikten av att återkommande verifiera 

patientens förmåga till kommunikation då det som var ett faktum igår kanske inte stämmer 

idag. 

Intensivvårdssituationen och allt den innebär med både sjukdom, läkemedel och en obekant 

miljö som kan vara både högljudd och skrämmande beskrivs som något som ytterligare gör 

kommunikationen till en utmaning. Informanterna upplever att framförallt läkemedel är en 

svår balansgång då patienten måste ha tillräckligt med smärtstillande och sederande 

läkemedel för att inte må dåligt av endotrakealtuben men inte så mycket att de inte klarar av 

att kommunicera. Patienter som har behandling med muskelrelaxantia eller kylbehandlas 
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behöver ha djupare sedering än andra patienter och det gör att kommunikationen blir mycket 

svår och intensivvårdssjuksköterskan måste förlita sig på de bedömningsinstrument som 

finns för att bedöma om patienten är obekväm. Dock finns då ingen möjlighet att ta reda på 

varför patienten är obekväm och informanterna berättar hur de ibland höjer smärtlindringen 

då patienten ser smärtpåverkad ut men att de aldrig kan vara helt säkra på att det var 

problemet.  

8.2 Metoddiskussion 

Arbetet har en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. Med hjälp av 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet kommer kvaliteten på metoden att 

diskuteras (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

8.2.1 Metod 

Under examensarbetets gång har författarna till det här arbetet samarbetat. Artiklarna till 

bakgrunden har sökts både vid fysiska träffar och enskilt. Alla artiklar som baserat på 

abstracten har bedömts relevanta har skickats via e-mail mellan författarna så att bägge 

författarna har kunnat bedöma dess relevans. Det har sedan diskuterats vid fysiska träffar 

och de artiklar som bägge författarna bedömt relevanta har valts ut. 

Beslutet att det aktuella examensarbete skulle utföras som en intervjustudie fattades då 

metoden passade väl mot det aktuella syftet, vilket var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med oralt intuberade 

patienter. Analysen genomfördes som en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) och hade en induktiv ansats för att dra slutsatser baserat på 

informanternas erfarenhet (Henricson & Billhult, 2017).  

Trovärdighet innebär att det är tydliggjort att resultatet är rimligt och äger giltighet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Detta examensarbete har kontinuerligt granskats av 

handledare, opponenter och examinator som bedömt att resultatet är rimligt och äger 

giltighet samt svarar på syftet vilket bidrar till studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004).  

En studies pålitlighet anses vara relaterad till författarnas förförståelse. En låg förförståelse 

gör det möjligt att närma sig ämnet med en öppenhet som vid hög förförståelse inte är lika 

självklar. Om förförståelsen varit hög finns en möjlighet att förutfattade meningar hade 

kunnat påverka studiens resultat genom att tillskriva resultatet sanningar som uppstått på 

grund av författarnas egna tolkningar. Ytterligare en fördel med låg förförståelse är att detta 

gör det möjligt att besvara examensarbetets syfte utan att på grund av förförståelsen tolka 

upplevelserna på ett sätt som inte svarar på syftet (Friberg & Öhlén , 2017). Författarna hade 

liten förförståelse i ämnet vilket innebär att det är möjligt att erhålla mycket ny förståelse. 

Gällande detta ämne har författarna tillskansat sig en ny förståelse kring 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att kommunicera med oralt intuberade 

patienter. 
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Begreppet bekräftelsebarhet påminner om objektivitet. Om en studie bedöms ha hög 

bekräftelsebarhet betyder detta att resultatet inte är färgat av författarnas eller 

informanternas personliga åsikter (Polit & Beck, 2012). Under arbetets gång har 

förförståelsen bearbetats för att undvika att egna åsikter tillskrivs till de data som har samlats 

in och att de har återgetts så sant som möjligt. Även detta har styrkts av att utomstående i 

form av handledare har funnits under hela arbetet med examensarbetet och granskat detta i 

sin helhet. Sammantaget leder detta till en ökad bekräftelsebarhet vilket i sin tur tillsammans 

med trovärdighet och pålitlighet leder till möjligheten att bedöma examensarbetets 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Det faktum att förförståelsen var låg i det här examensarbetet anses bidra till att studien har 

hög trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Sammantaget bedöms det innebära att 

examensarbetet har en god överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Att dra slutsatser 

baserat på informanternas erfarenhet genom att använda en induktiv metod bidrar även till 

att kunna öka överförbarheten i det här fallet (Henricson & Billhult, 2017). Då det här 

examensarbetet har fokuserat på en specifik grupp, specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård som arbetat minst sex månader på intensivvårdsavdelningen, torde det kunna 

argumenteras att resultatet är överförbart till andra, liknande, grupper som 

intensivvårdssjuksköterskor på andra intensivvårdsavdelningar eller sjuksköterskor på andra 

avdelningar där patienterna har svårigheter med verbal kommunikation. Det anses därför att 

det här examensarbetet har en relevant överförbarhet.  

Viktigt att minnas är dock det faktum att det här är ett examensarbete på magisternivå som 

inte är avsett för publicering i vetenskaplig tidskrift. Det är därmed möjligt att det här finns 

brister i vetenskaplig kvalitet som inte hade varit accepterade för publicering men som 

ändock är acceptabla i det aktuella sammanhanget (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

8.2.2 Urval och datainsamling 

Ett strategiskt urval utfördes i syfte att få en så heterogen grupp informanter som möjligt. 

Samtliga informanter var specialistsjuksköterskor inom intensivvård med erfarenhet från 

yrket som varierade mellan sex månader och 40 år och samtliga informanter var kvinnor. Det 

hade önskats att ett antal män hade ställt upp då urvalet hade blivit mer representativt och 

erfarenheterna mer variationsrika (Henricson & Billhult, 2017). Inga män anmälde sig 

frivilliga till studien varför detta inte var praktiskt genomförbart.  

Antalet planerade intervjuer var tio stycken men nio intervjuer utfördes på grund av 

svårigheter att få informanter till arbetet. Eventuellt hade en till intervju givit extra djup i 

innehållet men datamättnad ansågs ha uppnåtts då informanterna uttryckte samma saker 

som redan uttryckts av övriga. 

8.2.3 Analys 

Analysmetoden valdes utefter syftet och intervjuerna analyserades enligt Graneheim och 

Lundman (2004) där materialet först transkriberades och sedan analyserades genom en 

manifest innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) uppger att detta analysförfarande 
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bidrar till en studies pålitlighet genom begreppen giltighet, tillförlitlighet, och överförbarhet. 

Efter transkribering genomlästes intervjuerna upprepade gånger och sedan har relevanta 

uttalanden brutits ner till meningsbärande enheter som sedan kodades. Dessa koder 

placerades sedan i en subkategori då intervjuerna bedömdes ge upphov till rikligt innehåll 

med behov av ytterligare tolkning. Dessa subkategorier placerades sedan i kategorier där 

innehållet inte gick att jämföra med den andra kategorin. Dessa kategorier har visat de olika 

områden inom ämnet kommunikation med oralt intuberade patienter som framkommit 

under intervjuerna i stora drag och de olika subkategorierna har givit ett djup till resultatet 

genom att möjliggöra en tolkning av resultatet då de överensstämmer med varandra 

(Danielson, 2017b).  

Analysen är tänkt att användas för att beskriva ett meningsfullt innehåll och presentera en 

helhet. De bägge författarna har gemensamt arbetat med analysen vilket har underlättat 

analysförfarandet då en samstämmighet i tolkningen av de olika stegen i analysen har 

förelegat. Analysen har också bearbetats och reviderats kontinuerligt under arbetets gång i 

syfte att uppnå god kvalitet där innebörden av materialet inte går förlorad (Danielson, 

2017b). Det bedöms att analysen har bidragit till att beskriva den helhet som den var tänkt 

att presentera. 

8.2.4 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga E). Samtliga 

intervjuer genomfördes gemensamt. En pilotintervju hölls i syfte att både testa den tekniska 

utrustningen såväl som säkerställa intervjuguidens kvalitet. Den hade också till syfte att 

författarna till det aktuella examensarbetet skulle prova rollen som intervjuare och sedan 

kunna justera utförandet efter behov (Danielson, 2017a). Då pilotintervjun inte föranledde 

några förändringar i intervjuguiden har den inkluderats i resultatet. 

För att få så utförliga svar som möjligt användes öppna frågor som enligt Danielson (2017a) 

medför att informanterna kan dela med sig av egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

Vidare följdes svaren upp av följdfrågor där det bedömdes relevant. Alla intervjuer gjordes 

gemensamt för att erhålla en samstämmighet i utförandet och därmed öka trovärdigheten. 

En av dessa utfördes via telefon på grund av svårigheter att samordna tid och plats för 

intervjun. Intervjuerna varierade i tid mellan åtta och 19 minuter. Samtliga intervjuer 

bedömdes tillräckligt fylliga i innehåll trots skillnaden i tid.  

Intervjuerna har till största del hållits under avdelningens överlappningstid, det vill säga den 

tid då både de som jobbar dagpass och de som jobbar kvällspass är på plats, detta för att 

verksamheten inte ska påverkas negativt. De intervjuer som är undantagna detta är den 

intervju som utfördes på telefon samt en intervju som utfördes innan ett arbetspass då 

informanten önskade utföra intervjun den tiden. 

För att öka en studies trovärdighet bör informanterna tillåtas läsa igenom intervjuerna när de 

är genomförda för att säkerställa att den information som framkommer överensstämmer 

med informanternas upplevda verklighet. Det argumenteras dock även för att en sådan 

genomläsning snarare skulle kunna sänka trovärdigheten då det finns risk för försköning av 
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informationen om en deltagare vid senare tillfälle upplever att denne kanske har sagt något 

som inte borde ha sagts (Mårtensson & Fridlund, 2017). I det här examensarbetet har inte 

genomläsning förekommit. I stället transkriberades intervjuerna ordagrant för att säkerställa 

att ingen information har försvunnit. Vid de tillfällen då informanterna har gestikulerat har 

även det angetts i transkriberingen så att det inte glöms bort. Genom detta förfarande 

säkerställs att informationen inte har blivit färgad av författarnas egna värderingar. Det 

anses enligt Mårtensson och Fridlund (2017) bidra till att öka studiens trovärdighet. 

Enskilda intervjuer valdes för att ge informanterna möjlighet att svara fritt och kunna ge 

detaljrika svar på intervjufrågorna. Som en alternativ intervjuform hade fokusgrupper 

kunnat användas då en gemensam diskussion hade kunnat frammana mer innehåll då 

fokusgrupper genererar en bred karta av åsikter samt ett djup i erfarenheter och upplevelser. 

I fokusgrupper finns dock en risk att respektive individs åsikter inte framkommer varför 

individuell intervju valdes (Wibeck, 2017).  

Vid intervjuerna har mobiltelefon använts för att spela in intervjuerna. Författarna har sedan 

delat arbetet lika emellan sig med att transkribera det inspelade materialet ordagrant. Det 

bidrar till studiens pålitlighet genom att det material som använts som grund för studien är 

det som informanterna själva sagt. Om anteckningar under intervjuerna i stället hade skett 

hade det kunnat leda till att författarnas åsikter och värderingar hade lyst igenom i 

materialet, samt att den som skriver eventuellt inte hinner skriva allt det som informanten 

säger och på så sätt påverkat intervjun och därmed resultatet som hade kunnat bli ett annat 

som inte överensstämt med verkligheten (Polit & Beck, 2012).  

Intervjuerna har genomförts gemensamt. Författarna har sedan transkriberat varannan 

intervju. De har sedan lästs igenom enskilt upprepade gånger innan meningsenheter tagits ut 

gemensamt vid fysiska träffar. Analysprocessen har genomförts gemensamt vid fysiska 

träffar. Resultatet har sammanställts och diskuterats gemensamt för att sedan utmynna i 

examensarbetets diskussion och slutsatser. Då samarbete har skett under hela processen 

anses det ha underlättat arbetet eftersom diskussioner om relevans hela tiden har skett. 

Författarna anser att samarbetet har bidragit till förmågan att fokusera på det som är viktigt 

för stunden och ökat examensarbetets kvalitet. 

8.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetets gång har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i 

beaktande. Även Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) har under 

arbetet tagits i beaktande då den avser forskning på människa.  

För att tillgodose informationskravet fick informanterna både skriftlig och muntlig 

information om att deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan några negativa följder.  Informerat samtycke erhölls genom att 

informanterna gav sitt godkännande att delta i intervjun genom att signera 

samtyckesblanketten (Bilaga D). Allt insamlat material har utan speciell ordning numrerats 
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för att försvåra spårning till enskild deltagare. De citat som möjligen kunnat röja 

informanternas identitet har valts bort i enlighet med konfidentialitetskravet. Allt insamlat 

material har förvarats oåtkomligt för obehöriga genom att förvaras på telefoner med kodlås 

och lösenordskyddade hemdatorer. All insamlad data har avidentifierats för att tillgodose 

konfidentialitetskravet. Insamlade uppgifter i den här studien kommer endast användas för 

forskning i enlighet med nyttjandekravet. All insamlad data kommer elimineras när studien 

är examinerad och godkänd för att inte informationen ska kunna användas för andra 

ändamål. 

Informanterna har fått lov att avsätta tid för intervju. Det har dock hanterats genom att 

intervjuerna har hållits vid en tidpunkt som informanterna själva har föreslagit samt att 

informanterna inte har behövt resa.  

Det finns en möjlighet att det här examensarbetet bidrar till att öka 

intensivvårdssjuksköterskors medvetande om vikten av att kommunicera med oralt 

intuberade patienter samt ge fördjupad kunskap hos intensivvårdssjuksköterskorna om hur 

kommunikationen kan underlättas. Då informanterna själva har fått anmäla intresse samt 

erhållit information om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande anses det inte finnas 

någon stor risk för att informanterna upplevt obehag under studien. Det bedöms även att 

nackdelarna såsom förlorad tid för informanterna inte var så stora att studien inte anses 

försvarbar. 

9 SLUTSATSER OCH KLINISK TILLÄMPNING 

Här presenteras de slutsatser som dragits av resultatet i det aktuella examensarbetet. Vidare 

presenteras även förslag till hur resultatet kan tillämpas kliniskt. 

9.1.1 Slutsatser 

Det här examensarbetet har fokuserat på specialistsjuksköterskor inom intensivvård och 

deras upplevelser av kommunikation med oralt intuberade patienter. Tidigare forskning hade 

inte fokuserat på utbildningsnivå hos informanterna varför det här examensarbetet kan bidra 

till att belysa upplevelserna av detta ämne hos specialistsjuksköterskor inom intensivvård.  

Informanterna påtalar vikten av att ha tillräckligt med tid för att kommunicera med 

patienterna och svårigheterna som uppstår när de är ansvariga för flera patienter och tiden 

för varje patient minskar. Inom intensivvården sker ofta mer eller mindre akuta händelser 

som kan minska den tid intensivvårdssjuksköterskan har till sitt förfogande för att kunna 

genomföra en god kommunikation och denna tid minskar således ytterligare om 

intensivvårdssjuksköterskan har hand om fler än en patient. Informanterna upplever att 

något av det viktigaste för att kunna ha en god kommunikation är just en tillräcklig 

bemanning för att kunna ägna sig åt och fokusera på en patient.  
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9.1.2 Förslag till klinisk tillämpning 

I det aktuella examensarbetet har inte utbildning inom området kommunikation nämnts. 

Dock ses i resultatet att intensivvårdssjuksköterskorna inte är medvetna om vilka hjälpmedel 

som finns till buds varför en utbildning genomförd av logoped gällande olika hjälpmedel och 

när de kan vara aktuella skulle kunna vara till nytta och öka tillfredsställelsen hos både 

intensivvårdssjuksköterskorna och patienterna.  

En ökad bemanning kan leda till att personalen får mer tid att kommunicera med patienterna 

vilket kan öka tillfredsställelse hos både patienter och personal. Det kan även bidra till att 

minska patienternas lidande. 

10 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Då intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av kommunikation mellan anhöriga och 

patient inte överensstämmer med vad tidigare forskning säger i ämnet skulle det kunna vara 

av värde att göra en studie där anhöriga och intensivvårdssjuksköterskor intervjuas om sina 

upplevelser kring samma patient.  

I resultatet framkommer att informanterna upplever att teamarbete är till hjälp i 

kommunikationen med oralt intuberade patienter. Det är dock något som inte går att 

återfinna i tidigare forskning varför det vore av intresse att utföra en observationsstudie av 

hur teamet påverkar kommunikationen med dessa patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskorna anger att kommunikationen med oralt intuberade patienter 

blir svårare om patienter lider av en psykisk sjukdom sedan tidigare. En studie på det här 

ämnet skulle kunna ta reda på vad denna uppfattning beror på och hur kommunikation kan 

bli enklare i den kontexten. 

Även om enskilda intervjuer ansågs vara ett bra val av metod för det aktuella syftet finns 

möjligheten att samma frågeställningar i en fokusgrupp hade kunnat ge ett annat resultat. 

Det uppges i litteraturen att fokusgrupper kan vara en relevant metod både för att undersöka 

interaktionen i en grupp såväl som för att undersöka vad som kan kallas för känsliga ämnen. 

Informanterna hade i en fokusgrupp kunnat välja fritt om de ville beskriva sina egna 

upplevelser eller prata på ett mer generellt plan. Det uppges positivt att i en fokusgrupp är 

det oftare informanterna som ställer frågor till varandra hellre än att moderatorn ställer 

frågor. Om moderatorn ställer frågorna finns en risk att informanterna uppfattar att 

moderatorn söker efter ett ”rätt” svar (Wibeck, 2017). Det föreslås därför att ytterligare 

forskning med fördel kan utföras i en fokusgrupp. 

Då den aktuella studien har kvalitativ ansats går den ej att generalisera (Danielson, 2017b). 

För att kunna uppnå generaliserbarhet föreslås ytterligare studier med större urval och 

kvantitativ ansats.  
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