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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler 

patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för 

att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. 

Detta leder till att patienter blir mer delaktiga i sin egen vård men ställer även högre krav på 

intensivvårdssjuksköterskor som ska vårda dessa patienter. Syfte: Att belysa patienters 

upplevelse av att vara lättsederad och vårdas vaken med mekanisk ventilation. Metod: För 

att besvara examensarbetets syfte användes en allmän litteraturöversikt. Tjugo vetenskapliga 

artiklar som bestod av både kvalitativ, kvantitativ och mixed method design användes. 

Analysen skedde genom att identifiera likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. 

Resultat: I resultatet framkom det både fördelar och nackdelar med att vårdas lättsederad i 

mekanisk ventilation. Tre teman framkom i analysarbetet: upplevelser av sitt tillstånd, 

upplevelsen av att bli sedd och hörd samt upplevelsen av samspel och delaktighet. Slutsats: 

Patientupplevelsen visade på både psykiskt och fysisk påfrestning. Patienter uttrycker hinder 

gällande kommunikation, existentiella faktorer och relationer med anhöriga och 

sjuksköterskor. Trots detta uttrycks önskemål om att få vårdas lättsederade i mekanisk 

ventilation under ett vårdtillfälle på intensivvårdsavdelningen.   

Nyckelord: intensivvård, osederad, patienterfarenhet, specialistsjuksköterska, vaken. 

  



ABSTRACT 

Background: Previous research shows a change in intensive care and that more patients are 

treated lightly sedated in mechanical ventilation. The level of sedation should be sufficient for 

the patient to tolerate the endotracheal tube, and continued treatment despite the discomfort 

it causes. Purpose: To highlight patients’ experience of being lightly sedated and cared for 

when awake with mechanical ventilation. Method: A general literature review was used. 

Twenty scientific articles consisting of both qualitative, quantitative and mixed design were 

used. The analysis was done by identifying similarities and differences in purpose, method 

and results. Result: The result showed that it meant both advantages and disadvantages to 

be cared for lightly sedated in mechanical ventilation. Three themes emerged from the 

analysis: experiences of their condition, the experience of being seen and heard, and the 

experience of interaction and participation. Conclusion: The patient experience showed 

both psychological and physical stress and they express obstacles regarding both 

communication, existential factors and relationships with relatives and health care 

professionals. Despite this, a desire to be treated lightly in mechanical ventilation during a 

care session in the intensive care unit is expressed.  

Keywords: Awake, intensive care, patient experience, specialist nurse, unsedated. 
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1. INLEDNING 

Vi har båda arbetat på en intensivvårdsavdelning som grundutbildade sjuksköterskor en tid 

innan vi påbörjade vår specialistutbildning med inriktning mot intensivvård. Upplevelsen 

från oss båda under den korta tiden vi arbetade och den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU), är att narkosläkarens önskemål varit att intuberade patienter ska vårdas med så lätt 

sedering som möjligt. Detta för att patienter bör vara mer vakna i mekanisk ventilation ur ett 

medicinskt perspektiv. Våra upplevelser är att det känns jobbigare för patienter att vårdas 

lättsederade samtidigt som det blir en större utmaning för sjuksköterskor att bedriva god 

omvårdnad under denna behandling. Vi upplever variationer från patient till patient hur 

mycket som accepteras, och att det är patienters sjukdomstillstånd vid inskrivning och miljön 

runt patienter som skapar förutsättningar för en bra fortsatt behandling. Att skapa en god 

kontakt och få patienter att känna sig trygga och omhändertagna upplevde vi båda gav bättre 

förutsättningar för patienter att acceptera behandlingen. Det ledde till ett intresse av att 

studera patienters upplevelse av att vara vakna eller lättsederade utifrån deras perspektiv. 

Detta för att kunna erbjuda en god vård utefter patienters erfarenheter och behov. 

2. BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs de definitioner och centrala begrepp som är aktuella för 

examensarbetet. Vidare beskrivs tidigare forskning gällande de förändrade sederingsrutiner 

som pågår inom intensivvården, sjuksköterskors upplevelse av att vårda lättsederade 

patienter, kommunikationens betydelse och anhörigas betydelse. Därefter kommer 

examensarbetes vårdvetenskapliga perspektiv och avslutas med en problemformulering. 

2.1. Definitioner och centrala begrepp 

Nedan beskrivs centrala begrepp som är relevanta för detta examensarbete, såsom sedering, 

mekanisk ventilation och sederingsskalor. 

2.1.1. Sedering  

Definitionen av sedering är en åtgärd med lugnande effekt och begreppet sedering innebär 

smärtlindring, minnesförlust, sömn och ångestdämpning (Gulbrandsen, 2013). Målet med 

sedering är att patienter själva initierar sina andetag i ventilatorn, så kallad spontanandning. 

Spontanandning i kombination med tidig mobilisering minskar risken för atelektaser. Vissa 
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behandlingar kräver en djupare sedering ur ett medicinskt perspektiv så som neurokirurgiska 

tillstånd eller svår lungsvikt (Berggren, 2016).  

Strategier som vanligtvis används gällande sedering är opioidanalgesi där läkemedel används 

i ett smärtbehandlande syfte. Det finns läkemedel som både ger lugnande och smärtstillande 

effekt där patienter bibehåller sin spontanandning i ventilatorn. Vid behov av en djupare 

sedering finns kraftfullare sederingspreparat där andningen slås helt ut och patienter är 

beroende av ventilatorn för sin ventilation (Berggren, 2016). 

Det finns idag ingen tydlig riktlinje för sedering av en intensivvårdspatient. Utvecklingen styr 

mot en mer lättsederad patient än tidigare och målet idag är att patienter ska vara mer 

vakna, smärtfria, tillfreds och medverka i behandlingen. Målet är även att nattetid få en så 

god sömn som möjligt och därmed skapa förutsättningar för en normal dygnsrytm. Detta 

medför att risken för komplikationer såsom PTSD och IVA delirium minimeras. Istället 

skapas förutsättningar för tidig mobilisering och rehabilitering under tiden i mekanisk 

ventilation vilket i slutändan leder till kortare behandlingstid på intensivvårdsavdelningen. 

Dagliga avbrott, så kallade Wake-up, är att föredra om det inte är möjligt att ha patienter i ett 

mer vaket tillstånd (Berggren, 2016).  

2.1.2. Mekanisk ventilation  

Mekanisk ventilations främsta mål är att underlätta utbytet av syre och koldioxid mellan 

patienters lungor och blod samt att underlätta för patienters andningsarbete när den fysiska 

förmågan att andas in och ut inte räcker till. Det finns olika typer av mekanisk ventilation 

men detta examensarbete fokuserar endast på invasiv mekanisk ventilation. Invasiv 

ventilation betyder att ett främmande föremål förs in i kroppen och blir patientens 

konstgjorda luftväg. Det finns två olika invasiva metoder att använda sig av för att säkerställa 

att patienter har fri luftväg. Endotrakealtub som förs ner antingen oralt via munnen eller 

nasalt via näsan. Det vanligaste är via munnen (ResMed, 2020). Endotrakealtuben har en 

uppblåsbar kuff som trycker mot trakea för att förhindra läckage på utsidan och ger fri 

luftpassage på insidan (Narkosguiden, 2020). All luft som strömmar in och ut ur den 

intuberade patienten sker via den mekaniska ventilatorn. Ballongen har även ett viktigt syfte 

att hindra eventuellt maginnehåll att aspireras ner i lungorna. Vid längre tids användning av 

mekanisk ventilation byts endotrakealtuben ut mot en trakealkanyl. Detta är ett kirurgiskt 

ingrepp som skapar ett hål i luftstrupen där ett plaströr fungerar som en konstgjord luftväg 

(ResMed, 2020).   

2.1.3. Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 

RASS är en sederingsskala som identifierar patienters mentala tillstånd i ett tidigt skede. 

Önskad RASS-nivå sker på läkarordination utefter patienters individuella behov 

(Narkosguiden, 2020). RASS är ett validerat verktyg skapat för att användas på en 

intensivvårdsavdelning. Skalan används för att mäta djupet och kvalitén på sederade 

patienter under samtidig mekanisk ventilation. RASS skalans struktur mäts från -5 till +4. 

Ett RASS värde på -5 indikerar att patienter är djupt sederade och +4 en vaken patient utan 
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sedering. En låg nivå av sedering, -2 till 0 är att föredra, för mekaniskt ventilerade patienter 

för en förkortad tid i ventilator och kortare vårdtid på intensivvårdsavdelningen (Pop, 

Dervay, Dansby & Jones, 2018). 

4 Stridslysten. Uppenbart stridslysten eller våldsam, direkt fara för personal. 

+3 Mycket agiterad. Drar i eller drar ut tub/katetrar eller har ett aggressivt beteende mot 
personal. 

+2 Agiterad. Frekventa oavsiktliga rörelser eller dålig följsamhet med ventilator. 

+1 Rastlös. Ängslig eller orolig men ej aggressiva eller kraftfulla rörelser. 

±0 Alert och lugn. 

-1 Slö. Ej helt alert men upprätthåller (mer än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt vid 
tilltal 

-2 Lätt sederad. Kortvarig (mindre än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt vid tilltal. 

-3 Måttligt sederad. Någon form av rörelse (men ingen ögonkontakt) vid tilltal. 

-4 Djupt sederad. Ingen respons vid tilltal men någon form av rörelse vid fysisk stimulering. 

-5 Ej väckbar. Ingen respons vid tilltal eller fysisk stimulering. 

Figur 1: Narkosguiden 

2.1.4. Motor Activity Assessment Scale (MAAS)   

MAAS är en sederingsskala som bedömer vakenhet och bekvämlighet hos patienter som 

vårdas på en intensivvårdsavdelning i mekanisk ventilation. Läkare ordinerar önskad MAAS 

nivå på varje enskild patient utefter behov (Narkosguiden, 2020). Skalan anger patienters 

medvetandenivå och hur väl reaktionen på ett stimuli utefter oro och smärta fungerar. MAAS 

visar även på hur väl patienters samarbetsförmåga fungerar så väl med personalen som med 

den mekaniska ventilationen. MAAS graderas på en skala från 0 till 6 där varje siffra anger 

patienters vakenhetstillstånd och bedömning sker utefter patienters reaktion på yttre stimuli. 

0 innebär att patienter är djupt medvetslösa medan 6 innebär att patienter är starkt 

agiterade och inte samarbetsvilliga (Gulbrandsen, 2009).   

0:   Ingen reaktion 

1:   Reaktion endast vid smärtstimulering 

2:   Reaktion vid beröring eller tilltal 

3:   Lugn och samarbetsvillig 

4:   Rastlös och samarbetsvillig 

5:   Agiterad 

6:   Farligt agiterad och samarbetsovillig 

Figur 2: Narkosguiden 
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2.2. Förändrade sederingsrutiner 

Den optimala intensivvårdsbehandlingen gällande sedering består av att smärtstilla och söva 

ner mekaniskt ventilerade patienter. Samtidigt måste behandlingen ifrågasättas då ny 

forskning visar att sedering och smärtlindring förlänger patienters ventilatorbehov, vilket 

leder till förlängda vårdtider. Trots dagliga Wake-up test används för mycket sederande 

läkemedel inom intensivvården. Behandlingen bör inriktas på att använda så lite sederande 

läkemedel som möjligt för att förhindra en ansamling av läkemedel i patienters kroppar 

(Devabhakthuni, Armahizer, Dasta & Kane-Gill, 2012). Den smärtlindrande och sederande 

behandlingen som används idag är inte tillräcklig för att uppnå ett tillfredställande resultat. 

Vården behöver utvecklas och ta hänsyn till alla aspekter på intensivvårdsavdelningen som 

utgör ett obehag för patienter, såsom störande ljud från omgivningen och apparatur likväl 

som den dagliga omvårdnaden (Ma m.fl., 2010).  

Patienters roll ser annorlunda ut i samband med den förändring som sker inom intensivvård 

och sedering och patienter blir därmed mer delaktiga i sin vård. Redan på 2000-talet börjar 

en förändring ske, där en större andel av de patienter som vårdas intuberade i mekanisk 

ventilation är mindre sederade och mer vakna än tidigare på intensivvårdsavdelningar 

(Egerod, 2009). Numera är det mer regel än undantag att patienters nivå av sedering är så 

minimal som möjligt gällande smärta, ångest och oro men ändå tillräcklig att patienter 

accepterar fortsatt behandling trots obehaget. Utvecklingen av vården, där behandlingen av 

oro och ångest kommer i andra hand och behandlingen av smärta är det primära, förutsätter 

att vården utvecklas. Det för att ta hand om patienters alla mänskliga behov genom andra 

sätt än genom att administrera läkemedel för att lindra patienters obehag (Laerkner, Egerod 

& Ploug Hansen, 2015). Sjuksköterskor behöver minimera patientkontakt under de perioder 

som patienter är extra sederade, till exempel under nätter. Detta för att underlätta för 

patienter att uppfatta om informationen gäller dem eller är riktad till andra patienter 

(Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2012). Den kulturella förändringen som sker gällande 

förändring av sederingsgrad minskar tiden för patienter i mekanisk ventilation, ger ett ökat 

välbefinnande för patienter och leder till minskade kostnader för vården (Egerod, 2009). 

De patienter som vårdas utan sedering i mekanisk ventilation får inte mer psykiska och 

fysiska besvär efter vårdtiden, jämfört med de som vårdas djupt sederade eller med dagliga 

wake-up kontroller.  De som vårdas utan sedering har kortare tid i mekanisk ventilation, 

kortare vårdtid på intensivvårdsavdelningar och även kortare sjukhusvistelse överlag vilket 

tillsammans leder till minskad risk för framtida psykiskt lidande (Strøm, Stylsvig & Toft, 

2011). Tidigare forskning påvisar att dagliga wake-up test i kombination med fysioterapi gav 

färre vårddygn, och en snabbare återhämtning av hela människan med färre komplikationer 

efter utskrivning (Berry & Zecca, 2012). Forskningen visar att ett minskat sederingsbehov 

tillsammans med tidig mobilisering resulterade i minskat antal dagar både på intensivvården 

och vårdvistelsen i helhet (Strøm, Martinussen & Toft, 2010).  

Smärtlindring är en stor del i vården av mekaniskt ventilerade patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar och studier visar att patienter kommer ihåg sin smärta under en 

lång tid. Därför är det viktigt att använda de redskap som finns för smärtskattning och det 

finns ett behov av att utveckla dessa redskap (Fink, Flynn-Makice, Will-Poteet & Oman, 
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2015). I flera fall behandlades patienters obehag genom att sjuksköterskor ökade sederingen i 

stället för att i första hand ta reda på orsaken till obehaget. Därför är det av vikt att 

sjuksköterskor har adekvat utbildning gällande befintliga skattningsskalor för att känna sig 

bekväma i användandet av skalor som hjälpmedel (Egerod, 2009).  

2.3. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda lättsederade patienter  

Flera sjuksköterskor upplever det svårt att vårda lättsederade patienter och tycker det är 

utmanande att hitta rätt sederingsnivå för dessa patienter. Sjuksköterskor använder icke 

farmakologiska behandlingsalternativ så som bakgrundsmusik, lättare massage samt närvaro 

av familjemedlemmar för att lindra oro och ångest. Detta leder till ett minskat behov av 

sederande läkemedel för att hantera patienters stress under mekanisk ventilation. En studie 

visar att väl smärtlindrande patienter saknar behov av sederande läkemedel (Hetland, 

Guttormson, Tracy & Chlan, 2018).  

Intensivvårdssjuksköterskor kan uppleva vården av lättsederade mekaniskt ventilerade 

patienter som en utmaning då det kräver en större förståelse och högre kompetens för att 

tillgodose patienters fysiska och psykiska behov (Laerkner, Strøm & Toft, 2016). 

Sjuksköterskor upplever att fysiska och psykiska problem kan vara en orsak till att patienter 

har svårt att förmedla sig. Det underlättar ifall intensivvårdssjuksköterskor förstår och har 

kunskap om patienters grundläggande behov för att lindra besvären. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever vården mer personcentrerad när de lättsederade 

patienterna blir mer delaktiga i sin vård (Laerkner, Egerod & Ploug Hansen, 2015). 

Intensivvårdssjuksköterskor med flera års erfarenhet upplever att det är enklare att vårda 

sederade patienter enligt tidigare sederingsriktlinjer där patienter är djupare sederade. Dessa 

intensivvårdssjuksköterskor upplever det mer stressande att vårda en vaken och rörlig 

patient medan intensivvårdssjuksköterskor med kortare erfarenhet inte ser svårigheterna 

lika tydligt. Både erfarna och mindre erfarna intensivvårdssjuksköterskor upplever 

svårigheter att skatta patienters mentala status i fall de är introverta eller deliriska 

(Mortensen, Kjaer & Egerod, 2019).     

Vikten av ett gott bemötande där sjuksköterskor känner sig trygga i sin roll överför positiva 

känslor i vårdrelationen vilket inger ett lugn och hopp (Alpers, Helseth & Bergbom, 2011). 

Samma tankar som ovan har även (Egerod m.fl., 2015) som belyser sjuksköterskors betydelse 

för att hjälpa patienter att återfå känslan av att återgå till sitt normala tillstånd innan 

sjukdomen inträffade.    

Sjuksköterskors roll är att förbättra vården för kritiskt sjuka patienter. Teknisk apparatur och 

andra oljud kan störa patienters sömn. Användandet av all teknisk apparatur som finns 

tillgänglig på intensivvårdsavdelningar kan medföra att sjuksköterskor ser patienter som ett 

objekt istället för individer. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter i 

mekanisk ventilation kan överföra styrka och hopp att vilja kämpa för sin egen existens 

(Salem & Ahmad, 2018).  
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Det är av betydelse att sjuksköterskor så tidigt som möjligt uppmuntrar de ventilerade 

patienterna och deras anhöriga att tillsammans motivera patienter att träna upp och återfå 

en del av sin fysiska förmåga genom tidig mobilisering (Egerod, 2009). Det är viktigt att 

sjuksköterskor inkluderar patienter i vården och förmedlar att de är en enhet som 

tillsammans arbetar mot samma mål (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2011a).   

2.4. Kommunikationens betydelse 

Att kommunicera med mekaniskt ventilerade patienter är en utmaning för 

intensivvårdssjuksköterskor och det är svårt att bedöma och behandla patienters 

stressymptom när kommunikationssvårigheter uppstår (Hetland m.fl., 2018). Vårdandet av 

vakna intuberade patienter är en utmaning eftersom sjuksköterskor aldrig riktigt får 

bekräftelse ifall kommunikationen är framgångsrik. Kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och intuberade patienter är beroende av icke verbal kommunikation så som 

ögonkontakt och kroppsspråk. Det finns önskemål från sjuksköterskor att få tillgång till 

bättre kommunikationshjälpmedel (Mortensen m.fl., 2019). Sjuksköterskors maktposition 

stärks omedvetet när patienter blir beroende av de kommunikationsverktyg som erbjuds. 

Patienters oförmåga att uttrycka sig verbalt leder till att sjuksköterskor ofta misstolkar 

budskapet eftersom de avgör hur kommunikationsprocessen fortgår och hur resultatet blir 

(Caroll, 2004).   

Det är viktigt att sjuksköterskor förmedlar omsorg och omtänksamhet genom att ärligt 

kommunicera med en mild röst, använda ögonkontakt och beröring samt förmedla hopp 

genom att vara närvarande i stunden. Sjuksköterskor behöver vara uppmärksamma på 

avvikande ljud gällande behandlingen, ansiktsuttryck och kroppsspråk (Karlsson m.fl., 

2011a). Det är av vikt att utveckla ett effektivt sätt för sjuksköterskor att kommunicera med 

patienter för att underlätta patienters förmåga att förmedla sina upplevelser och behov under 

tiden de vårdas på en intensivvårdsavdelning med mekanisk ventilation. Sjuksköterskor 

behöver fokusera mer på hur, när och vad som kommuniceras för att underlätta för patienter 

(Fink m.fl., 2015). Intensivvårdssjuksköterskor har ett stort ansvar att hjälpa och underlätta 

för mekaniskt ventilerade patienter att kommunicera (Patak, Gawlinski, Fung, Doering & 

Berg, 2004). För att skapa en kommunikation med sin patient krävs empati och att prova sig 

fram bland olika kommunikationshjälpmedel för att hitta den ultimata 

kommunikationsstrategin (Wojnicki-Johansson, 2001). 

2.5. Anhörigas betydelse 

Anhörigas närvaro hos patienter som behandlas med mekanisk ventilation är av stor vikt. 

Anhöriga, främst barn och respektive, har en positiv effekt på vårdandet eftersom de ger tröst 

och uppmuntran bara genom sin närvaro. När anhöriga är tillräckligt nära finns inga hinder 

att ge uttryck åt känsliga frågor såsom ångest, smärta och döden (Alpers m. fl., 2011). 

Anhöriga har stor betydelse för patienters tillfrisknande generellt och framförallt ur 

mekanisk ventilation. Närvarande anhöriga skapar bättre förutsättningar att motivera 
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patienter att kämpa vidare. Att bara finnas där för sin familjemedlem och vara deras trygghet 

i en svår situation är tillräckligt och ger mod, motivation och en positiv attityd (Tsay, Mu, 

Linn, Wang & Chen, 2013). Möjligheten för anhöriga att medverka i vården av sin nära 

gjorde att de känner en starkare tillhörighet och får en bättre upplevelse på 

intensivvårdsavdelningen (Karlsson, Tisell, Engström & Andershed, 2011d). Anhöriga 

uppmärksammar känslor och tillstånd hos patienter såsom rädsla, stress och ångest men 

trots detta framkommer det att deras närstående har uttryckt att de föredrar att vårdas i ett 

vaket tillstånd istället för att sederas djupt (Prime m.fl., 2016). 

Anhöriga föredrar att se sin familjemedlem mer vaken under behandlingen med mekanisk 

ventilation. Därmed kan en bättre kontakt skapas vilket tolkas av anhöriga som en 

förbättring och att hjärnan är opåverkad. Anhöriga kan med blotta ögat se förbättring utan 

att få det rapporterat av sjuksköterskor (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2010). 

2.6. Vårdvetenskapligt perspektiv 

Detta arbete vilar på Joyce Travelbees omvårdnadsteori som bygger på att alla människor är 

unika. Lidande beskrivs som en personlig erfarenhet alla människor går igenom. Lidande 

innebär en möjlighet att utvecklas, och alla uppfattar lidande på sitt eget unika sätt och det är 

det som avgör hur upplevelsen blir (Travelbee, 1971). 

Omvårdnad är en process mellan sjuksköterska och patient och genom att skapa en relation 

hjälper det patienter att övervinna sjukdom och lidande. Delade tankar och känslor blir en 

förutsättning för att finna en mening med sin upplevelse. Sjuksköterskor kan närma sig 

patienter och stödja dem och ge dem verktyg att hantera och finna mening med sitt upplevda 

lidande. Att samtidigt ge patienter hopp är förenat med omvårdnadens syfte och mål 

(Travelbee, 1971). 

En mellanmänsklig relation skapas när sjuksköterskor och patienter stiger ur sina roller och 

ser sig själva som individer. Det är en process i fem steg där första steget är att skapa en 

relation genom att observera varandra och skapa sig en första uppfattning. Det andra steget 

sker när relationen övergår till att se individen bakom rollen och inte jämföra den med andra 

personer. I det tredje stegen, den empatiska, skapas en önskan att förstå och förutse den 

andra individens handlingar. Det fjärde steget, den sympatiska, sker när individerna kommer 

varandra nära och skapar en förståelse för och en önskan om att lindra den andras lidande. 

Slutligen i sista steget har en ömsesidig förståelse upprättats och mellanmänsklig relation har 

skapats mellan två individer (Travelbee, 1971). 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient behöver inte vara verbal utan kan bland 

annat ske genom gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser men också genom att använda 

redskap såsom bilder och symboler. Det är ett möte där behov, tankar och känslor delas och 

gör det möjligt att skapa en relation för att hjälpa patienter att övervinna sjukdom och 

lidande.  Sjuksköterskor kan även använda lukt och beröring medan patienter kan uttrycka 

sig med hjälp av ljud i form av gråt och jämmer. Sjuksköterskor måste ha tillräcklig 
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yrkeskunskap för att kunna se patienter som unika individer annars finns risken att viktig 

information missas (Travelbee, 1971). 

2.7. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att vården av intensivvårdspatienter genomgår en förändring sedan 

början av 2000-talet gällande sedering av mekaniskt ventilerade patienter. Trenden att 

använda lätt sedering och låta patienter behandlas i ett mer vaket tillstånd påvisar flera 

fördelar och leder till mindre komplikationer för patienter men den visar också på brister. En 

stor del av forskningen koncentrerar sig på flera olika aspekter gällande denna patientgrupp 

som till exempel kostnadseffektivitet för samhället, kortare vårdtid samt mindre 

komplikationer för patienter i efterförloppet. Den tidigare behandlingen där patienter 

sederades djupt för att minska obehag av endotrakealtuben innebar att patienter fick 

tillbringa flera dygn extra i mekanisk ventilation. Intensivvårdssjuksköterskor möter och 

vårdar denna patientgrupp och det ställs höga krav på kompetens för att minska risken för 

vårdlidande. Samtidigt ska intensivvårdssjuksköterskor upprätthålla den mellanmänskliga 

relationen som hjälper till att övervinna sjukdom och minska lidande. Det kan leda till att 

intensivvårdssjuksköterskors arbetssätt förändras för att tillgodose både patienters fysiska 

och psykiska behov. Att vårdas lättsederad ställer dessutom höga krav på patienter som 

måste uthärda denna behandling. Det saknas kunskap om patienters upplevelse av att vårdas 

lättsederade i mekanisk ventilation och det är därför av stor vikt att undersöka hur dessa 

upplevelser kan bidra till en mer patientfokuserad vård för att minska lidande och obehag. 

3. SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av att vara lättsederade och vårdas vakna med 

mekanisk ventilation. 

4. METOD 

Nedan beskriver författarna den metod, design, urval och datainsamling, dataanalys samt de 

etiska överväganden som är aktuella för detta examensarbete. 
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4.1. Design 

Examensarbetet är en litteraturöversikt enligt Fribergs (2017a) metodbeskrivning. Metoden 

sammanfattar tidigare forskning med ett kritiskt förhållningsätt inom ett kunskapsområde 

där resultatet bygger på tidigare publicerat material (Friberg, 2017a). Analysmetoden valdes 

därför att författarna under arbetets gång granskade tidigare publicerat material inom valt 

kunskapsområde och hittade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. En litteraturöversikt 

lägger ingen värdering i om artikeln har en kvalitativ eller kvantitativ design utan den skapar 

en överblick och en sammanställning av ett kunskapsområde. Författarna behöver granska 

hur artiklarnas resultat har framkommit och hitta likheter och skillnader i syften, metoder 

och urval (Friberg, 2017a).  

Kvalitativ forskning syftar till att försöka förstå ett fenomen. Genom att föra samman 

kunskap erhålls en djupare förståelse av patienters upplevelser, förväntningar och behov som 

ska besvara arbetets syfte. Kvantitativ forskning utgår från ett specifikt område och söker 

svar på en frågeställning och ska ge svar på den enskilda individens behov (Segesten, 2017). 

4.2. Urval och datainsamling 

Arbetet inleddes med att göra en litteratursökning för att säkerhetsställa att det fanns 

tillräcklig litteratur publicerad inom valt område. Artiklarna söktes enligt Fribergs (2017a) 

helikopterperspektiv där öppenhet och kreativitet stod i centrum och både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Det var av vikt att artiklarna granskades utifrån innehåll 

och inte författarnas egen förförståelse för att inte selektera bort potentiellt bra vetenskapligt 

material i urvalet (Friberg, 2017a). Författarna tog hjälp av en bibliotekarie vid Mälardalens 

högskola som gav exempel på sökord som täckte in kunskapsområdet. Bibliotekarien gav 

författarna ökad kunskap om sökstrategier såsom trunkering och BOOLESKA söktermer. 

Litteratursökningen utfördes via tillgängliga databaser på Mälardalens högskolas bibliotek 

utifrån det vårdvetenskapliga ämnesområdet. Databaserna CINAHL Plus och MedLine 

användes för sökning av lämpliga artiklar. Sökningarna skedde mellan oktober 2019 och 

januari 2020. Östlundh (2017) beskriver BOOLESK sökteknik som att sökord och synonymer 

sätts samman i olika kombinationer genom att experimentera med sökorden i syfte att finna 

olika lösningar för ett ändamål. De BOOLESKA operatorer som användes var AND och OR. 

Trunkering kallas en teknik där sökning möjliggör fler valda sökord och olika böjningsformer 

där trunkeringstecken sätts före eller efter valda sökord (Östlundh, 2017). De 

trunkeringstecken som användes för att begränsa sökningen var *, ” och parenteser. MESH-

termer som användes var bland annat attitudes, conscious sedation, memory, respiration, 

communication och intensive care. Även andra sökord användes såsom no sedation, patient 

experience mechanical ventilation. Sökorden ansågs relevanta för att belysa examensarbetets 

syfte samt urskilja valt problemområde. Hur författarna kombinerade och tillämpade 

sökorden redovisas i Bilaga A.  

Under sökprocessen lästes alla artikeltitlarna av båda författarna för att på så sätt avgränsa 

sökningen till de artiklar som berörde kunskapsområdet. De artiklar som författarna menade 

svarade på syftet lästes även abstrakten för att skapa ett helikopterperspektiv över valt 
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kunskapsområde. Eftersom kunskapsområdet är relativt outforskat fick författarna ändra 

sina inklusionskriterier till att gälla studier tidigare än 2009. Efter första handledningen 

valdes en artikel bort och författarna fick då göra en ny sökning. De inklusionskriterier som 

författarna valde till examensarbetet var vårdvetenskapliga artiklar publicerade mellan 2009 

och 2019 som svarade på examensarbetets syfte. Peer-Reviewed som visar om artiklarna 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Artiklarna skulle gå att få fram i 

fulltext, vara skrivna på engelska eller svenska och studierna genomförda i länder som, enligt 

författarna till examensarbetet, hade likvärdig vård som i Sverige. Forskning som genomförts 

på barn exkluderades samt artiklar skrivna på språk som författarna inte behärskade.  

De artiklarna vars abstrakt var relevanta för syftet lästes i sin helhet flera gånger för att bli 

arbetsmaterial eller kasseras. En förutsättning för att bli arbetsmaterial var att artiklarna 

även uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. De valda artiklarna kvalitetsgranskades 

i enlighet med Fribergs (2017a) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. I 

stället för att granska de kvalitativa artiklarna och de kvantitativa artiklarna var för sig 

modifierade författarna granskningsmallen till att fungera för både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar tillsammans eftersom kvalitetsgranskningsfrågorna var likartade i de båda 

granskningsmallarna. Granskningsmallen bestod av tio olika frågor som besvarades med ett 

ja eller nej.  Alla granskade artiklar hade hög trovärdighet enligt granskningsmallen som 

redovisas i Bilaga B. Genom en artikelmatris skapades en struktur för fortsatt analys. 

Artikelmatrisen redovisas i Bilaga C. 

4.3. Dataanalys 

I examensarbetet ingår både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar och 

författarna har därför valt att analysera artiklarna enligt Fribergs (2017a) litteraturöversikt i 

tre steg. Steg ett innebar att alla artiklarna lästes flera gånger av båda författarna för att 

skapa en förståelse för helheten. Detta gjorde författarna genom att artiklarna lästes på sina 

utgivna originalspråk flera gånger och därefter översattes till svenska för att få en större 

förståelse. Artiklarna sammanfattades och författarna skapade sökord som summerade 

innehållet på sådant sätt att innebörden inte kunde misstolkas. Steg två gick ut på att göra en 

tydlig struktur (Friberg, 2017a) och artiklarna numrerades därför slumpmässigt för att inte 

blandas ihop och förväxlas med varandra (Friberg, 2017b). Därefter sammanfattades 

artiklarnas syfte, metod, urval och resultat i en artikelmatris för att få en översikt av 

materialet och en sammanställning för att urskilja likheter och skillnader. I steg tre 

sorterades sökorden från sammanställningen av resultatet in i olika högar för att skapa olika 

kategorier och särskilja likheter och skillnader. Dessa sammanfattades i examensarbetets 

resultat i form av teman som ansågs relevanta för att svara på examensarbetets syfte 

(Friberg, 2017a). 
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4.4. Etiska överväganden 

Examensarbetet är en litteraturöversikt som bygger på redan publicerade vetenskapliga 

artiklar och därför krävdes inget godkännande från etikprövningsnämnden (Kjellström, 

2017). Författarna till examensarbetet avsåg att sanningsenligt sammanfatta och inte 

förvränga de framkomna resultaten och har redovisat alla delar av artiklarna under hela 

examensarbetets gång enligt Vetenskapsrådets (2017) regler för forskningsetik. Författarna 

avsåg att inte fabricera, förfalska, plagiera eller på något sätt förvränga resultaten för att det 

skulle svara på examensarbetets syfte. Alla resultaten redovisades ärligt enligt Codex (2020). 

Författarna har under examensarbetets gång varit medvetna om sin egen förförståelse för 

ämnet men ämnade att med största respekt för materialet inte låta detta påverka resultatet 

enligt Codex (2020).  

5. RESULTAT 

I resultatet inkluderades tjugo vetenskapliga publikationer. Innehållet i dessa artiklar svarar 

på examensarbetets syfte att belysa upplevelsen av att vårdas lättsederade i mekanisk 

ventilation på en intensivvårdsavdelning. Likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte, 

metod, urval och resultat presenteras nedan.   

5.1. Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Flera variationer av artiklarnas syfte fanns. Trots att variationerna var stora uppfattades även 

likheter. Av 20 artiklar i examensarbetet hade 14 artiklar ett liknande syfte att beskriva 

patienters erfarenheter. Av dessa var tio kvalitativa (Berntzen, Bjørk & Wøien, 2017; 

Engström, Nyström, Sundelin & Rattray, 2012; Hafsteindóttir, 1996; Holm & Dreyer, 2015; 

Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011b; Karlsson & Forsberg, 2007; Kjeldsen m.fl., 2017; 

Laerkner, Egerod, Olesen & Ploug Hansen, 2017; Schou & Egerod, 2007; Tembo, Higgins & 

Parker, 2014), tre mixed method (Guttormson, Lindstrom & Jones, 2014; Roberts m.fl.,  

2019; Takashima, Yosihno & Sakaki, 2019) och en kvantitativ (Samuelson, Lundberg & 

Fridlund, 2007). Till skillnad från sex av artiklarna som hade olika syften varav en artikel 

med mixed method som beskrev patienters uttalanden (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 

2011c), en kvalitativ som beskrev innebörden av att vara patient (Tingsvik, Hammarskjöld, 

Mårtensson & Henricson, 2018), en kvalitativ som beskrev patienters minnen (Samuelson, 

2011), en kvalitativ som utvärderade kommunikationsverktyg (Holm & Dreyer, 2018) och två 

kvalitativa som beskrev samspelet mellan patienter och intensivvårdssjuksköterskor (Holm & 

Dreyer, 2017; Wallander Karlsen, Heggdal, Finset & Güntenberg, 2018).  

En mixed method artikel hade specificerat sitt syfte med två mål (Guttormson m.fl., 2014) till 

skillnad från två kvalitativa artiklar som hade specifika forskningsfrågor. Den ena kvalitativa 

artikeln undersökte hur de mekaniskt ventilerade patienterna uttryckte sig till sjuksköterskor 
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och hur resultatet blev (Wallander Karlsen m.fl., 2018) och den andra kvalitativa artikeln 

undersökte hur det kändes att vårdas på intensivvårdsavdelningen med kritisk sjukdom 

(Tembo m.fl., 2014). Sex artiklar nämnde kommunikation på ena eller andra sättet i sitt 

syfte, varav fem kvalitativa (Hafsteindóttir, 1996; Holm & Dreyer 2017; Holm & Dreyer, 

2018; Karlsson m.fl., 2011b; Wallander Karlsen m.fl., 2018) och en mixed method 

(Guttormson m.fl., 2014) till skillnad från de övriga 14 artiklarna som inte gjorde det. Ordet 

mekanisk ventilation nämns i syftet på 15 av 20 artiklar varav elva kvalitativa (Engström 

m.fl., 2012; Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2017; Holm & Dreyer, 2018; Karlsson 

m.fl., 2011b; Kjeldsen m.fl., 2017; Laerkner m.fl., 2017; Samuelson, 2011; Schou & Egerod, 

2007; Tingsvik m.fl., 2018; Wallander Karlsen m.fl., 2018), en kvantitativ (Samuelson m.fl., 

2007) och tre mixed method (Guttormson m.fl., 2014; Karlsson m.fl., 2011c; Takashima m.fl., 

2019). Till skillnad från en kvalitativ artikel som använde ordet respirator (Hafsteindóttir, 

1996) och en kvalitativ som använde ordet ventilator i syftet (Karlsson & Forsberg, 2007). I 

nio av artiklarnas syfte kunde det urskiljas att patienter vårdades i ett lättsederat tillstånd, 

varav en mixed method (Karlsson m.fl., 2011c) och övriga kvalitativa (Holm & Dreyer, 2015; 

Holm & Dreyer, 2017; Holm & Dreyer, 2018; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 

2007; Kjeldsen m.fl., 2017; Laerkner m.fl., 2017; Schou & Egerod, 2007) till skillnad från 

resterande elva artiklar som inte nämner begreppet i sitt syfte. 

5.2. Likheter och skillnader i artiklarnas design och urval 

Av 20 artiklar i examensarbetet var 15 stycken kvalitativa (Berntzen m.fl., 2017; Engström 

m.fl., 2012; Hafsteindóttir 1996; Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2017; Holm & 

Dreyer, 2018; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 2007; Kjeldsen m.fl., 2017; 

Laerkner m.fl., 2017; Samuelson, 2011; Schou & Egerod, 2007; Tembo m.fl., 2014; Tingsvik 

m.fl., 2018; Wallander Karlsen m.fl., 2018), till skillnaden från en artikel som var kvantitativ 

(Samuelson m.fl., 2007) och fyra stycken som var mixed method (Guttormson m.fl. 2014; 

Karlsson m.fl., 2011c;  Roberts m.fl., 2019; Takashima m.fl., 2019). 16 artiklar var från de 

nordiska länderna där Sverige och Danmark var överrepresenterade. Av dessa 16 artiklar var 

sju från Sverige, en kvantitativ (Samuelson m.fl., 2007), en mixed method (Karlsson m.fl., 

2011c) och fem kvalitativa (Engström m.fl., 2012; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 

2007; Samuelson, 2011; Tingsvik m.fl., 2018) till skillnad från sex kvalitativa artiklar som var 

från Danmark (Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2017; Holm & Dreyer, 2018; Kjeldsen 

m.fl., 2017; Laerkner m.fl., 2017; Schou & Egerod, 2007). USA bidrog med två artiklar med 

mixed method (Guttormson m.fl., 2014; Roberts m.fl., 2019) till skillnad från Japan med en 

mixed method (Takashima m.fl., 2019) och Australien som bidrog med en kvalitativ artikel 

(Tembo m.fl., 2014). 

En likhet var att av de artiklar som byggde på studier genomförda i Sverige var fem av dem 

kvalitativa (Engström m.fl., 2012; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 2007; 

Samuelson, 2011; Tingsvik m.fl., 2018;) en kvantitativ (Samuelson m.fl., 2007) och en mixed 

method (Karlsson m.fl., 2011c). Till skillnad från de artiklar som byggde på studier 

genomförda i Danmark där alla var kvalitativa (Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2017; 

Holm & Dreyer, 2018; Kjeldsen m.fl., 2017; Laerkner m.fl., 2017; Schou & Egerod, 2007). De 



 

13 

artiklar som bygger på studier från länder utanför Europa bidrog både USA (Guttormson 

m.fl., 2014; Roberts m.fl., 2019) och Japan (Takashima m.fl., 2019) med mixed method 

jämfört med artikeln från Australien som var kvalitativ (Tembo m.fl., 2014).   

De vetenskapliga artiklarna av den kvalitativa ansatsen hade olika design i sin metod. Åtta av 

dem hade en hermeneutisk fenomenologisk design (Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 

2017; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 2007; Schou & Egerod, 2007; Tembo m.fl., 

2014; Tingsvik m.fl., 2018; Wallander Karlsen m.fl., 2018), en artikel hermeneutisk design 

(Kjeldsen m.fl., 2017) och en annan fenomenologisk design (Hafsteindóttir, 1996). Fem 

artiklar var av deskriptiv design (Berntzen m.fl., 2017; Engström m.fl., 2012; Laerkner m.fl., 

2017; Samuelson, 2011; Takashima m.fl., 2019) och en av dessa fem artiklar ingick i en större 

prospektiv kohortstudie som varade mellan september 2003 och februari 2005 (Samuelson, 

2011).  

Antalet deltagare i studien redovisas tydligt i 14 artiklar till skillnad från sex andra artiklar 

som var otydliga och antalet deltagare lätt kunde misstolkas. Av dessa var två artiklar av 

mixed method (Guttormson m.fl., 2014; Roberts m.fl., 2019), en artikel var kvantitativ 

(Samuelson m.fl., 2007) och tre var kvalitativa (Holm & Dreyer, 2017; Laerkner m.fl., 2017; 

Samuelson, 2011). Antalet medverkande patienter i de 20 artiklarna varierade mellan fyra 

patienter i en kvalitativ artikel (Holm & Dreyer, 2015) och 313 patienter i en kvantitativ 

artikel (Samuelson m.fl., 2007). Variationen var stor mellan antalet deltagande patienter i 

artiklarna. En likhet var att majoriteten i 13 av 20 artiklar var nästan hälften representerat av 

kvinnor. I tre av de kvalitativa artiklarna framgick inte fördelningen mellan kvinnor och män 

(Hafsteindóttir, 1996; Laerkner m.fl., 2017; Samuelson, 2011) till skillnad från de övriga 17 

artiklarna där det tydligt gick att urskilja.     

5.3. Likheter och skillnader i artiklarnas datainsamling och analys   

Av 20 artiklarna var det 15 där datainsamling utfördes med hjälp av intervjuer. Av dessa var 

en kvantitativ (Samuelson m.fl., 2007), tre mixed method (Guttormson m.fl., 2014; Karlsson 

m.fl., 2011c; Roberts m.fl., 2019) och elva kvalitativa (Berntzen m.fl., 2017; Engström m.fl., 

2012; Hafsteindóttir, 1996; Holm & Dreyer, 2015; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & 

Forsberg, 2007; Kjeldsen m.fl., 2017; Samuelson, 2011; Schou & Egerod, 2007; Tembo m.fl., 

2014; Tingsvik m.fl., 2018) till skillnad från fem artiklar som genomfördes med både 

observationsstudier och intervjuer varav tre kvalitativa (Holm & Dreyer, 2017; Holm & 

Dreyer, 2018; Laerkner m.fl., 2017) och två mixed method (Roberts m.fl., 2019; Takashima 

m.fl., 2019).  

Av de 15 artiklarna där datainsamling utfördes med hjälp av intervjuer uppgavs det att tre 

artiklar använde sig av intervjuguider som tillvägagångsätt varav en mixed method (Karlsson 

m.fl., 2011c), två kvalitativa (Engström m.fl., 2012; Tembo m.fl., 2014) och en mixed method 

artikel hade en strukturerad intervjuguide (Guttormson m.fl., 2014). Nio av artiklarna 

använde sig av semi-strukturerad intervjuguide varav sju kvalitativa (Berntzen m.fl., 2017; 

Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2017; Kjeldsen m.fl. 2017; Laerkner m.fl., 2017; 

Tingsvik m.fl., 2018; Schou & Egerod, 2007), en mixed method (Takashima m.fl., 2019), en 
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kvantitativ (Samuelson m.fl., 2007) och tre kvalitativa som bestod av ostrukturerade 

intervjuer (Hafsteindóttir, 1996; Karlsson & Forsberg, 2007; Samuelson, 2011). Till skillnad 

från en kvalitativ artikel som inte specificerade på vilket sätt intervjuerna utförts (Karlsson 

m.fl., 2011b). 

Av 20 artiklar var det 15 med kvalitativ ansats som använde sig av intervjuer, observationer 

eller både genom observation och intervju tillsammans. Till skillnad från den artikeln med 

kvantitativ ansats som använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod (Samuelson m.fl., 

2007). Av de fyra artiklar med mixed method genomfördes två av dem med intervjuer 

(Karlsson m.fl., 2011c; Guttormson m.fl., 2014), en med både intervju och observation 

(Takashima m.fl., 2019). Till skillnad från den fjärde artikeln som genomfördes med två olika 

intervjuer med två olika ansatser. I den första, den kvantitativa delen som bestod av ja och 

nej frågor deltog 130 patienter medan i den kvalitativa delen deltog 15 stycken (Roberts m.fl., 

2019).   

5.4. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Fler likheter än olikheter har identifierats i de vetenskapliga artiklarna som har bearbetats. 

Författarna till detta examensarbete har därför valt att inte dela upp resultatet beroende på 

om det är en kvalitativ, kvantitativ eller mixed method. Nedan presenteras resultatet utifrån 

de teman som identifierades under analysen med examensarbetets syfte som utgångspunkt.  

Teman  

• Upplevelser av sitt tillstånd 

• Upplevelsen av att bli sedd och hörd 

• Upplevelsen av samspel och delaktighet 

5.4.1. Upplevelser av sitt tillstånd 

Flera av artiklarna beskrev upplevelsen av det initiala uppvaknandet i mekanisk ventilation 

med en endotrakealtub i halsen som skrämmande och sorgfylld. Det skapade en rädsla, en 

existentiell kris, en känsla av att vara fängslad och patienter fick panik på grund av att inte 

kunna andas då luftstrupen upplevdes stängd (Berntzen m.fl., 2017; Hafsteindóttir, 1996; 

Roberts m.fl., 2019; Samuelson, 2011; Schou & Egerod, 2007; Tembo m.fl., 2014) och 

dödsångest (Berntzen m.fl., 2017; Karlsson m.fl., 2011b; Samuelson, 2011). Patienter 

påtalade att som kritiskt sjuk kände de sig hjälplösa som ett litet barn och kunde inte själva 

utföra ett av de mest elementära grundläggande behoven, att få luft (Karlsson m.fl., 2011b). 

Många existentiella frågor uppstod i det kritiska skedet när patienterna vaknade upp och 

förstod att de levde och att de kommer att överleva, upplevdes som en lättnad. Däremot att 

ha vetskapen om att professionell hjälp fanns till hands när den behövdes skapade en 

trygghet och upplevdes som att allt var under kontroll (Hafsteindóttir, 1996; Samuelson, 
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2011). Patienter kände sig förminskade och hjälplösa när de behövde hjälp med de mest 

basala behoven såsom att andas, personlig hygien och toalettbesök. Detta ledde till att 

patienter upplevde sig förlora värdigheten som människor och var tvungna att överlämna sig 

själva helt i andras händer på grund av rådande omständigheter (Hafsteindóttir, 1996; 

Karlsson m.fl., 2011b; Tingsvik m.fl., 2018). 

Endotrakealtuben orsakade smärta och obehag (Berntzen m.fl., 2017; Holm & Dreyer, 2015; 

Karlsson m.fl., 2011b; Laerkner m.fl., 2017; Schou & Egerod, 2007; Takashima m.fl., 2019). 

Uppemot 30 % av deltagande patienter upplevde smärta från endotrakealtuben (Roberts 

m.fl., 2019). Det uppgavs att 76 % av de patienter som upplevde smärta från 

endotrakealtuben även kände generell smärta i hela kroppen (Berntzen m.fl., 2017; Roberts 

m.fl., 2019; Takashima m.fl., 2019). Flera patienter uppgav att smärtupplevelsen var av 

mindre betydelse då det fanns större problem som orsakade någon typ av obehag (Berntzen 

m.fl., 2017; Holm & Dreyer, 2015) däremot upplevde 24 % av patienterna sig inte stressade 

av smärtan från endotrakealtuben (Samuelson m.fl., 2007).  

Upplevelsen av törst var ett problem som uppmärksammades i nio artiklar. Det var en 

stressfull upplevelse att bli nekad basala mänskliga behov (Berntzen m.fl., 2017; Engström 

m.fl., 2012, Samuelson, 2011) och törstkänslan upptog en stor del av patienternas tankar 

(Holm & Dreyer, 2015; Karlsson m.fl., 2011c; Kjeldsen m.fl., 2017), uppemot 71 % 

(Samuelson m.fl., 2007), och var svår att lindra (Tingsvik m.fl., 2018). Känslan av törst 

beskrevs genom en standardkvot på 3,67 på en skala där 5 uppgavs som extremt stressfyllt 

och 1 ingen stress alls (Takashima m.fl., 2019).  

Att inte ges möjlighet till att få en god sömn tillsammans med behandlingen på 

intensivvårdsavdelningen var en negativ upplevelse (Karlsson m.fl., 2011c; Samuelson, 2011). 

En standardkvot på 2,69 uppgav sig inte tillåtas somna (Takashima m.fl., 2019).  Patienter 

beskrev mardrömmar som skrämmande, paranoida vanföreställningar som ofta inkluderade 

död och våldsamhet (Berntzen m.fl., 2017; Engström m.fl., 2012; Hafsteindóttir, 1996; 

Karlsson & Forsberg, 2007, Samuelson, 2011) varav en artikel beskrev att 17% upplevde 

mardrömmar som extremt stressfyllda (Samuelson m.fl., 2007).  Patienterna avstod 

medvetet från att somna på grund av obehagliga mardrömmar (Berntzen m.fl., 2017; 

Karlsson m.fl., 2011b). Till skillnad från de drömmar där innehållet speglades av trevliga 

upplevelser (Holm & Dreyer, 2015; Karlsson & Forsberg, 2007; Samuelson, 2011). 

5.4.2. Upplevelsen av att bli sedd och hörd  

Att inte få fram ljud med rösten och inte kunna göra sig hörd beskrivs som skrämmande och 

frustrerande och blev en del av en kroppslig begränsning. Det skapade en känsla av 

maktlöshet och avsaknad av gemenskap, att vara isolerad, vara ensammast i världen och att 

vara åsidosatt. Maktlösheten ledde till vanmakt och deprimerande tankar, sorg och 

känslomässig smärta. Upp till 33% av patienterna upplevde det extremt svårt att inte göra sig 

förstådda genom rösten (Engström m.fl., 2012; Guttormson m.fl., 2014, Hafsteindóttir, 1996; 

Holm & Dreyer, 2015; Karlsson m.fl., 2011b; Kjeldsen m.fl., 2017; Laerkner m.fl., 2017; 

Roberts m.fl., 2019; Tembo m.fl., 2014; Tingsvik m.fl., 2018). Till skillnad från de patienter 

som uppgav att frånvaron av rösten var ett litet problem (Karlsson & Forsberg, 2007) och de 
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4 % av patienterna som upplevde sig inte ha några problem (Samuelson m.fl., 2007). Ibland 

upplevde patienter det svårt att få fram vad de ville förmedla och detta ledde till att patienter 

gav upp sina försök att kommunicera (Hafsteindóttir, 1996; Holm & Dreyer, 2017; Wallander 

Karlsen m.fl., 2018). Patienter som inte kunde kommunicera eller göra sig hörda kände sig 

obekväma vilket ledde till känslor av uppgivenhet och panik (Engström, m.fl., 2012; 

Hafsteindóttir, 1996; Karlsson & Forsberg, 2007; Roberts m.fl., 2019; Schou & Egerod, 2007; 

Tembo m.fl., 2014), 56,2 % av patienterna uppgav detta (Roberts m.fl., 2019). 

Maktfördelningen mellan patienter och intensivvårdssjuksköterskor blev ojämnt fördelad 

och till fördel för intensivvårdssjuksköterskor (Holm & Dreyer, 2017).  

Negativa känslor uppstod när intensivvårdssjuksköterskor inte förstod vad patienterna ville 

kommunicera vilket ledde till att de kände sig hjälplösa, ensamma, fängslade och 

förödmjukade när kommunikationsförsöken misslyckades (Guttormsson m.fl., 2014; 

Hafsteindóttir, 1996; Holm & Dreyer, 2017; Karlsson m.fl., 2011b; Wallander Karlsen m.fl., 

2018). Frustrationen i samband med att inte göra sig förstådd var påfrestande och upplevdes 

som en kroppslig dysfunktion (Engström m.fl., 2012; Guttormsson m.fl., 2014; 

Hafsteindóttir, 1996; Kjeldsen m.fl., 2017; Samuelson, 2011; Tembo m.fl., 2014). Behovet av 

kommunikation ökade allteftersom patienter tillfrisknade (Hafsteindóttir, 1996; Holm & 

Dreyer, 2017; Holm & Dreyer, 2018). Då kommunikationssvårigheter förelåg behövde 

patienterna använda andra strategier för att söka uppmärksamhet. Exempel på strategier 

som användes var att gestikulera med händerna, använda grimaser, mima eller skaka i 

sänggrindar (Engström m.fl., 2012; Guttormson m.fl., 2014; Hafsteindóttir, 1996; Holm & 

Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2017; Laerkner m.fl., 2017; Schou & Egerod, 2007; Wallander 

Karlsen m.fl., 2018). Samtidigt beskrevs kommunikationsproblemen vara av mindre 

betydelse för en del patienter (Karlsson & Forsberg, 2007). Flera patienter kände att 

intensivvårdssjuksköterskor hade en bra förmåga att förstå och hjälpa till att hitta strategier 

för att underlätta kommunikationen (Guttormson m.fl., 2014; Holm & Dreyer, 2015; Holm & 

Dreyer, 2018; Karlsson m.fl., 2011c; Schou & Egerod, 2007; Takashima m.fl., 2019). 

Patienter uppgav att oförmågan att kommunicera och inte göra sig förstådd skapade en 

upplevelse av att vara ett objekt och inte en person (Berntzen m.fl., 2017; Karlsson m.fl., 

2011b) och provocerade fram en känsla av att inte vara värd någonting utan bara ett ting 

(Berntzen, m.fl., 2017; Karlsson & Forsberg, 2007; Laerkner m.fl., 2017). Att ignoreras när 

uppmärksamhet söktes förstärkte denna känsla (Karlsson & Forsberg, 2007; Laerkner m.fl., 

2017). Patienterna fick kämpa för att återfå sin egen identitet (Tembo m.fl., 2014) och att inte 

få information om vad som hände på ett begripligt sätt uppgavs ge känslor av hjälplöshet, 

osäkerhet och en känsla av att förlora rätten till att bestämma över sin egen kropp 

(Guttormsson m.fl., 2014). Känslan av att sjuksköterskor pratade om patienter och inte med 

patienter gjorde att de kände sig uteslutna (Tingsvik m.fl., 2018). 

5.4.3. Upplevelsen av samspel och delaktighet  

Patienter uppgav att i början av den kritiska sjukdomen orkade de inte tänka på sina 

anhöriga. Patienter ville inte utsätta sina anhöriga för den påfrestningen det medförde att få 

jobbiga besked och vad det skulle innebära för dem (Berntzen, m.fl., 2017; Laerkner m.fl., 

2017). Det tog mycket energi av patienter att få besök (Hafsteindóttir, 1996; Karlsson m.fl., 
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2011c; Takashima m.fl., 2011; Tembo m.fl., 2014) och så mycket som 88% patienter hade 

inget minne av att ha saknat sina närstående (Samuelsson m.fl., 2007). 

Närvaron av anhöriga var viktig för det fortsatta livet utanför intensivvårdsavdelningen som 

ledde bort tankarna till annat än sjukdom vilket upplevdes värdefullt (Engström m.fl., 2012; 

Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson m.fl., 2011c; Laerkner m.fl., 2017; Tingsvik m fl., 2018). 

Vikten av att förlita sig på besökande familjemedlemmar och ha en tro på 

intensivvårdssjuksköterskors kunskap var viktig för att ge uppmuntran när svåra stunder 

infann sig (Berntzen m.fl., 2017; Engström m.fl., 2012; Schou & Egerod, 2007). Patienter 

upplevde ett lugn när närstående kom på besök (Takashima m.fl., 2019), även om de inte 

kunde hjälpa till med behandlingen av den kritiska sjukdomen kunde de föra patienters talan 

och ge information till sjuksköterskor när behov uppstod (Guttormson m.fl., 2014; 

Hafsteindóttir, 1996). Familjemedlemmar kunde även bekräfta framstegen, vilket förbättrade 

det känslomässiga läget (Laerkner m.fl., 2017; Samuelson, 2011; Tingsvik m.fl., 2018;). 

Patienter beskrev en känsla av trygghet (Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson m.fl., 2011c; 

Laerkner m.fl., 2017; Takashima m.fl., 2019; Tingsvik m.fl., 2018) av att veta att personalen 

var ständigt närvarande och hade allt under kontroll. Deras lugnande och lugna röster 

värmde.  

Patienter upplevde att intensivvårdssjuksköterskors engagemang och professionalism fick 

dem att känna sig unika och hjälpte dem att kämpa vidare. De skapade en god vårdrelation 

och patienterna uppskattade att vara delaktiga i vårdprocessen (Engström m.fl., 2012; 

Hafsteindóttir, 1996; Holm & Dreyer, 2018; Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 

2007; Roberts m.fl., 2019; Samuelson, 2011). Likaväl som att alltid ha kunniga 

sjuksköterskor i närheten att signalera till vid behov var det uppskattat när gemenskapen 

ledde till att tillsammans dela det dagliga livet (Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson & Forsberg, 

2007) och få positiv respons (Berntzen m.fl., 2017; Tembo m.fl., 2014). När patienter 

påkallade uppmärksamhet fick de direkt gehör av intensivvårdssjuksköterskor men även om 

patienterna inte alltid blev förstådda kände de sig kände sig nöjda med att de blivit 

uppmärksammade och bekräftade (Wallander Karlsen m.fl., 2018). Patienter uppskattade att 

en del intensivvårdssjuksköterskor hade en förmåga att ligga steget före i en situation innan 

problem uppstod (Guttormson m.fl., 2014; Holm & Dreyer, 2015; Holm & Dreyer, 2018; 

Karlsson m.fl., 2011c; Schou & Egerod, 2007; Takashima m.fl., 2019). Kontinuiteten hos 

intensivvårdssjuksköterskor upplevdes positivt av patienter men vikten av kunnig och 

engagerade intensivvårdssjuksköterskor var av minst lika stor vikt (Engström m.fl., 2012; 

Holm & Dreyer, 2017; Karlsson m.fl., 2011b; Laerkner m.fl., 2017) liksom att behandlas med 

respekt och värdighet (Tingsvik m.fl., 2018).  

När patienter deltog i omvårdnaden och kunde utföra vissa sysslor självständigt gick tiden 

inte lika långsamt. Genom att skapa en god vårdrelation med intensivvårdssjuksköterskor 

kunde patienter känna sig viktiga och delaktiga i sin vård och själva börja återfå kontrollen 

över sitt liv (Karlsson m.fl., 2011b; Tingsvik m.fl., 2018; Laerkner m.fl., 2017; Holm & Dreyer, 

2015). Mobilisering till sängkant eller fåtölj upplevdes av patienter som ett tydligt bevis på 

förbättring av sjukdomstillståndet vilket ingav hopp (Karlsson m.fl., 2011b; Karlsson m.fl., 

2011c; Laerkner m.fl., 2017; Tingsvik m.fl., 2018). När patienter själva kände att hälsan 

började återkomma blev de motiverade till nya fysiska utmaningar (Karlsson & Forsberg, 
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2007). Däremot beskrevs att viss mobilisering upplevdes som obehaglig och obekväm 

(Samuelson, 2011; Karlsson & Forsberg, 2007) och patienter som inte fick delta i sin egen 

omvårdnad kände sig frustrerade och arga (Berntzen m.fl., 2017).  

Att vårdas lättsederad innebär att patienter hade möjligheter att uttrycka sina åsikter samt 

att integrera tillsammans med familj och sjuksköterskor. Patienter upplevde det positivt att 

minnas sin intensivvårdsvistelse (Laerkner m.fl., 2017). Även om patienter inte hade någon 

erfarenhet av att vårdas djupt sederade framkom det att de skulle föredra att vårdas 

lättsederade om de åter blev kritiskt sjuka (Holm & Dreyer, 2015; Karlsson m.fl., 2011b).  

6. DISKUSSION 

Nedan presenteras en metoddiskussion, en resultatdiskussion och en etisk diskussion. 

Resultatdiskussionen utgörs av en diskussion av resultatets huvudfynd. Detta diskuteras mot 

vårdvetenskapligt perspektiv, tidigare forskning och vårdvetenskapliga begrepp som är av 

betydelse för examensarbetet. I metoddiskussionen diskuteras examensarbetets metod och 

forskningsprocess. Avslutningsvis förs en etisk diskussion.  

6.1.  Metoddiskussion 

I vetenskaplig forskning med kvalitativ design används begreppen trovärdighet, 

överförbarhet och tillförlitlighet. Forskning blir trovärdig om författarna tydligt redovisar hur 

deras examensarbete genomförts och redovisar ett resultat som är rimligt och användbart i 

dagens sjukvård (Mårtensson & Fridlund, 2018). Innan arbetet startades gjordes en grundlig 

sökning på aktuellt kunskapsläge angående valt ämne som gav författarna en stabil grund 

och en tydlig bild över tidigare forskning. Överförbarheten påvisas genom att resultatet 

tydliggjords och kan överföras till andra sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2018).  

Eftersom vetenskapliga artiklar av både kvalitativa, kvantitativa och mixed method design 

användes till examensarbetet ansågs det relevant för författarna att använda en allmän 

litteraturöversikt enligt Fribergs (2017a) metodbeskrivning. Genom att använda denna 

metod kunde författarna skapa sig en överblick över kunskapsläget av befintlig forskning som 

fanns inom valt kunskapsområde. Metodens styrkor var att den inte gjorde någon skillnad i 

artiklarnas design utan både kvantitativa och kvalitativa artiklar kunde användas. Dock 

skedde avgränsningar i materialets storlek vilket gjorde att visst material valdes bort och 

värdefull forskning kan därmed ha gått förlorad (Friberg, 2017a). Eftersom det valda 

området är relativt outforskat fanns ej tillräckligt med kvalitativ forskning och författarna 

fick använda kvantitativa- och mixed method artiklar för att få ihop tillräcklig mängd 

material. Majoriteten av artiklarna i examensarbetet var av kvalitativ ansats som gav 

författarna en större förståelse för ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). De övriga 

artiklarna med mixed method och kvantitativ ansats hade ett större urval och underlag vilket 
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gav ett statistiskt svarsunderlag och inte någon djupare förståelse för fenomenet (Billhult, 

2017). Detta kunde ses som en svaghet men eftersom författarna genom grundliga sökningar 

ansträngde sig för att hitta det vetenskapliga materialet som bäst svarade på examensarbetets 

syfte minskades den risken.  Användandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar i ett 

examensarbete ökade både trovärdigheten och överförbarheten.   

Eftersom examensarbetets syfte relaterade till forskning inom ett område som var relativt 

outforskat blev sökningen begränsad. Detta gjorde att författarna tvingades utvidga 

sökningen och ytterligare fyra vetenskapliga artiklar kunde inkluderas i resultatet. Detta 

skulle kunna ses som en svaghet men eftersom examensarbetet bygger på patientupplevelser 

ansåg författarna att dessa upplevelser var giltiga oavsett vilket år de framkom så länge 

artiklarna svarade på examensarbetets syfte. Efter första handledningstillfället exkluderades 

en artikel som inte ansågs uppfylla examensarbetets syfte vilket resulterade i en ny sökning 

som ersatte den exkluderade artikeln, detta stärkte arbetets trovärdighet. Författarnas 

förförståelse var både en styrka och en svaghet eftersom innehållet i artiklarna omedvetet 

värderats och till viss del tolkats efter deras egen förförståelse. Artiklar kan ha valts bort i 

onödan men samtidigt gav det arbetet mer trovärdighet eftersom de valda artiklarna speglar 

dagens intensivvård.  

Databaser som användes för datainsamling var CINAHL plus och MedLine genom 

Mälardalens högskolebiblioteks databaser för vårdvetenskap. Eftersom det fanns en 

tidsbegränsande faktor för författarna under arbetets gång användes endast dessa två 

databaser för sökning av vetenskapligt material vilket skulle kunna vara en svaghet och 

minska examensarbetets trovärdighet. Att de vetenskapliga artiklar som framkom via 

sökningar i CINAHL plus var alla peer-reviewed vilket visade på att just de artiklarna var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vid sökningar i MedLine saknades sökinställningar 

för peer-reviewed och därför kunde dessa artiklar ha publicerats i en tidskrift som ej ansågs 

vetenskaplig (Östlundh, 2017), detta kunde anses som en svaghet. De artiklar som detta 

avsåg var alla publicerade i samma tidskrift som flertalet av valda artiklar som genomgått 

peer-reviewed. Detta kan anses styrka den vetenskapliga trovärdigheten och artiklarnas 

kvalitet. Vetenskapliga artiklar skrivna på annat språk än svenska och engelska exkluderades 

i sökningarna eftersom författarna saknar tillräcklig kunskap för att skapa sig en förståelse 

angående artiklarnas innehåll. Att enbart inkluderat engelska artiklar skulle kunna setts som 

en svaghet för examensarbetet och viktig information kan ha gått förlorad. Författarna såg 

detta som en styrka eftersom översättning från ett språk ingen av författarna behärskade 

skulle inneburit en minskad trovärdighet.  Eftersom båda författarna till detta examensarbete 

hade svenska som modersmål fanns alltid en risk för att feltolkningar av resultatet kunde ske, 

vilket var en svaghet. Under sökprocessens gång lästes alla artiklars titlar. Om artikelns titel 

verkade svara på examensarbetets syfte lästes även abstraktet som gav en bra 

sammanfattning av artikelns innehåll (Östlundh, 2017). Även om detta var en tidkrävande 

process gav det examensarbetet högre trovärdighet. Under arbetets gång har bibliotekarie 

från Mälardalens Högskolebibliotek hjälpt till med relevanta sökmetoder. Under sökningarna 

användes MESH termer, BOOLESKA operatorer samt trunkeringar. Genom användandet av 

dessa hjälpmedel begränsades sökningen och gav en ökad träffsäkerhet (Karlsson, 2017). 

Detta gav examensarbetet en större tillförlitlighet.  
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Alla artiklarna granskades enligt Fribergs (2017a) granskningsmall. Författarna valde att 

granska både kvalitativa, kvantitativa och mixed method i samma kvalitetsgranskningsmall. 

Detta har inte minskat trovärdigheten på examensarbetet eftersom frågorna i mallen var 

likvärdiga oavsett metod. I sex av 20 artiklar hittade författarna inget etiskt resonemang men 

alla 20 artiklarna hade ett etiskt övervägande. Alla artiklar ansågs ha hög kvalitet vilket var 

en styrka och stärker examensarbetets trovärdighet och tillförlitlighet.   

Alla 20 vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger på sitt originalspråk av båda författarna 

för att minimera risken att de tolkades på ett felaktigt sätt. De översattes sedan med hjälp av 

en översättningsfunktion till svenska och lästes återigen flera gånger. Därefter diskuterades 

artiklarnas resultat tillsammans för att säkerhetsställa att båda författarna hade fått samma 

förståelse. Däremot är det svårt att utesluta att författarnas egen förförståelse inte har 

påverkat resultatet samtidigt som deras förförståelse är en styrka eftersom båda har kunskap 

inom ämnet examensarbetet handlar om. Under arbetets gång läste en av författarna 

artiklarna på svenska och den andra författaren artiklarna på engelska. När frågetecken har 

uppkommit runt tolkningen var det alltid artikelns originalspråk som var avgörande. Detta 

ledde till en djupare diskussion och förståelse för texten vilket stärkte både arbetets 

tillförlitlighet och trovärdighet. Författarna har till största delen arbetat sida vid sida under 

hela arbetets gång, förutom under det självständiga arbetet med inläsning av artiklar, vilket 

var en styrka för examensarbetets trovärdighet.  

De vetenskapliga artiklar som ingick i examensarbetets resultat kommer till största delen 

från nordiska länder. Författarna har inte själva valt att avgränsa till just dessa länder men 

har under arbetets gång och med all ny kunskap förstått att de nordiska länderna ligger i 

framkant gällande vården av lättsederade patienter i mekanisk ventilation. Övriga 

vetenskapliga artiklar kommer från USA, Australien och Japan. Länder som författarna 

ansåg vara industriländer och med vård likvärdig den i Sverige vilket stärkte 

överförbarheten. 

Författarna redovisade tydligt likheter och skillnader gällande syften, metoder och resultat av 

alla inkluderade artiklar i resultatet. Därefter skapades kategorier utefter resultatet för att 

skapa en tydlig överblick över det insamlade materialet vilket stärkte överförbarheten. 

Slutligen var det av vikt att forskningen var tillförlitlig och att författarnas förförståelse tidigt 

redovisades i examensarbetet (Mårtensson & Fridlund, 2018).  

6.2. Resultatdiskussion 

Det var vanligt förekommande i resultatet att patienter upplevde chock och rädsla vid 

uppvaknandet i ett intuberat och mekaniskt ventilerat tillstånd. Patienter upplevde initialt en 

existentiell kris på grund av flera orsaker. De hade många tankar och frågor om vad som hade 

hänt och varför de hamnat på intensivvårdsavdelningen. Att inte förstå anledningen till 

endotrakeal intubering och mekanisk ventilering skapade mardrömmar. Tankarna 

inkluderade död och andra otäckheter vilket upplevdes extremt stressfyllt. Författarna ansåg 

att det finns flera möjliga förklaringar till detta. Den ena var att vid intuberingstillfället då 

patienter varit djupt sederade, smärtlindrande och muskelrelaxerade för att möjliggöra att få 
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ner endotrakealtuben i halsen. Den andra förklaringen kunde vara att när patienterna 

behövde intuberas skedde det ofta under det kritiska sjukdomsförloppet. Någon djupare 

information till patienter om vad som kommer att hända hinner inte alltid ges eller så är de 

inte mottagliga för informationen. Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv menar att 

lidandet beskrivs som en personlig erfarenhet och uppfattas unikt för varje människa. 

Lidandet är en del av människans personliga utveckling (Travelbee, 1971). Detta styrks av 

Berggren (2016) som menade att djupare sedering gör att patienters ventilation slås ut helt 

och de blev beroende av den mekaniska ventilationen för att andas. Tidigare forskning visade 

att när patienter vaknade upp efter att ha varit djupt sederade är det inte alltid självklart att 

patienter förstått informationen som gavs och om den var riktad till dem (Meriläinen m.fl., 

2012).  

Patienter beskrev i resultatet att de upplevde sig blivit fråntagna flera av sina basala 

mänskliga behov såsom tal, törst och självständighet när de hamnade i mekanisk ventilation. 

Ett förekommande problem med endotrakealtuben var att den orsakade en hel del smärta för 

patienterna. Avsaknaden av information ledde till känslor av hjälplöshet och att förlora 

förmågan till självbestämmande. Författarna menar att det fanns flera tänkbara förklaringar 

till detta resultat såsom för lite och för otydliga förklaringar till varför patienter inte 

självständigt får utföra vissa omvårdnadsåtgärder. Den övervakningsutrustning som var ett 

måste vid behandling med mekanisk ventilation gjorde patienter bundna till en begränsad 

yta. Enligt Travelbee (1971) kunde ett möte mellan patienter och intensivvårdssjuksköterskor 

ske utan både fysisk och verbal kommunikation där tankar och känslor delades. Detta 

förutsatte att intensivvårdssjuksköterskor hade både erfarenhet och yrkeskunskap och såg 

den unika individens lidande. Tidigare forskning visar att behandlingen gällande 

lättsederade patienter mer går mot alternativa behandlingsmetoder istället för 

farmakologiska preparat. Patienters oro och omvårdnadsbehov kommer i andra hand och 

behandlingen av smärta och obehag var den primära (Laerkner m.fl., 2015). 

Intensivvårdssjuksköterskor kände sig osäkra gällande bedömning av de skattningsskalor 

som användes som hjälpmedel och därför var det inte ovanligt att patienter sederades 

djupare än nödvändigt istället för att administrera adekvat smärtlindring (Egerod, 2009).  

Resultatet visade att patienter upplevde det som skrämmande och besvärande att inte kunna 

frambringa ljud. Det blev en kroppslig begränsning som föranledde känslor av att vara 

isolerad från verkligheten och de kände sig ensammast i världen. Som komplement till 

frånvaro av rösten skapade patienter nya strategier för att göra sig förstådda såsom grimaser, 

kroppsspråk eller skaka i sänggrindar. När uppmärksamhetsförsöken misslyckades 

upplevdes det obekvämt och frustrerande vilket gav en känsla av maktlöshet och panik. 

Behovet av att kunna kommunicera ökade allteftersom tillfrisknandet fortlöpte. Författarna 

menar att en möjlig förklaring till kunde vara att intensivvårdssjuksköterskor inte fokuserade 

fullt ut på patienter när de försökte kommunicera. Hög arbetsbelastning bidrog till en mindre 

lyckad kommunikationsframgång både från patienters sida och från 

intensivvårdssjuksköterskors.  Travelbee (1971) menar att kommunikationen mellan 

intensivvårdssjuksköterskor och patienter ibland skedde utan verbal kommunikation. Som 

komplement användes till exempel ansiktsuttryck, gester och andra redskap för att göra sig 

förstådda. Intensivvårdssjuksköterskor och patienter skapade en mellanmänsklig relation 

där de såg sig själva som individer i sina olika roller. Detta för att försöka förstå och förutse 
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den andra personens handlingar (Travelbee, 1971). Tidigare forskning säger att 

kommunikation i mekanisk ventilation är en utmaning och det krävdes en större förståelse 

och kompetens för att kunna tillgodose patienters olika behov (Laerkner, Strøm och Toft, 

2016). Vården av vakna patienter i mekanisk ventilation ställde höga krav på 

intensivvårdssjuksköterskor eftersom de aldrig fick bekräftelse på kommunikationens 

framgång. Icke verbal kommunikation skedde genom kroppsspråk och det fanns önskemål 

om utveckling av bättre kommunikationshjälpmedel från intensivvårdssjuksköterskors håll 

(Mortensen m.fl., 2019).  Intensivvårdssjuksköterskor hade ett ansvar att hjälpa de 

mekaniskt ventilerade patienterna att kommunicera (Patak m.fl., 2004). För det krävdes att 

intensivvårdssjuksköterskor hade en empatisk förmåga och var villiga att prova sig fram 

bland de olika kommunikationshjälpmedel som fanns för att hitta den bästa 

kommunikationsstrategin för patienter (Wojnicki- Johansson, 2001).  

I examensarbetets resultat framkom att när patienter inte kunde göra sig förstådda och inte 

kunde påverka sin egen situation som autonoma människor, framkallades negativa känslor 

hos flertalet patienter vilket ledde till att de upplevde sig som objekt och inte individer. 

Patienter kämpade för att återfå sin egen identitet och inte förlora rätten till att bestämma 

över sin egen kropp. Intensivvårdssjuksköterskor upplevdes ha en fördel gällande 

maktfördelningen gentemot patienter. Författarna menar att en möjlig förklaring till detta 

kunde vara att intensivvårdssjuksköterskor har en högskoleutbildning i ämnet intensivvård 

medan patienter helt saknar förkunskaper gällande ämnet. Dagens intensivvård kräver 

mycket högteknologiska apparaturer för att drivas. En av nackdelarna till detta kan vara att 

sjuksköterskor blev mer fokuserade på resultatet av vårdandet och i vissa olyckliga tillfällen 

mindre fokuserade på patienter som helhet. Travelbee (1971) menade att 

intensivvårdssjuksköterskor borde känna sig tillräckligt trygga i sin yrkesroll och se patienter 

som unika individer vilket var en förutsättning för att inte viktiga budskap skulle gå 

förlorade. Detta styrktes av tidigare forskning som visar att intensivvårdssjuksköterskor fick 

en högre maktposition eftersom patienters förmåga att uttrycka sig verbalt var nedsatt 

(Caroll, 2004). Den högteknologiska omgivningen på intensivvårdsavdelningen kunde 

medföra att sjuksköterskor inte identifierar patienter som individer utan mer som objekt 

(Salem & Ahmad, 2018). Vidare framkom det i resultatet att när sjuksköterskor pratade om 

patienter och inte med patienter, skapades en känsla av att patienter uteslöts vilket 

föranledde en känsla av förminskning som individer. Denna känsla förstärktes ytterligare när 

patienter blev tvungna att ta hjälp för att utföra sina basala behov såsom personlig hygien 

och toalettbesök. Enligt författarna kunde en förklaring till detta varit att patienter inte blivit 

informerade om vad som skulle hända och att vårdteamet inte varit samstämmiga i det som 

skulle utföras. Patienters integritet förminskades genom att det var mycket onödig personal 

närvarande vid till exempel utförande av personlig omvårdnad. Att sjuksköterskor inte skyler 

den del av kroppen som inte är aktuell för omvårdnadens utförande ledde till en 

förminskning av patienters integritet. Enligt Travelbee (1971) var det möjligt att övervinna 

sjukdom och lidande om både patienter och intensivvårdssjuksköterskor i relationen delade 

behov, tankar och känslor för att stödja och ge patienter verktyg att finna mening med sitt 

lidande. Tidigare forskning visar att det förenklar för patienter ifall 

intensivvårdssjuksköterskor hade förståelse och en kunskap om patienters grundläggande 
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behov i vårdandet. Ifall detta skedde lindrades patienters besvär och negativa upplevelser och 

patienter hade lättare att vara mera delaktig i sin vård (Laerkner m.fl., 2015).  

Resultatet i detta examensarbete visade att det var av vikt att besökande familjemedlemmar 

ingav hopp och tro för att uppmuntra patienter att tro på en förbättring i denna svåra stund. 

Det upplevdes som en trygghet av patienter när anhöriga bekräftade framstegen. Personalens 

ständiga närvaro och kontroll över situationen samt att de samtalade med lugna röster både 

till patienter och anhöriga upplevdes tryggt. Besök av anhöriga när en patient var kritiskt sjuk 

hade en lugnande inverkan och var en viktig del i det fortsatta livet utanför 

intensivvårdsavdelningen som kunde leda tankarna bort från sjukdom. Samtidigt påtalades 

att patienter initialt upplevde det påfrestande med besök av anhöriga både när det gäller 

deras energinivå som sinade vid samtal samt oron för anhörigas psykiska mående. Travelbee 

(1971) skrev att det första steget i den mellanmänskliga relationen var att observera 

situationen för att på så sätt skapa en första uppfattning om patienters behov. Lidandet var 

individuellt och unikt för alla människor och avgjorde hur upplevelsen fortskred. Tidigare 

forskning visade att anhörigas närvaro var viktig, särskilt hos mekaniskt ventilerade 

patienter. Anhörigas närvaro gav en positiv effekt på vårdandet och kunde ge tröst och 

uppmuntran bara genom att finnas nära och det fanns inga hinder att ge uttryck åt de 

svåraste och känsligaste frågorna (Alpers m.fl., 2011). Anhöriga hade en betydande del av 

patienters tillfrisknande ur mekanisk ventilation genom att de ingav hopp och motivation att 

kämpa vidare (Tsay m.fl., 2013). När anhöriga fick möjligheten att delta i omvårdnaden fick 

patienter en bättre helhetsupplevelse av vårdtiden (Karlsson m.fl., 2011d). Anhöriga till 

lättsederade patienter kunde med egna ögon se fysiska förbättringar utan att vara beroende 

av information given av intensivvårdssjuksköterskor (Karlsson m.fl., 2010).  

Resultatet visade att allteftersom patienter tillfrisknade och själva kunde ta tag i en del av sin 

omvårdnad var en viktig del för att börja återfå kontrollen över sitt eget liv. Detta var en 

bekräftelse på en tydlig förbättring av sjukdomstillståndet vilket ingav hopp. Det stärkte 

patienters självkänsla och motiverade till nya fysiska utmaningar. Författarna menar att 

orsaken till detta kan varit att intensivvårdspatienter relativt omgående tappar mycket av sin 

andningsmuskulatur vilket ledde till att patienter själva måste ha viljan att orka kämpa när 

tiden för urträning ur den mekaniska ventilationen var aktuell. Saker som var självklara 

tidigare var inte lika självklara efter en tid i mekanisk ventilation. Det krävdes mycket vilja 

och styrka för att som patient återgå till den livssituation som var före insjuknandet. Lidande 

gav en möjlighet att utvecklas. Intensivvårdssjuksköterskor gav patienter hopp för att 

övervinna sin sjukdom och finna en mening med sitt lidande vilket ledde till en mänsklig 

erfarenhet att ta med sig (Travelbee, 1971). Tidigare forskning uttrycker att det var viktigt att 

sjuksköterskor inkluderade patienter vården och förmedlade att de tillsammans arbetade 

mot samma mål (Karlsson m.fl., 2011a).  

Resultatet visar att det var positivt för patienter att alltid ha kunniga 

intensivvårdssjuksköterskor i närheten för att tillsammans dela det dagliga livet vilket ledde 

till en positiv effekt. När patienter och intensivvårdssjuksköterskor hittade en gemensam 

kommunikationsstrategi och förstod varandra kände patienter sig nöjda och blev bekräftade. 

Att vårdas lättsederad gav patienter möjlighet till att uttrycka sin oro, sina åsikter samt att 

integrera med intensivvårdssjuksköterskor och bli delaktiga i sin vårdprocess. Den 
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mellanmänskliga relationen enligt Travelbee (1971) var en process i fem steg. Där ett av 

stegen innebar att se individen bakom rollen och ett annat innebar att empatiskt förstå 

patienters handlingar. I nästa steg menade hon att sjuksköterskor och patienter skapade en 

förståelse för varandra och därmed uppstod en önskan att lindra lidandet. Slutligen skapades 

en förståelse och en mellanmänsklig relation mellan två personer. Tidigare forskning visade 

att ett gott bemötande och att intensivvårdssjuksköterskor som känner sig trygga i sin roll 

gav positiva känslor och ingav lugn och hopp i vårdrelationen (Alpers m.fl., 2011; Egerod 

m.fl., 2015). Intensivvårdssjuksköterskor kunde överföra styrka och hopp för patienter och 

gav dem vilja att kämpa för sin egen existens (Salem & Ahmad, 2018).  

Resultatet visade att flertalet patienter uttryckte att det fanns fler fördelar än nackdelar med 

att vårdas lättsederad även om de saknade erfarenhet av att vårdas djupt sederad. Det 

framkom en önskan om att vid ett eventuellt återinsjuknande skulle en lättsederad nivå 

föredras. Enligt Travelbee (1971) var lidandet unikt och skapade en utveckling i en människas 

liv. Att i lidandet få möjlighet att dela tankar och känslor med en annan människa, skapade 

ett hopp om att finna ett syfte och ett mål med sin upplevelse. Detta resultat överensstämmer 

med vad tidigare studier påvisat att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation inte gav mer 

fysiska eller psykiska besvär jämfört med att vårdas djupt sederad. Fördelar med att vårdas 

lättsederad gav en kortare vårdtid i mekanisk ventilation, kortare tid på 

intensivvårdsavdelningen och tillsammans en kortare sjukhusvistelse som resulterade i en 

minskad risk för framtida men (Strøm m.fl., 2011). Tidigare forskning visade även att 

patienter föredrog att vårdas lättsederade istället för djupt sederade när de tillfrågades 

(Prime m.fl., 2011). Författarna antar att patienter numera vårdas mer lättsederade vilket 

inte bara är till fördel för patienter utan för hela samhället. Lättsederade patienter vårdas 

ofta mycket kortare tid i mekanisk ventilation som i sig leder till en kortare tid på 

intensivvårdsavdelningen vilket sparar väldigt mycket pengar till alla parter. Detta gav en 

större möjlighet till ett bättre patientflöde eftersom det idag råder en stor brist på både 

intensivvårdsplatser och utbildade intensivvårdssjuksköterskor i hela Sverige. 

Intensivvårdssjuksköterskor behöver vårda patienter väl och inte behandla patienter längre 

än vad som krävs både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ett mänskligt perspektiv. 

Att som patient vårdas på intensivvården är oerhört plågsamt och kräver stora resurser både 

initialt och i patienters efterförlopp för att få möjlighet att kunna återgå till samhället och till 

ett normalt liv.   

6.3. Etikdiskussion 

I detta examensarbete har författarna valt att använda sig av redan publicerade vetenskapliga 

artiklar. Detta innebär att inget tillstånd eller etiskt samtycke behövdes för att använda de 

valda vetenskapliga artiklarna i examensarbetet. Författarna till de vetenskapliga artiklarna 

har genom att publicera dem i vetenskapliga tidskrifter godkänt att de används för vidare 

forskning. Författarnas förförståelse har tidigt i examensarbetet redovisats för att 

medvetandegöra detta under arbetets gång och minimera inverkan på resultatet (Codex, 

2020).  
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De vetenskapliga artiklarna har valts ut för att de svarade på examensarbetets syfte oavsett 

om de visade ett negativt eller positivt resultat (Friberg, 2017a). Alla vetenskapliga artiklar 

som valdes ut till detta examensarbete har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Merparten 

av valda artiklar har granskats genom peer-reviewed för att stärka kvaliteten på det 

vetenskapliga materialet (Östlundh, 2017).  

De vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger i det språk som artiklarna publicerats i för att 

minimera risken för att feltolka innebörden av artikelns innehåll (Henricson, 2017). När 

författarna funnit de antal artiklar som behövdes samt svarade på examensarbetets syfte och 

var av god kvalitet översattes de valda artiklarna till svenska med hjälp av ett 

översättningsverktyg. Genom översättningen från engelska till svenska är författarna 

medvetna om att en viss förvrängning av innehållet kan ha påverkats. Detta försökte 

författarna minimera genom att en person läste de artiklarna på sitt originalspråk och den 

andra personen på svenska. Detta innebar att författarna under hela examensarbetet hade en 

öppen dialog angående innehållets innebörd i de valda artiklarna (Kjellström, 2018). Som ett 

ytterligare sätt att förstärka forskningsetiken och förtroendet har författarna inte haft för 

avsikt att förvränga eller plagiera använt material (Codex, 2020). I examensarbetets resultat 

har författarna tydligt redovisat referenser efter varje påstående för att underlätta för 

informanten att spåra ursprungskällan. 

Examensarbetet bidrar till en ökad kunskap och förståelse för av författarna valt område 

genom att belysa och förtydliga redan befintlig forskning. Detta examensarbete kan ge en 

större förståelse och kännedom för intensivvårdssjuksköterskor i deras dagliga arbete med 

dessa patienter.  Dock har författarna inte själva bidragit med någon ny forskning inom valt 

område utan endast tolkat redan befintligt material (Friberg, 2017a).  

7. SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet, att belysa patienters upplevelse av att vara lättsederade och att 

vårdas vakna med mekanisk ventilation, har besvarats. Patientupplevelsen har inneburit 

känslor och besvär av både psykiskt och fysisk karaktär. Patienter uttryckte hinder gällande 

både kommunikation och relation med anhöriga och sjuksköterskor.  Trots att patienterna 

beskrev både positiva och negativa upplevelser har vissa patienter uttryckt önskemål om att 

få vårdas lättsederade i mekanisk ventilation under vårdtillfällen på 

intensivvårdsavdelningen. Examensarbetet ger ökad kunskap om patienters upplevelse av 

hjälplöshet och deras känsla av lidande och förlorad autonomi. Genom att framhäva detta 

problem ger det en ökad kunskap hos intensivvårdssjuksköterskor som genom ett förändrat 

arbetssätt kan minska lidande hos patienter samt ge en bättre vårdupplevelse. 

Examensarbetet kan även bidra till en förbättrad mellanmänsklig relation och på så sätt leda 

till att patienter får en bättre omvårdnad och en mer personcentrerad vård. Genom att få mer 

kunskap om patienters upplevelse av att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation får 

intensivvårdssjuksköterskor en fördel och kan då förutse patienters behov redan innan 
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problem uppstår. Examensarbetets resultat kan även med fördel användas för 

förbättringsarbeten inom intensivvården.  

7.1. Förslag på vidare forskning 

Under examensarbetets gång har författarna diskuterat behovet av fortsatt forskning och 

kommit fram till att det finns ett behov av ytterligare kvalitativ forskning inom området att 

vårda lättsederade patienter i mekanisk ventilation ur just patientperspektivet. Detta för att 

ytterligare belysa patienters utsatta position och för att stärka intensivvårdssjuksköterskors 

omvårdnadsroll. Genom ytterligare forskning inom området skapas en större förståelse för 

hur de professioner som är involverade i patienters vård bör förhålla sig till nya 

behandlingsriktlinjer och hur de berör patienter innan de implementeras.  
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ventilation: A hermeneutic-
phenomenological study 

Danmark 

Att undersöka osederade 
mekaniskt ventilerade 
patienters kommunikation 
med sjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 
Trestegsanalys enligt 
Ricoeur’s teori.  

Intervjuer och observation 

9 patienter i mekanisk 
ventilation, 4 kvinnor och 5 
män mellan 34-81 år. 
Fältstudier av 12 patienter i 
mekanisk ventilation, 4 
kvinnor och 8 män mellan 
53-81 år. RASS 1 till +1. 

Huvudtemat visade att kommunikation är i ett ständigt 
vardande mellan hopp och förtvivlan. Även om patienterna 
förstod att rösten var tillfälligt borta gav den stor avsaknad av 
deras kroppsuppfattning. Detta leda till ångest och en känsla av 
omänsklighet och ovärdighet. Patienterna upplevde att de fick 
bra information förutom när arbetsbelastningen var hög på 
avdelningen.  

6 

Holm, A. & Dreyer, P. 

2018  

Use of Communication Tools for 
Mechanical Ventilated Patients in the 
Intensive Care Unit 

Att förändra och utvärdera 
hur vakna, mekaniskt 
ventilerade, patienter 
kommunicerar genom att 
använda redskap.  

Kvalitativ, fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 
Trestegsanalys enligt 
Ricoeur’s teori.  

Observations och 
intervjustudie   

Patienter på IVA har fysiska, kognitiva och psykiska symptom 
som leder till svårigheter att kommunicera. Patienterna 
upplevde svårigheter att använda surfplattor att kommunicera 
med då det krävde finmotorik vilket oftast saknades på grund 
av kritisk sjukdom. Patienterna upplevde bilder som beskrev 
känslor som bästa kommunikationsverktyg trots lång 
svarslatens men förringar ej papper och penna. Patienterna 
upplevde i början av sin sjukdom att det räckte med att 

16 
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3 

Danmark 7 patienter i mekanisk 
ventilation, 3 män och 4 
kvinnor mellan 50-81 år. 
RASS -1 till +1. 

sjuksköterskor var kunniga i en människas fysiska och psykiska 
behov för att uppfylla tillfredställelse.  

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

2011b 

The lived experiences of adult intensive 
care patients who were conscious during 
mechanical ventilation: A 
phenomenological-hermeneutic study 

Sverige 

Att belysa upplevelsen hos 
patienter som var vakna 
under mekanisk ventilation 
på en intensivvårdsavdelning.  

Kvalitativ fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 
Temaanalys. 

Intervjuer 

12 patienter i mekanisk 
ventilation, tre kvinnor och 
nio män mellan 23-88 år.   
MAAS 3-4.  

Förutom andnöd var känslan av att inte kunna uttrycka sig den 
värsta erfarenheten. Smärta och obehaget från 
endotrakealtuben var påtaglig. En känsla av att vara hjälplös 
och utlämnad på grund av deras kritiska sjukdomstillstånd. 
Oförmågan att inte kunna tala gjorde att patienter strävade 
efter självständighet och tillfrisknande och gjorde de villiga att 
ta emot vården.  

14 

Karlsson, V. & Forsberg, A. 

2007 

Health is yearning-Experiences of being 
conscious during ventilator treatment in 
a critical care unit 

Sverige 

Att undersöka upplevelser av 
att vara vid medvetande 
under ventilatorbehandling 
på IVA ur ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ hermeneutisk-
fenomenologisk metod. 
Tematisk analys 

Intervjustudie 

8 patienter i mekanisk 
ventilation, 4 kvinnor och 4 
män mellan 21-81 år.    
MAAS 2-4 

Patienterna upplevde den dagliga vägningen som obekväm och 
när de tappade i vikt var de rädda att de skulle försvinna medan 
andra var rädda för övervikten. Patienterna drömde att de var 
fast i ett svart hål. En strategi för att klara av situationen var att 
delta i de olika vårdmomenten. När patienterna upplevde sig 
välinformerade och delaktiga minskade känslan av hjälplöshet 
och att bli behandlad som ett objekt.  

10 

Karlsson, V., Lindahl, B. & Bergbom, I. 

2011c 

Patients’ statements and experiences 
concerning receiving mechanical 
ventilation: a prospective video-
recorded study 

Sverige 

Att beskriva patienters 
kommunikation och 
ansiktsuttryck under en 
videoinspelad intervju under 
pågående mekanisk 
ventilation.  

Kombinerad kvalitativ och 
kvantitativ hermeneutisk 
metod. Innehållsanalys.  

Videoinspelade intervjuer 

14 patienter i mekanisk 
ventilation varav 4 kvinnor 
och 10 män mellan 23-88 år. 
MAAS 3-4. 

Patienterna upplevde ständigt andnöd och saknade förmågan 
att tala. Patienterna kommunicerade mest genom att nicka eller 
skaka på huvudet. Deras behov tolkades genom ansiktsuttryck 
och kroppsspråket.  

15 

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

2017 

Att undersöka vakna 
patienters upplevelser av 
törst vid mekanisk 
ventilation.  

Kvalitativ hermeneutisk 
metod. Innehållsanalys. 

Intervjuer 

12 patienter i mekanisk 
ventilation, varav fem 

Fyra teman framkom; dominerande törst, en annorlunda 
känsla i munnen, att inte få släcka törsten och svårigheter som 
uppstår på grund av törst. Patienten upplevde att törsten var 
ständigt närvarande och känslan av att munnen var fylld med 
sand. Längtan efter att släcka törsten var stark och känslan var 
förknippad med maktlöshet. De upplevde att en liten mängd 
vatten eller isglass gav en kort, positiv effekt. Men oavsett 
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4 

Patients’ experience of thirst while being 
conscious and mechanically ventilated 
in the intensive care unit 

Danmark 

kvinnor och 7 män mellan 
39-79 år. RASS -1 till +1.  

åtgärder för att lindra törsten var det omöjligt att ta bort 
känslan av att ständigt känna behovet av törst.  

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

2017 

A sense of agency: An ethnographic 
exploration of being awake during 
mechanical ventilation in the intensive 
care unit. 

Danmark 

Att beskriva patienters 
upplevelse av att vara vakna 
med mekanisk ventilation 
under en kritisk sjukdom på 
intensivvårdsavdelningen 

Kvalitativ fenomenologisk 
metod. Temaanalys  

Observationer och intervjuer. 

28 patienter i mekanisk 
ventilation varav 19 män och 
9 kvinnor mellan 37 -80 år. 
RASS på +- 0. 

Tre teman identifierades; en känsla av makt, det familjära i en 
ofamiljär situation och att vara medveten om omgivningen.  

Som osederade upplevde patienterna en känsla av samhörighet 
eftersom de blev delaktiga i sin egen vård. Detta gör att 
patienten bibehåller sin personlighet under livshotande 
sjukdomstillstånd. Känslan att inte kunna göra sig förstådd gav 
en känsla av att bli ignorerad och sakna förmåga att agera. Att 
vara omgiven av andra patienters lidande skapade en ångest 
och oro.   

13 

Roberts, M., Johnson Bortelotto, S., 
Weyant, R-A., Jock, L., LaLomde, T. & 
Henderson, A. 

2019 

The Experience of Acute Mechanical 
Ventilation From the Patients’ 
Perspective 

USA 

Att fastställa hur patientens 
upplevelse präglades av att 
vara lättsederad. 

Kvalitativ och kvantitativ 
prospektiv exploratorisk 
cohortstudie. Tematisk 
analys. 

Intervjuer  

130 patienter i mekanisk 
ventilation varav 44 kvinnor 
och 86 män, medelålder 59,9 
år i den kvantitativa delen.  
15 patienter i mekanisk 
ventilation varav 5 kvinnor 
och 10 män med en 
medelålder på 61,8 år i den 
kvalitativa delen. RASS> -2. 

Det framkom i den kvantitativa studien att 56,2% av 
patienterna som inte kunde tala uppgav att de kände rädsla 
medan endast 32,5% av de som kunde tala kände samma.  I den 
kvalitativa studien uppgav 10 av 15 patienter att de kände 
rädsla och alla 15 uppgav problem att kommunicera.  

5 

Samuelson, K. A-M. 

2011 

Unpleasant and pleasant memories of 
intensive care in adult mechanical 
ventilated patients – Findings from 250 
interviews 

Sverige 

Att beskriva obehagliga och 
behagliga minnen från IVA 
tiden hos mekaniskt 
ventilerade patienter. 

Kvalitativ prospektiv 
kohortstudie. 
Innehållsanalys. 

Intervjuer 

250 patienter i mekanisk 
ventilation varav 128 män 
och 122 kvinnor med en 

Patienterna upplevde känslan av att inte kunna få luft och att 
kvävas. Oförmågan att inte kunna tala var påfrestande och de 
kämpade för att kunna kommunicera men misslyckades. Detta 
gav en känsla av att inte kunna utrycka sina behov. Att inte få 
tillräckligt med sömn eller att inte kunna röra sig var 
stressande. Behandlingen upplevdes som skrämmande och 
skapade en rädsla för att dö. Att ständigt grubbla över sin 
situation gav känslor av ångest ilska och frustration.  
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medianålder på 63, 1 ±13,8 
år  

Samuelson, K. A-M., Lundberg, D. & 
Fridlund, B. 

2007 

Stressful experiences in relation to depth 
of sedation in mechanically ventilated 
patients  

Sverige 

Att undersöka sambandet 
mellan stressande 
upplevelser och graden av 
sedering hos vuxna 
mekaniskt ventilerade IVA 
patienter. 

Kvantitativ prospektiv 
kohortstudie. 
Signifikansanalys 

Intervjuer 

313 patienter i mekanisk 
ventilation. MAAS 1-4. 

82% av patienterna uppgav minst en upplevelse som extremt 
besvärande. Lång intensivvård och att bli akut inlagd gjorde 
upplevelsen mer stressande. Graden av sedering hade en 
betydelse hur stressfull erfarenheten upplevdes och ingen 
sedering verkade öka risken för att upplevelsen blev obehaglig. 
Patienterna upplevde att tuben och sladdar/slangar gjorde att 
de upplevde sig begränsade. 

19 

Schou, L. & Egerod, I. 

2007 

A qualitative study into the lived 
experience of post-CABG patients 
during mechanical ventilator weaning 

Danmark 

Att beskriva patientens 
upplevelse av urträning ur 
mekanisk ventilation.  

Kvalitativ hermeneutisk-
fenomenologisk metod. 
Sjustegsanalys enligt 
Diekelmanns et.al teori. 

Semistrukturerade intervjuer  

10 patienter i mekanisk 
ventilation varav åtta män 
och två kvinnor mellan 35-84 
år 

Patienterna upplevde den mekaniska ventilationen som 
obehaglig och obekväm. De upplevde att den varma 
inandningsluften gjorde dem överhettade. Tuben skapade en 
känsla av kvävning och tryck. Det skapade ett minskat 
självförtroende att inte klara av andningen på egen hand. 
Patienterna hade en känsla av att inte vara orienterade till tid 
och rum. De visste inte om det var dag eller natt. En förlust av 
kommunikation upplevdes både stressande och pinsam för 
patienten. 

11 

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

2019 

Quantitative and qualitative 
investigation of the stress experiences of 
intensive care unit patients mechanically 
ventilated for more than 12 hr 

Japan 

Att kvalitativt och 
kvantitativt klargöra 
stressande upplevelser hos 
patienter som var mekaniskt 
ventilerade på en 
intensivvårdsavdelning i mer 
än 12 timmar.  

Kvalitativ och kvantitativ 
deskriptiv studie. 
Temaanalys 

Semisstrukturerade 
intervjuer och observationer. 

96 patienter i mekanisk 
ventilation varav 74 män och 
22 kvinnor med en 
medelålder på 69,4 ±11,5 år. 

Att bli akut sjuk och inlagd på IVA visade att patienterna 
upplevde fysisk, mental och spirituell stress och förlorade 
förmågan att kontrollera sin egen kropp. De upplevde 
svårigheter att kommunicera på grund av tuben i halsen och 
kunde inte använda sina händer för de skakade eller satt fast. 
Omgivningen skapade en stress för patienten som kände att de 
ville bli lämnade ifred.  

18 

Tembo, A-C., Higgins, I. & Parker, V. 

2014 

Att beskriva upplevda 
upplevelser hos kritiskt sjuka 
patienter på 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ hermeneutisk- 
fenomenologisk metod. 
Tematisk analys. 

Ett övergripande tema framkom; Att befinna sig i limbo. Tre 
underteman; att bli avbruten, att känna sig fängslad samt att 
känna sig instängd. Patienterna upplevde att inte kunna tala 

2 



 

6 

The experience of communication 
difficulties in critically ill patients in and 
beyond intensive care: Findings from a 
larger phenomenological study 

Australien 

Intervjuer 

12 patienter i mekanisk 
ventilation varav 7 män och 5 
kvinnor mellan 20-76 år. Två 
intervjuer vid olika tillfällen.  

och göra sig förstådd framkallade en känsla av rädsla, ångest 
och en stark närvaro av döden.  

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

2018 

Patients’ lived experience of intensive 
care when being on mechanical 
ventilation during the weaning process: 
A hermeneutic phenomenological study 

Sverige 

Att undersöka innebörden av 
att vara patient med 
mekanisk ventilation under 
urträningsfasen på en 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ hermeneutisk-
fenomenologisk metod. 
Temaanalys 

Intervjuer.  

20 patienter i mekanisk 
ventilation varav 11 män och 
9 kvinnor mellan 43-82 år.  
RASS -2 till +1. 

Patienterna upplevde att kommunikation, att känna sig 
inkluderad, att själva delta i vården samt närheten till anhöriga 
bidrog till en känsla av engagemang, stabilitet och balans i livet. 
Detta ledde till att patienten upplevde sig bli betraktad som en 
hel människa. Tecken på framgång ingav förtroende och hopp 
och alla steg i rätt riktning ingav känslan av att allt skulle bli 
bra. Svårighet att kommunicera ledde till oro och frustration. 
Patienterna upplevde vanföreställningar och hallucinationer 
som en oidentifierad existens. 

12 

Wallander Karlsen, M-M., Heggdal, K., 
Finset, A & Güntenberg Heyn, L. 

2018 

Attention-seeking actions by patients on 
mechanical ventilation in intensive care 
units: A phenomenological-
hermeneutical study 

Norge 

Att utforska samspelet 
mellan mekaniskt ventilerade 
patienter och vårdpersonal 
med särskilt hänseende på 
patientens initiativ för att 
kommunicera. 

Kvalitativ fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 
Innehållsanalys. 

Observationsstudie 

10 patienter i mekanisk 
ventilation varav 5 kvinnor 
och 5 män mellan 36-72 år. 
RASS 0 till 2.  

Patienter hade olika anledningar att söka uppmärksamhet. 
Dessa delades i fyra grupper; psykiska uttryck, fysiska uttryck, 
sociala uttryck samt medicinsk behandling. När patienterna 
kände att de inte kunde få ögonkontakt sökte de 
uppmärksamhet genom att skapa olika ljud. De klickade med 
tungan, rörde på benen eller knackade i sänggaveln som ett 
alternativ för att få uppmärksamheten riktad till sig.  
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