
 

 

 

 
 

 

 

Hur intensivvårdssjuksköterskor 
skapar trygghet för lätt sederade 
patienter vårdade i respirator 

 

How the intensive care nurses creates a sense of security for the light sedated 

patients in mecanical ventilation 

 

 

Veronica Bernsand 

Hanna Strömberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Examensarbete i omvårdnad, Specialistutbildning med inriktning mot intensivvård 

Avancerad nivå, 15p 

Handledare: Anna Nordin och  Mona Persenius 

Examinerande lärare: Ann-Kristin "Fia" Sandin Bojö  

2016-03-06 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Titel: Hur intensivvårdssjuksköterskors skapar trygghet för lätt sederade patienter 

vårdade i respirator. 

 

Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, Karlstads universitet. 

 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15p. 

 

Författare: Veronica Bernsand och Hanna Strömberg. 

 

Handledare: Anna Nordin och Mona Persenius 

 

Examinerande lärare: Ann-Kristin "Fia" Sandin Bojö 

 

Examinator: Marie-Louise Hall Lord 

 

Sidor: 40 

 

Månad och år för examination: 2016-03-03. 

 

Svenska Nyckelord: Intensivvård, Lätt sederad, Patient, Respirator, Trygghet.  

 

 

Introduktion: I dag ska patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning vara så lätt 

sederade som möjligt. Detta kan vid samtidig respiratorvård inge känslor av panik, 

rädsla och otrygghet. Det är därför av stor vikt att intensivvårdssjuksköterskor vet hur 

de ska skapa trygghet hos patienterna, då trygghetskänslan även reducerar känslorna 

av panik och rädsla. Syfte: Syftet med examensarbetet var att belysa hur 

intensivvårdssjuksköterskor skapar trygghet för lätt sederade patienter vårdade i 

respirator. Metod: En kvalitativ metod användes och data samlades in genom 

intervjuer med 14 intensivvårdssjuksköterskor på 3 olika sjukhus. Data bearbetades 

utifrån Elo och Kyngäs kvalitativa innehållsanalys. Huvudresultat: I resultatet 

framkom fyra huvudkategorier; Genom att finnas där, Genom upprepad och anpassad 

information, Genom en bra miljö och yttre resurser samt Genom individanpassad vård. 

Diskussion: Det framkom att intensivvårdssjuksköterskorna skapade trygghet genom 

att involvera patienterna och de anhöriga i vården genom en god kommunikation och 

information. Miljön spelade även en viktig roll i trygghetsskapandet genom att minska 

störande ljud och inte själva vara stressade. Att skapa trygghet för lätt sederade 

patienter som vårdas i respirator är viktigt, då trygga patienter kan släppas upp snabbare 

från sederingen och ändå uppleva välbefinnande. 
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Introduction: The aim of caring for today’s intensive care patient is to have the patient 

sedated so light as possible. This can induce a sense of panic, fear and insecurity for 

the patient, when cared for in a mechanical ventilation. It is therefore very important 

that the intensive care nurse has the ability to create a sense of security for the patient, 

thus reducing feelings of fear and panic. Aim: The aim of this study was to illustrate 

how the intensive care nurses creates a sense of security when caring for light sedated 

patients in mechanical ventilation. Method: A qualitative method was selected and 

data collected through interviews with 14 intensive care nurses at 3 different hospitals. 

The data was processed by using Elo and Kyngäs qualitative content analysis. Main 

Results: The result of the study presents with four main categories; Being there, 

Through repeating and adapting information, Through a good climate and outer 

resources as well as Through individually modified care. Conclusions: It showed that 

the intensive care nurses created a sense of security through involve the patients and 

their near ones in the care of the patient through good communication and information. 

The environment also played a critical role through minimizing distracting noise and 

not to appear stressed themselves. To create sense of security for light sedated patients 

in mechanical ventilation is important, as when the patients experience a sense of 

security they could be more quickly weaned of the sedation and yet still experience a 

sense of wellbeing. 
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INTRODUKTION  

När vardagen är ganska bekymmerslös funderar människor inte så mycket på trygghet 

och dess innebörd. En patient som är lätt sederad och vårdas i respirator kan uppleva 

känslor av panik, ångest, rädsla, smärta och obehag från trakelatuben, samt stress av att 

inte kunna kommunicera (Karlsson et al, 2012a). Gränsen mellan liv och död kan vara 

tunn för en patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning och lidandet kan vara så stort 

att en del utryckt att det hade varit bättre att få dö än att lida (Locin & Kongsuwan, 2013). 

Det ställs stora krav på intensivvårdssjuksköterskans förmåga att kunna vårda dessa lätt 

sederade patienter och tillgodose deras behov av trygghet i den stressiga och 

högteknologiska vården som idag erbjuds på intensivvårdsavdelningar (Karlsson et al, 

2012b).  Intensivvårdssjuksköterskans arbete för att skapa trygghet för denna 

patientgrupp behöver utforskas mer för att uppnå målet med hälso- och sjukvården, vilket 

är att främja hälsa och lindra lidande. 

 

Respiratorbehandling 

Indikation för respiratorvård med intubation eller trakeotomi är bland annat ofri luftväg 

och andra orsaker som gör att patienten har svårt att syresätta sig på ett adekvat sätt 

(Pertab, 2009). Respiratorbehandling är en av de vanligaste förekommande 

behandlingarna på en intensivvårdsavdelning och har som uppgift att bland annat hjälpa 

till med transporten av gaser in och ut ur lungorna, underlätta andningsarbetet och sänka 

hjärtats arbete vid hjärtsvikt. Patientens andning kan helt eller delvis stöttas av respiratorn 

och detta kan ske genom en mask över näsa och mun, (Non Invasiv Ventilation), en tub 

nasalt eller oralt eller trakeotomi (Invasiv Ventilation) (Pertab, 2009).   

 

Intensivvårdssjuksköterskan behöver bland annat kunskap och förståelse för hur 

respiratorn fungerar, hur den ska användas och dess funktioner för att kunna ge patienten 

en optimal ventilation. Detta för att upprätthålla en god patientsäkerhet och minska risken 

för komplikationer och skador hos patienten (Pertab, 2009). 

  

Sedering vid respiratorbehandling 

De flesta patienter som vårdas i respirator sederas genom en kontinuerlig infusion av 

midazolam eller propofoll i kombination med opioider (Samuelsson, 2003). Det finns 
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idag en enighet om att patienter som vårdas i respirator bör vara så lätt sederade som 

möjligt (Burchardi, 2004; Rock, 2014; Samuelsson et al, 2003). Sederande läkemedel har 

även skadliga verkningar om en patient får det under en längre tid (Christopher et al, 

2013). Nordtvedt et al. (2005) menar att tung sedering kan vara skadligt och att hänsyn 

måste tas till patientens tillstånd och bakomliggande grundsjukdomar vid val av 

sederingsnivå. Detta för att lätt- eller ingen sedering bidrog till kortare intensivvård, 

kortare vård i mekanisk ventilation och bättre medicinsk status enligt Karlsson et al. 

(2012b).  

 

En patient som är kopplad till en respirator ska bland annat klara av att tolerera en 

endotrakealtub i halsen, ventilatorbehandling och utöver detta även andra obehagliga 

behandlingar så som avlägsnande av slem (Karlsson et al, 2012a). Översederade patienter 

får stanna längre i respiratorerna och ådrar sig lättare pneumonier. Dessa patienter är även 

svårare att kontrollera neurologiskt status på, vilket bidrar till onödiga neurologiska tester. 

Översederade patienter får ofta hypotension och reducerade lungvolymer (Feely & 

Gardner 2006). Sederingsmålet för en patient som vårdas i respirator är idag att den ska 

anpassas efter varje individ (Nordtvedt et al, 2005). Feely och Gardner (2006) tar upp att 

gemensamt för patienter som är undersederade är att de ofta är agiterade, rastlösa, har 

sömn brist och lider av delirium. Minsta möjliga sedering eftersträvas för att möjliggöra 

samarbete med patienter som vårdas i respirator samtidigt som de ska vara fria från smärta 

och ångest. Målet är att patienten ska kunna extuberas så snabbt som möjligt så att de kan 

komma tillbaka till normal andning (Nordtvedt et al, 2005). 

 

Det finns flera olika instrument för att bedöma sederingsnivå hos patienter som vårdas på 

intensivvård. Exempel på sederingsskalor är Motor Activity Assessment Scale (MAAS) 

och Richmond Agitation- Sedation Scale (RASS). MAAS har validerats för att mäta 

sedationsdjupet på patienter som vårdas i respirator (Delvin et al, 1999). RASS är enligt 

Shruti (2012) den vanligaste sederingsskalan och den har även visat god validitet för att 

användas på vuxna patienter som vårdas på intensivvård (Sessler et al, 2002). 

Sederingsdjupet bedöms enligt RASS genom att observera vakenhet, motorisk och 

sensorisk oro samt kognitiv påverkan (Shruti & Kress, 2012). Skalan är tio gradig (-5 - 

+4) och baseras på agitation och sedering. Lätt sederings grad är enligt RASS -2 - 0.  
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Upplevelse av att vårdas lätt sederad i respirator  

Respiratorbehandlingen kunde för patienter som vårdades på intensivvård medföra 

upplevelser av smärta, ångest, oro, trötthet och andra obehag (Karlsson et al, 2012a). 

Patienter som vårdades i respirator upplevde att de var begränsade av sina slangar och 

tuber, samt muntorrhet och törst (Samuelsson et al, 2007). De kunde uppleva att de 

förlorade sin integritet och personlighet när de inte kunde kommunicera (Karlsson et al, 

2012a). En känsla av isolering kunde uppstå på grund av kommunikationssvårigheter som 

respiratorvården bidrog till. Genom denna känsla och en förändrad livssituation kunde 

patienterna uppleva att meningen med livet gick förlorad (Karlsson et al, 2012a).  

 

Patienter som vårdades i respirator på intensivvårds avdelning kunde uppleva otrygghet 

när personalen inte var på plats och en rädsla för att något skulle tillstöta kunde uppstå. 

Även att de hade okänd personal som de inte kände tillit för skapade en känsla av 

otrygghet (Locsin & Kongsuwan, 2013). Avlägsnande av slem i luftvägar kunde upplevas 

som ett panikfyllt övergrepp, men kunde även upplevas som lindring och underlättande 

av andningen (Karlsson et al, 2012a).  Den medicinsktekniska utrustning kunde 

få patienterna att uppleva otrygghet när den började larma och en rädsla för att dö kunde 

infinna sig, då de visste att tekniken kunde vara livsuppehållande (Locsin & Kongsuwan, 

2013). I en studie av Alsland et al. (2015) beskrev att patienterna kunde uppleva att 

teknologin kunde inbringa en sorts fysisk trygghet. Karlsson et al. (2012b) uppger att de 

flesta deltagarna själva skulle välja att vara vakna igen om de än en gång skulle hamna i 

respirator. Detta för att det var bra för deras kroppar och muskler. 

 

Trygghet 

Trygghet är ett brett begrepp i det svenska språket och upplevs väldigt individuellt och 

beroende på vilken livssituation en person befinner sig i. Vid första anblicken kan 

trygghet ha en klar innebörd, men vad begreppet trygghet faktiskt innebär och hur det kan 

skapas för den enskilde patienten är svårare att definiera (Peterson & Blomqvist, 2010).  

En svensk begreppsmodell för trygghet har utvecklats med nyckelbegreppen 

"grundtrygghet, tillförsäkran om livskvalitet, trygghetskänsla, störning, hot, otrygghet, 

strategier och förväntningar, eliminering, materialisering och flykt samt ny trygghet" 



8 

 

(Segesten, 1994, s 63). När det svenska ordet trygghet översättas till engelska finns det 

flera ord att använda sig av för att rama in begreppet så som "security, safety, confidence, 

certainty and trust" (Petersson & Blomqvist, 2010, s 26).  

 

Trygghet anses vara en så viktig del av hälsa att den finns med som krav på hälso- och 

sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763). Enligt denna ska vården 

kunna tillgodose patientens behov av trygghet under vårdtiden (SOSFS 1982:763). Vad 

trygghet innebär och hur behovet skall tillgodoses i den praktiska omvårdnaden finns inte 

med i författningen. Även i patientlagen (SFS 2014:821) finns det krav på att patientens 

behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet ska tillgodoses och att detta kan ske genom 

att en fast vårdkontakt utses och att en individuell vårdplan skapas. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver trygghet som en grundläggande känsla som är 

kopplad till självkänslan. Trygghet kan inbegripa både inre och yttre faktorer. Yttre 

faktorer sågs kopplad till god miljö, kunskap och kontroll. Inre faktorer var kopplad till 

en upplevelse av mening och sammanhang. Även närhet till andra upplevdes ge en viss 

trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). Maslow beskrev redan 1970 trygghet som: 

"security, stability, dependency, protection, freedom from fear, from anexiety and chaos, 

need for structure, order, law, limits, strength in the protector, and so on" (Segesten, 

1994, s. 20). 

 

Upplevelsen av trygghet har beskrivits av personer som att inte vara rädd för att vara 

ensam, att ha kontroll och att ha möjlighet att hantera svåra situationer. En känsla av 

trygghet finns hos människan redan som barn (Peterson & Blomqvist, 2010). Andra 

patienter har beskrivit trygghet som något som byggs upp under vårdtiden mellan 

sjuksköterska och patient. Tryggheten kan finnas i sjuksköterskans personlighet, men 

också genom yrkeskunskapen (Sellman, 2006). 

 

Intensivvårdssjukskörterkans kompetens 

Intensivvårdssjuksköterskans uppgift är att kunna identifiera, bedöma, övervaka, utföra 

och utvärdera så väl omvårdnadsåtgärder som medicinska åtgärder utifrån det 
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individuella behov som finns hos patienten som vårdas på intensivvård (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Intensivvårdssjuksköterskan ska skapa kontinuitet och trygghet, samt främja hälsa och 

förebygga ohälsa genom att skapa en vårdmiljö som främjar så väl det psykiska, fysiska 

som sociala välbefinnandet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Tingsvik et al. (2013) tar upp att lätt sederade patienter 

kräver mer av intensivvårdssjuksköterskorna som måste utveckla sin 

kommunikationsförmåga, empati och föreställningsförmåga för att kunna tillgodose 

patientens behov. Intensivvårdssjuksköterskor tog upp att de hade svårt att finna tid för 

sådana åtaganden. Det är svårt för patienter vårdade i respirator att föra en verbal 

kommunikation vilket kan försvåra för intensivvårdssjuksköterskor att förstå behoven 

och få patienterna att känna sig trygga (Randen et al, 2013). I en artikel av Everingham 

et al. (2013) tar intensivvårdssjuksköterskor upp att de känner att de har ansvar för att 

skydda patienten från skada vilket kunde upplevas som svårt när patienten var vaken. Om 

patienten extuberade sig av misstag kunde intensivvårdssjuksköterskan uppleva skuld då 

denna menar på att det kunde ha förebyggts.  

 

Hughes et al. (2012) lät i sin studie läkare och intensivvårdssjuksköterskor utföra samma 

åtgärder i form av skötsel av medicintekniska produkter och administrera läkemedel. De 

kom fram till att patienter som vårdades av intensivvårdssjuksköterskor löpte mindre risk 

att drabbas av ventilator associerad pneumoni (VAP), mindre komplicerade extuberingar 

samt färre dagar med respiratorvård. Intensivvårdssjuksköterskorna visade sig även 

jämfört med läkaren vara lämpligast att utföra de medicinska åtgärderna i form av 

läkemedelshanteringen hos patienterna (Hughes et al, 2012). 

 

Problemformulering 

Forskning visar att det är fysiologiskt bra för patienter inom intensivvården att vårdas lätt 

sederad i respirator. Det finns även studier som visar att patienter föredrar att vara lätt 

sederade istället för djupt nersövda om de skulle behöva vårdas i respirator någon mer 

gång. De som vårdats lätt sederade i respirator har i studier fått kortare vårdtid och mindre 

komplikationer än de som varit tungt sederade. Om patienterna som vårdas inom 
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intensivvården får mindre komplikationer och kortare vårdtid leder det troligtvis till ett 

minskat lidande. Det är även kostnadsekonomiskt att vårda patienter lätt sederade i 

respirator då det förkortar vårdtiden på intensivvårdsavdelningar, vilket är viktigt i den 

hårt pressade sjukvården idag. 

 

Forskning på intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade patienter 

inom intensivvård i respirator visar att det är mer utmanande och arbetskrävande, jämfört 

med att vårda patienter som är djupt sederade. Intensivvårdssjuksköterskors arbete är 

tekniskt avancerat och ibland stressigt runt de svårt sjuka patienterna. En av de svåraste 

utmaningarna för intensivvårdssjuksköterskor kan vara att få patienterna att känna 

trygghet i den obehagliga och utsatta situation han eller hon befinner sig i. Därför är det 

viktigt att lyfta fram hur intensivvårdssjuksköterskors skapar trygghet för lätt sederade 

patienter vårdade i respirator.  

 

SYFTE  

Syftet med denna studie var att belysa erfarenheter av hur intensivvårdssjuksköterskor 

skapar trygghet för lätt sederade patienter vårdade i respirator.  
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METOD  

Examensarbetet genomfördes genom en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Enligt 

Kvale och Brinkman (2012) innebär kvalitativ forskning att söka förståelse av individers 

upplevelse av ett fenomen. Intervju är ett bra sätta att använda för studier som vill ha 

beskrivningar av en situation eller att förstå ett fenomen inom ett område där det finns 

begränsad forskning (Danielsson, 2012a). För att få en ökad information till analysen 

anser Danielsson (2012b) att 10-20 intervjuer kan vara ett riktmärke för att få tillräckligt 

material att arbeta med i en kvalitativ innehållsanalys. Examensarbetet består av 14 

semistrukturerade intervjuer av intensivvårdssjuksköterskor. 

 

Design 

Examensarbetet genomfördes utifrån en kvalitativ design med semistrukturerade frågor. 

Kvalitativ design som metod syftar till att beskriva människors upplevelser och är lämplig 

att använda för att få relevanta och djupa svar på syftet (Henricson & Billhult, 2012; Polit 

& Beck, 2012).  Resultatet av intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys 

då det anses lämpligt när skriven eller verbal kommunikation analyseras stegvis med 

fokus på likheter och olikheter (Danielsson, 2012b). 

 

Undersökningsgrupp  

Inklusionskriterier för examensarbetet var att de som intervjuades skulle vara utbildade 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård och att de skulle arbetat minst 1 år med vård 

av patienter som var lätt sederade i respirator. För att öka möjligheten till bredd, djup och 

variation i resultatet har intensivvårdssjuksköterskor med olika ålder och 

arbetslivserfarenhet samt olika kön inkluderats (Henricson & Billhult 2012). Polit och 

Beck (2012) menar att det viktigaste är att hitta informanter med mycket kunskap som är 

villiga att delge detta vid intervjuerna.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes på intensivvårdsavdelningar med 6-8 vårdplatser på tre 

olika sjukhus i västra Sverige. Genom att utföra intervjuer vid flera olika sjukhus kan 

trovärdigheten stärkas enligt Polit och Beck (2012). Information om examensarbetet och 

ansökan om tillstånd att genomföra intervjuerna skickades till verksamhetschefen inom 
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området vid respektive sjukhus (Bilaga 1 och 2). När tillståndet erhållits från 

verksamhetscheferna skickades informationsbrev till vårdenhetscheferna på de 

intensivvårdsavdelningar där intervjuerna genomfördes (Bilaga 3). Vårdenhetscheferna 

hjälpte till att förmedla informationen om examensarbetet till alla intensivvårds-

sjuksköterskor på sina respektive avdelningar och alla som ville intervjuas och stämde in 

på inklusionskriterierna fick möjlighet att delta, enligt rättviseprincipen (NNF, 2003). Av 

de intensivvårdssjuksköterskor som ville delta hjälpte vårdenhetscheferna till att välja ut 

personer att intervjua enligt författarnas inklusionskriterier, förutom på ett sjukhus där 

vårdenhetschefen ansåg att de intensivvårdssjuksköterskor som ville delta i studien skulle 

anmäla sitt intresse till författarna direkt. Därefter fick författarna själva välja ut deltagare 

med så stor bredd som möjligt enligt inklusionskriterierna. Detta resulterade i 6 intervjuer 

på det sjukhus de två provintervjuerna utfördes och 4 intervjuer på de två andra sjukhusen. 

 

I informationsbreven till intensivvårdssjuksköterskorna (Bilaga 4), som vårdenhets-

cheferna delade ut fanns information om examensarbetet och de inklusionskriterier som 

var för att delta i studien. Det fanns även information om att de som valde att delta ombads 

att tänka ut en situation där de upplevt att de haft en lätt sederad patient som vårdats i 

respirator att känna trygghet. Utformandet av informationsbrevet utgick från etiska 

riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (NNF, 2003). Informanterna fick även skriva 

på om samtycke till att bli intervjuade. Både muntligt och skriftligt fick de som 

intervjuades information om att de spelades in under intervjun och hur materialet skulle 

hanteras. De fick även information om att deras identitet inte skulle röjas och att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun när de ville. Intervjuerna genomfördes under november 

2015 och skedde till största del på ett avskilt rum inne på intensivvårdsavdelningen, vid 

några intervjuer användes ett rum utanför avdelningen. 

 

Två provintervjuer genomfördes där båda författarna deltog för att pröva om 

intervjuguiden (Bilaga 5) besvarade syftet. Det gav oss även möjlighet att träna på att 

intervjua, samt troligen ökade tillförlitligheten i examensarbetet (Polit & Beck, 2012). 

Forskaren bör under intervjuerna vara flexibel och ha förmåga att ställa frågorna så att 

informanten svarar och berättar så mycket som möjligt utan att frågorna blir ledande (Polit 

& Beck, 2012). För att få så bra intervjuer som möjligt tillfrågades de två informanterna 
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som provintervjuades om synpunkter på frågorna och om intervjutekniken. Det visade sig 

att intervjuguiden svarade bra på syftet med examensarbetet och därför valdes 

provintervjuerna att tas med i resultatet. Provintervjuerna gav även möjlighet att se om 

rätt tidslängd utsatts för intervjuerna. Därefter genomfördes tolv intervjuer enskilt. 

Intervjuerna varierade mellan 15-35 minuter. Förtydligande och fördjupande frågor 

ställdes under intervjuerna för att säkerställa att de som intervjuades uppfattat frågorna 

rätt och säkerställa att svaren handlade om studiens syfte. Alla som intervjuades 

tillfrågades i slutet om de ville tillägga något om ämnet intervjun handlat om. Detta 

resulterade ofta i en kort resumé om hur intensivvårdssjuksköterskorna erfor att de skapar 

trygghet för lätt sederade patienter vårdade i respirator. I flera intervjuer framkom även 

nya erfarenheter som de kom att tänka på när de summerade sina erfarenheter inom 

området. Intervjuguiden hade frågor där de intervjuade fick ge konkreta exempel på hur 

intensivvårdssjuksköterskorna arbetade för att skapa trygghet. Detta för att förtydliga och 

förankra deras erfarenheter, vilket kan bidra till att det ger djupare data (Kvale & 

Brinkmann, 2012). 

 

Alla intervjuer spelades in på diktafon. Efter avslutad intervju transkriberades materialet 

ordagrant med pauser, skratt, harklingar och suckar. Detta för att behålla innebörden och 

känslan i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2012). Intervjuerna genomlyssnades av båda 

författarna och jämfördes mot inspelningarna för att se att ingenting misstolkats eller 

missats. Intervjuerna avidentifierades så att de inte framgick vem som intervjuats och på 

vilket sjukhus intervjun genomförts. Transkriberingarna av intervjuerna kodades med 

intervju 1-14, i den ordning genomförandet av intervjuerna skett. 

 

Dataanalys  

Kvalitativinnehållsanalys med induktiv ansats valdes som analysmetod vilken är en 

välkänd metod inom omvårdnadsforskning då den är innehållskänslig, flexibel och 

utvecklad för att hantera stora mängder data (Elo & Kyngäs, 2008; Danielsson, 2012b). 

En induktiv ansats valdes då den inte testar en teori utan syftar till att belysa specifika 

upplevelser. Induktiv innehållsanalys utgår från specifik data som blir en helhet eller ett 

generellt påstående genom analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2008). Som utgångspunkt för 

analysprocessen användes Elo och Kyngäs (2008) då deras arbetssätt karakteriserades av 
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systematiskt och objektivt analyserande av data via tre faser vilka är förberedelse- 

organisation- och rapporteringsfas. 

 

Förberedelsefasen: Analysenheten valdes utifrån studiens syfte. Intervjuerna lyssnades 

igenom och transkriberades ordagrant, därefter kontrollerades texterna mot 

ljudinspelningarna och lästes igenom upprepade gånger av båda författarna. 

 

Organisationsfasen: Här startade organiseringen av författarnas data genom öppen 

kodning där meningsbärande enheter markerades i texten. Koder som beskrev 

upplevelsen noterades i marginalen för att kunna urskilja vilka upplevelser som framkom 

och hur mycket av all data som svarade mot studiens syfte. Kodningen gjorde författarna 

var för sig och därefter granskades vilka koder som framkommit tillsammans, detta för 

att utesluta att någon data går förlorad. Koderna fördes sedan över till en kodöversikt där 

mönster, skillnader och likheter identifierades (Tabell 1). De grupperades sedan ihop 

utifrån sitt innehåll och vilka koder som tillsammans skapade en helhet vilka blev till 

olika subkategorier. De olika subkategorierna sammanfogades sedan och bildade 

huvudkategorier som svarade mot studiens syfte. Huvudkategorierna namngavs efter vad 

som fanns i dess innehåll. 

 

Rapporteringsfasen: innebar att sammanfoga kategorierna till ett enhetligt resultat genom 

att beskrivande redogöra för kategoriernas mening, innebörd och budskap. Citat har valts 

ut för att belysa datas innehåll och ge exempel till läsaren på rådata som kategorin är 

utformad från. 
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Tabell 1: Exempel på kodöversikt 

 

Meningsbärande enhet Koder Subkategorier Huvudkategorier 

...jo jag tror att man tar mer på 

barn det är ju liksom rent 

beröring, men beröring är bra 

på vuxna också absolut och 

med beröring tror jag att det är 

viktigt hur man berör... 

...att jag bara kunde 

koncentrera mig på den 

patienten så satte jag mig och 

höll handen oh... 

 

...då hade vi väldigt mycket 

tid för honom... 

...många fall där de vart att 

man bara är hos patienten... 

 

 

Beröring 

 

 

 

Hålla handen 

 

 

 

 

Ha tid för patienten 

 

Vara nära patienten 

 

 

 

 

Fysisk beröring 

 

 

 

 

 

 

Att vara nära patienten 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att finnas där 

Viktigt att informera 

patienterna ofta och mycket 

eh.. Vad man ska göra och 

varför man ska göra det.... och 

få med patienten i vården... 

Informera om och om igen 

och om igen hela tiden vad det 

är man gör, vart dom är 

någonstans och vilken tid och 

på dygnet och datum... 

 

...och få med patienten i 

vården, att man kontrollerar 

att de förstått vad det är man 

vill säga och vad de är man 

ska göra. 

...då fungerade de väldigt bra 

med papper och penna just när 

han fick skriva det han ville 

och jag tror han kände sig 

väldigt trygg av de att kunna... 

att han kunde förmedla sig 

även om han inte kunde prata. 

 

 

Berätta vad vi gör 

 

 

 

 

 

Upprepa 

 

 

 

 

 

Låta patienten 

känna kontroll över 

situationen, 

samspel 

 

 

 

Papper och penna 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att skapa 

förutsättningar för god 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom upprepad och 

anpassad information 
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Forskningsetiska överväganden  

I examensarbetets har författarna utgått ifrån de forskningsetiska riktlinjer som finns för 

omvårdnadsforskning i Norden. De bygger på etiska principer som finns i 

Helsingforsdeklarationen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det finns fyra 

grundläggande etiska forsknings principer, vilka är: att göra gott, att inte skada, 

autonomiprincipen och rättviseprincipen (NNF, 2003).  

 

När studier genomförs ska alltid nyttan vägas mot det eventuella obehag som deltagandet 

kan innebära (NNF, 2003). Nyttan med deltagandet i detta examensarbete var att 

intensivvårdssjuksköterskorna som intervjuades fick vara med och bidra till ökade 

kunskaper inom vården för att skapa ökad trygghet för patienter som vårdas lätt sederade 

i respirator. Författarna tror att det upplevdes positivt för deltagarna att de fick berätta om 

upplevelser från sitt arbete och att de fick dela med sig av sina erfarenheter. De som 

intervjuades fick också möjlighet att förhoppningsvis kunna förbättra vården för denna 

patientgrupp. Författarnas intervjuguide innehöll frågor som troligtvis inte kom att 

påverka informanterna negativt.  

 

Genom att intensivvårdssjuksköterskorna fick information om examensarbetet och själva 

bestämde om de ville delta och att de när som helst kunde avbryta sitt medverkande i 

intervjun har kravet på autonomiprincipen uppfyllts. NNF menar även att den som 

intervjuar måste avbryta intervjun om den som deltar skulle uppleva besvär eller obehag. 

När intervjuerna genomfördes respekterades deltagarnas integritet, värdighet och 

sårbarhet (NNF, 2003). Autonomiprincipen innefattar också tystnadsplikt, vilket innebar 

att de som blev intervjuade i examensarbetet behandlades och skyddades så de inte kan 

bli identifierade. Detta gjordes genom att avidentifiera vid transkriberingarna av data och 

genom att författarna såg till att obehöriga inte kunde ta del av intervjumaterialet. 

Informanterna fick även denna information muntligt vid intervjuernas start och de som 

intervjuades fick skriva på ett papper om informerat samtycke. Rättviseprincipen 

uppnåddes genom att alla intensivvårdssjuksköterskor vid respektive avdelning gavs 

möjlighet att delta i examensarbetet.  
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Innan datainsamling påbörjades hade tillstånd för examensarbetet inhämtats från 

respektive verksamhetschef. När detta tillstånd var godkänt skickades information om 

studien ut till avdelningscheferna på de intensivvårdsavdelningar där studien utfördes på. 

Avdelningscheferna ombads att dela ut informationsbrevet till alla intensivvårds-

sjuksköterskor på sina respektive avdelningar. I brevet fanns information om syfte, metod 

och att varken de medverkandes identitet eller vilket sjukhus de är verksamma på kommer 

framkomma i examensarbetet. I informationsbrevet till deltagarna fanns det även skrivet 

att de när som helst utan orsak hade möjlighet att avbryta intervjun (NNF, 2003). 
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RESULTAT 

Resultatet som presenteras bygger på 14 intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor. Där 

2 män och 12 kvinnor ingick i examensarbetet med en varierande arbetslivserfarenhet 

inom intensivvård mellan 2-27 år. Utifrån deras erfarenheter av vad det är som skapar 

trygghet för lätt sederade patienter vårdade i respirator framkom fyra huvudkategorier 

och elva subkategorier. De fyra huvudkategorierna är: Genom att finnas där, Genom 

upprepad och anpassad information, Genom en bra miljö och yttre resurser och Genom 

individanpassad vård.  

 

Genom att finnas där  

I huvudkategorin Genom att finnas där finns subkategorierna: Fysisk beröring och Att 

vara nära patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att hålla handen eller att 

finnas i närheten av patienten som vårdades lätt sederad i respirator kunde detta skapa 

trygghet. 

 

Fysisk beröring  

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att hålla handen var något som visat sig hjälpa 

bra för att skapa trygghet för lätt sederade patienter som vårdas i respirator. Det gällde att 

känna in varje patient och om de tyckte det kändes bra att hålla i handen eller inte. 

Beröring som kunde inge trygghet hos vissa patienter kunde upplevas som obehagligt av 

andra. Att närma sig försiktigt och hålla handen på axeln var ett sätt de använde sig av 

när de pratade med patienten och ville skapa en känsla trygghet. Fysisk beröring genom 

hand och fotvård berättade intensivvårdssjuksköterskorna att de upplevt hjälpt för att öka 

tryggheten, även att patienterna blev lite lugnare. Beröring i form av taktil massage visade 

sig också öka tryggheten hos en del, medan andra patienter inte uppskattade det alls. 

 

"...vi har ju taktilberöring här flera dat i veckan..eh såna saker kan ju hjälpa till för att 

patienten ska bli trygg å lugn å mindre stressad för de påverkar ju stress också..." 

(Intervju 9). 

Att vara nära patienten  

Något som ofta skapade trygghet var att bara sitta hos patienterna och vara nära dem hela 

tiden om intensivvårdssjuksköterskan hade möjlighet. Informanterna upplevde att när de 
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gav patienterna mycket uppmärksamhet, såg dem och var uppmärksam på deras signaler 

kunde det skapa trygghet. Att patienten hade personalen inom blickfånget upplevdes även 

som viktigt och att det kunde inge trygghet. Om patienten lämnades och intensivvårds-

sjuksköterskan försvann från dennes blickfång för att ge omvårdnad till andra patienter 

på rummet, upplevdes det ofta skapa en otrygghet. Genom att berätta att det fanns någon 

i närheten hela tiden hade hjälpt till att skapa trygghet för patienterna. 

Intensivvårdssjuksköterskorna tog upp att en del patienter hade ett behov av att få vara 

ensamma och ifred ibland och då ökade inte tryggheten av att någon var nära dem hela 

tiden. 

 

" ….han behövde någon hos sig mycke, någon som va ehh han visste att det fanns någon 

i närheten som...så att han inte var själv på salen, så att då gjorde vi så, då såg vi till å 

alltid finnas där..." (Intervju 2).  

  

Genom upprepad och anpassad information  

I huvudkategorin Genom upprepad och anpassad information finns subkategorierna: 

Information och Att skapa förutsättningar för god kommunikation. De 

intensivvårdssjuksköterskorna som intervjuades menade att det var viktigt att patienter 

vid upprepade tillfällen fick berättat vad som hände runt dem för att de skulle känna 

trygghet. Trygghet för patienten kunde också skapas genom att ge dem möjlighet att 

förmedla sig på annat sätt än verbalt, då de inte hade möjlighet att prata när de fick hjälp 

med andningen från respiratorn. 

 

Information  

Information var något som intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av för att skapa 

trygghet. Att alltid hälsa på patienten, presentera sig och berätta vilken befattning de hade 

när de kom in till patienten ansågs viktigt för att patienten kunde känna sig trygg med 

vilka som var på salen runt patienten. Det upplevdes viktigt att berätta för patienterna var 

de var och vad som hänt för att skapa trygghet. Även att förklara för patienten vad det var 

för slangar, olika apparater och varför de hade dem runt sig. Då patienterna ofta var 

påverkade av läkemedel och trötta av sina sjukdomar berättade intensivvårds-

sjuksköterskorna att det var viktigt med upprepad information, vara tydlig och att 
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informationen gavs på ett sätt som gjorde att patienten kunde förstå det som sades. För 

att patienten skulle förstå och känna sig trygg med informationen var erfarenheten att 

intensivvårdssjuksköterskorna behövde ta sig tid och informera långsamt och försöka att 

få svar på om de förstått vad som sagts. 

  

"De e my viktigt att informera patienterna ofta och mycket eh va man ska göra och 

varför man ska göra de och få med patienten i vården, att man kontrollerar att de 

förstått va de e man vill säga och va de e man ska göra...eh så mycke information e 

viktig" ( Intervju 3).  

  

För att patienten skulle känna sig trygg i omvårdnaden behövde de få information om vad 

som skulle göras och varför. Intensivvårdssjuksköterskorna behövde hela tiden berätta 

vad de gjorde till exempel att de gjorde omläggning av sår, gav en spruta, tvättade 

patienten och andra saker för att de skulle veta och vara trygga i vad som gjordes. 

Trygghet kunde skapas genom att intensivvårdssjuksköterskorna informerade om vad 

planen var för patienten under dagen och att det kunde berättas i god tid innan en 

undersökning, mobilisering eller besök om möjlighet fanns. Även att delge patienten en 

mer långsiktig plan som sträcker sig över några dagar ansågs vara viktigt för att skapa 

trygghet. Att informera patienten om dag och tid kunde ge dem en bättre dygnsrytm och 

känna sig trygga med att få kontroll över situationen. Genom att placera klockan synlig 

för patienten kunde det underlätta för dem att få kontroll över tiden. 

  

"Att ge trygghet genom att informera känner jag, att det är kommunikation, att dom 

verkligen vet vad som händer, att dom är med också lika mycket som vi är runt omkring 

dom, tror jag är jätte viktigt eller det känner man ju att det lyssnar dom på"  

(Intervju 14).  

  

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att förmedla hopp kunde få patienten att känna 

sig trygg. Detta kunde göras genom att informera patienten om framsteg så de kunde 

känna sig trygga i att de blev bättre och ge dem ork att klara av situationen. Trygghet 

kunde skapas genom att informera patienten om att det är ingen fara även om det var 

mycket larm som lät och att personalen hade kontroll över situationen, då de hörde och 
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såg övervakningen. Intensivvårdssjuksköterskorna hade erfarit att om en läkare tog sig 

tid och pratade med patienten om situationen så upplevdes det tryggt för patienterna då 

det ofta inte räckte med att en intensivvårdssjuksköterska informerade. 

  

"...att de får upprepade läkarsamtal också för många gånger räcker det inte med att en 

sjuksköterska berättar utan många gånger vill de höra från en läkare hur de e å så..." 

(Intervju 3).  

  

Att skapa förutsättningar för god kommunikation  

Trygghet för patienter kunde uppnås genom att skapa förutsättningar för en god 

kommunikation. Det krävdes att intensivvårdssjuksköterskorna tog sig tid för att 

kommunicera med patienterna som vårdades i respirator och inte kunde prata, men 

behövde ges möjlighet att förmedla sig på annat sätt.  När intensivvårdssjuksköterskorna 

pratade med patienterna var det viktigt att de pratade lugnt, tog sig tid och inväntade svar. 

Att de frågade mycket och försökte få svar på exempelvis hur patienten mådde, hur de 

kände sig, om de hade ont och om de låg bra i sängen var ett sätt att få patienten delaktig 

i vården och på det sättet öka tryggheten. Genom att lyssna på patienten kunde trygghet 

skapas även om kommunikationen var svår för en del patienter. Intensivvårds-

sjuksköterskorna behövde vara kreativ för att hjälpa patienten att kommunicera och 

använda sig av olika sätt för att underlätta kommunikationen. Ett vanligt sätt att underlätta 

kommunikationen för patienterna var att läsa på patienternas läppar vad de sa, be dem 

nicka eller skaka på huvudet, använda pektavla, symboltavla eller skriva på papper. Om 

patienterna kunde uttrycka det som de funderade på kunde det skapa trygghet. 

  

"då fungerade det väldigt bra med papper och penna just när han fick skriva det han 

ville och jag tror att han kände sig väldigt trygg av att de att kunna.... att han kunde 

förmedla sig även om han inte kunde prata" (Intervju 2).  

  

 

Genom en bra miljö och yttre resurser  

I huvudkategorin Genom en bra miljö och yttre resurser finns subkategorierna Ett lugnt 

förhållningssätt, Minimera störande ljud, Med hjälp av närstående, Tillsammans med 
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kollegor och Med hjälp av läkemedel. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade om vikten 

av att ta en sak i taget och arbeta lugnt runt den lätt sederade patienten som vårdades i 

respirator för att den skulle känna sig trygg. Även att minska på störande ljud från andra 

patienter och larmljud kunde öka tryggheten. Att hjälpa närstående att känna sig trygga 

ökade också tryggheten för patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna menade också att 

alla personalkategorier behövde samarbeta mot samma mål för att patienten skulle känna 

sig trygg, samt att patienten fick rätt doser läkemedel så att deras oro och ångest kunde 

lindras. 

 

Ett lugnt förhållningssätt  

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att det var viktigt att försöka vara så lugna och 

trygga som möjligt på salen för att patienten skulle känna trygghet. Om 

intensivvårdssjuksköterskorna var stressade så kunde de föra över denna känsla till 

patienten som då blev mer stressad och otrygg. Att göra en sak i sänder i långsamt tempo 

med långsamma rörelser och prata positivt och peppande till patienten var andra saker 

som upplevdes skapa trygghet. Informanterna menar att desto mer vakna patienterna är 

desto viktigare är det att låta allt få ta sin tid och arbeta utifrån patientens tempo.  

  

"Tid att jag har tid att vara hos dom, alltså inte stressad själv att jag inte behöver 

springa runt med deras läkemedel och bara... utan att jag faktiskt har tid och kan göra 

allting i ett långsamt tempo" (Intervju 6).  

  

Minimera störande ljud  

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att det är viktigt att det är så tyst och lugnt som 

möjligt inne på salen. Att dra ner alla larmgränser och minimera pipandet från apparaterna 

för att minska störande och stressande ljud var en sak de gjorde för att skapa lugn och ro. 

Andra saker kunde vara att skärma av patienten från andra patienter som var i det akuta 

skedet för att minska oro, samt att personalen inne på rummet skulle tänka på att hålla en 

låg samtalsnivå och inte vara högljudda. Intensivvårdssjuksköterskorna tog upp att det 

även är viktigt att inte småprata om en massa andra saker på patientrummet och att försöka 

minimera personal som går in och ut på rummet för att öka tryggheten för patienten. 

Genom att ha stängda dörrar, prata lugnt och undvika onödigt spring på salen kunde det 
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öka tryggheten hos patienten. En intensivvårdssjuksköterska som tog upp att de skulle 

vara lugn och ro inne på salen sa:  

  

"… inga stora ronder, man tar ronder utanför, man undersöker sin patient i lugn å ro å 

de e inte tio personer som gör de utan de e den doktorn som är ansvarig eller jag som 

sköterska som är där på morgonen när jag kommer, inga stora ronder runt och inte 

massa folk inne på sal..." (Intervju 11).  

  

Med hjälp av närstående  

Att ta hjälp av närstående för att få information om patientens olika intressen och att de 

tog med personliga saker hemifrån var saker intensivvårdssjuksköterskorna ofta gjorde. 

Många gånger kunde intensivvårdssjuksköterskorna ta hjälp av närstående för att tolka 

det patienten försökte förmedla och kunde på så sätt skapa trygghet. Även att ha god 

kontakt med närstående och informera dem fortlöpande om hur läget var med patienten 

och vägleda dem bidrog till att de närstående blev trygga. Intensivvårdssjuksköterskorna 

menade att om patienten har trygga närstående så förmedlar de trygghet till patienten 

eftersom de är väldigt känsliga för hur närstående mår och är. Att involvera närstående i 

vården och att se till att de kom nära patienterna genom att ta ner grindar och ställa fram 

pallar så de kunde sitta och hålla handen. Även genom att låta barnen sitta i sängen hos 

sin mamma eller pappa bidrog till att patienten blev lugnare och tryggare. Ibland kunde 

enbart rösten från en närstående lugna patienten och göra den trygg.  

  

”…viktigt att involvera anhöriga i vården så, för är anhöriga trygga så tror jag att de 

förmedlar en trygghet till patienten också…” (Intervju 3).  

  

Tillsammans med kollegor  

Intensivvårdssjuksköterskorna tog upp att det kunde vara viktigt att ta hjälp av andra 

kollegor på avdelningen för att få hjälp med hur vården kunde ges på bästa sätt för att 

patienten skulle uppleva trygghet. Även att den ansvariga intensivvårdssjuksköterskan 

och undersköterskan på salen, samt läkare arbetade mot samma mål för patienten. Att 

intensivvårdssjuksköterskorna kände sig trygga med sin undersköterska var också en 

viktig komponent för att intensivvårdssjuksköterskorna skulle kunna förmedla trygghet. 
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Ibland var det även viktigt att ta hjälp av andra resurser så som sjukhuskyrkan eller 

kuratorkontakt för att kunna skapa tryggheten hos patienten. Om de visade sig att det 

fanns för lite personal runt patienten för att kunna ge en god vård och uppnå de målen 

som personalen satt upp tillsammans med patienten, ansågs det viktigt att meddela detta 

till sin närmsta chef. 

  

"… jag tänker lite vem man jobbar med också men hur man är sjuksköterska som 

undersköterska om man känner varandra och arbetar bra ihop så blir det ofta, smittar 

de ofta av sig på patienten..." (Intervju 2).  

  

Med hjälp av läkemedel  

Det upplevdes viktigt att patienterna ibland fick läkemedel då det inte alltid räckte med 

alla åtgärder som intensivvårdssjuksköterskorna gjort. De menade då att patienten inte 

skulle få så mycket läkemedel att de somnade utan så mycket som behövdes för att lindra 

ångest och oro. Det kunde räcka att enbart förklara för patienten att den kunde få lugnande 

läkemedel om den behövde och att det kunde göra att patienten blev lugn. Om en patient 

som var orolig redan innan vårdtiden och stod på läkemedel för detta, var det extra viktigt 

att dessa patienter inte blev utan sina mediciner, då detta kunde skapa otrygghet. När 

trygghet kunde skapas kunde läkemedelsdoserna ofta minskades ner.  

  

"...och att han hade möjlighet att få lugnande och då blev han lugn... … han tyckte det 

va skönt å veta att han faktiskt kunde få..." (Intervju 3).  

  

Genom individanpassad vård   

I huvudkategorin Genom individanpassad vård finns subkategorierna: Ge omvårdnad 

utifrån varje enskild individ och Genom avledning. Intensivvårds-sjuksköterskorna 

berättade att det var viktigt att anpassa vården efter varje patient, dennes behov och 

önskningar för att de ska känna sig trygga. Att få tänka på något annat en stund och se på 

TV, lyssna på musik eller att få komma ut i friska luften kunde även skapa en känsla av 

trygghet. 
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Ge omvårdnad utifrån varje enskild individ  

Intensivvårdssjuksköterskorna tog upp att det är viktigt att se varje enskild patient och 

individanpassa vården utifrån dem. Genom att ta reda på vad som är specifikt för just den 

patienten, vilka vanor och intressen den har och genom att tillgodose patientens behov 

kunde en känsla av trygghet skapas. Om en patient i vanliga fall bar exempelvis slöja eller 

kippa (en hätta som judiska män och pojkar bär) så försökte intensivvårds-

sjuksköterskorna se till att patienterna fick ha dem på sig. Även att skyla patienten så de 

inte kände sig helt utlämnade var viktigt för tryggheten. Att husdjur fick komma på besök 

var en viktig faktor för att skapa trygghet för en del patienter och om inte husdjuret kunde 

komma var det viktigt att få information om hur djuret hade det och vem som tog hand 

om det.  

  

"...jag vet en man som saknade sin hund så fruktansvärt när han låg här, han saknade 

nog nästan hunden mer än familjen tror ja så då fick hund tog vi in hunden på lite 

besök..ehm.. Å den här hunden han kom hoppa upp i sängen hos husse å låg å kelade 

lite grann de gjorde ju att han mådde väldigt mycke bättre..." (Intervju 9).  

  

Intensivvårdssjuksköterskorna tog även upp att de frågade patienterna hur de ville ha det 

och att de fick bestämma mycket själva hur de ville ha det i exempelvis sängen för att 

ligga så bra som möjligt. Att sätta upp kort på närstående eller husdjur samt att be 

närstående ta med andra personliga tillhörigheter kunde inge trygghet genom att få se 

något vant. Det var även viktigt att ha en bra kontinuitet med personalen så att patienten 

kände att det var van personal som kände den och visste hur den ville ha sin vård.  

  

"...vi kom fram till att patienten var snusare ehh och han kunde ju nicka ja eller nej så 

jag frågade honom - är det snuset som är problemet? Och då nickade han och då 

gjorde jag så att jag tog en tejpbit jag tog den runt en snus ehh..och så tejpade jag den 

på tuben och så in i munnen.." (Intervju 1).  

  

Genom avledning  

Intensivvårdssjuksköterskorna tog upp att avledning var ett sätt de kunde använda sig av 

för att patienterna skulle bli mindre osäkra och otrygga. Genom att prata om deras barn, 
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familjer, husdjur, intressen och foton som fanns på salen kunde få patienten att tänka på 

annat en liten stund. Även att mobilisera patienten och låta dem titta på tv eller lyssna på 

radio kunde få dem att tänka på något annat och skapa en sorts trygghet. Intensivvårds-

sjuksköterskorna tog upp att de väldigt sällan vårdade barn, men när de gjorde det så 

försökte de avleda barnen med leksaker så de fick glömma bort lite var de var för en 

stund.  

  

"...förvirra patienten genom att ta in en tv så att de kan titta på tv eller lyssna på musik 

istället så att de glömmer vart de är och så..." (Intervju 3).  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att tryggheten infann sig när sängarna vändes så 

patienterna kunde titta ut genom ett fönster och se på något verkligt som de kände igen. 

Att komma upp i en mobiliseringsstol och komma ut från salen antingen till en altan eller 

ut på själva avdelningen skapade trygghet för patienten. Genom att intensivvårds-

sjuksköterskorna tog sig tid att ta med sig respiratorn och alla slangar så patienten fick se 

något annat och kanske får känna vinden mot ansiktet upplevdes som viktigt.  

  

"...han hade säkert legat en månad två månader på sal i alla fall åhh han tog vi med ut 

på en liten promenad när han va i skick för det, vi fick upp honom i stol och ehh me me 

respirator å övervakning å alltihopa å va ute en sväng så han fick komma ut i solen..." 

(Intervju 2).  
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

Det är krav på hälso- och sjukvården att bedriva vård så att patienten känner trygghet 

(SOSFS 1982:763). Även i patientlagen (SFS 2014:821) finns krav på att tillgodose 

patientens behov av trygghet. Hur trygghet ska skapas för patienterna nämns i 

patientlagen endast med att det kan uppnås genom att en individuell vårdplan och en fast 

vårdkontakt utses, men någon mer förklaring finns inte. Att skapa kontinuitet och trygghet 

för patienten finns även med i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor 

och att detta kan ske genom att personalen samarbetar och arbetar enligt standardiserade 

riktlinjer och upprättar individuella vårdplaner (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Hälso- och sjukvården har krav på 

sig att skapa trygghet för patienterna, men då det är varje enskild patient som avgör om 

den känner trygghet så kan det vara svårt att veta hur det ska uppnås. Det har därför varit 

intressant att utifrån intervjuer av intensivvårdssjuksköterskor sammanställa hur de 

arbetar rent praktiskt med att skapa trygghet för lätt sederade patienter. Resultatet på 

examensarbetet visar att trygghet kunde skapas när intensivvårdssjuksköterskan sätter sig 

in i patientens situation och hittat patientens individuella behov och önskningar. 

Intensivvårdssjuksköterskorna hade även erfarenhet av att trygghet bland annat kunde 

skapas genom att vara nära den lätt sederade patienten som vårdas i respirator, ge 

upprepad information, skapa förutsättningar för god kommunikation, lugn och ro runt 

patienten och genom anhöriga. Även annan forskning har visat att trygghet kan skapas 

genom att patienten känner sig omhändertagen, får kontinuerlig information och skapar 

en tillit till sköterskan (Samuelson et al, 2007). Tillit och trygghet hänger enligt Stanghelle 

och Knutsen (2009) ihop. 

 

Information ansåg intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i examensarbetet var viktigt 

för att skapa trygghet för lätt sederade patienter som vårdades i respirator. Det 

överensstämmer med en studie av Alasad et al. (2015) som visar att patienter som 

vårdades på intensivvårdsavdelning önskade att de fått mer information om deras tillstånd 

och vad som skulle hända. Att få till en bra kommunikation mellan intensivvårds-

sjuksköterskan och den lätt sederade patienten var även något som informanterna i 
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examensarbetet upplevde kunde skapa trygghet. Även i en studie av Karlsson et al. 

(2012b) ansåg patienter att information och kommunikation var de faktorer som var 

avgörande för att de skulle känna sig trygga och bekväma när de vårdades lätt sederade i 

respirator. En del patienter menade att de upplevde säkerhet och tillit till personalen när 

de visste vad som skulle hända och fick bra information (McKinley et al, 2002; Wassenaar 

et al, 2014). Även Randen et al. (2013) har i deras studie kunnat visa på att en bra 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient ökar upplevelsen av trygghet hos 

patienterna. Upprepad information om vart patienterna befann sig, vad som skulle göras 

och vilka det var som arbetade på salen för varje pass upplevde intensivvårds-

sjuksköterskorna som viktiga faktorer, vilka kunde inbringa trygghet hos patienterna. Att 

patienterna hade en chans att kunna kommunicera och att få adekvat information var 

viktiga detaljer för patientens upplevelser. I en studie av McKinely et al. (2002) 

svårigheter att få uppmärksamhet och kommunicera med personalen orsakade rastlöshet, 

känsla av att ibland inte veta vad som skulle hända vilket ledde till osäkerhet, oro och 

rädsla. Kommunikationen med lätt sederade patienter i respiratorvård kräver tid och 

kreativitet enligt informanterna i examensarbetet. Det är då viktigt att det finns tillräckligt 

med personal som kan hjälpa till med saker runt omkring på avdelningen så att tillräcklig 

tid kan avsättas för intensivvårdssjuksköterskan att få en bra kommunikation med 

patienten. Kommunikationen är även viktig för att få reda på hur patienten själv vill ha 

det och hur denne upplever vård tiden. 

 

Informanterna berättade att de ofta skapade trygghet genom att hålla lätt sederade 

patienter som vårdades i respirator i handen då de var oroliga, stressade och otrygga. De 

upplevde att det var viktigt att patienten kände sig sedd och att intensivvårds-

sjuksköterskan var nära patienten. Dessa resultat stärks av annan forskning som visar att 

patienter kunde uppleva en emotionell trygghet när sjuksköterskan tog i dem (Wassenaar 

et al, 2014). Genom att sitta bredvid patienten kunde trygghet skapas och om 

intensivvårdssjuksköterskan lämnade patienten för att ge omvårdnad till en annan patient 

och försvann ur blickfånget upplevdes det som att patienten blev orolig. Detta var 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av hur de skapar trygghet, vilket stämmer 

bra överens med en studie av Alasand et al. (2015) som tar upp att patienter upplever 

säkerhet och psykisk trygghet när de har en sjuksköterska nära dem. Även McKinley et 
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al. (2002) tar upp att patienterna uttryckte att det var viktigt att ha en sjuksköterska nära, 

som inte bara mötte deras behov utan även kunde inbringa en känsla av säkerhet. En 

studie visar att det är en utmaning att vårda lätt sederade patienter i respirator och att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att det är mer krävande och ökar deras 

arbetsbelastning (Everingham et al, 2012). Tidigare var patienterna på intensivvårds-

avdelningar som vårdades i respirator oftare mer sederade än vad de är idag. Målet idag 

är att intensivvårds patienter som vårdas i respirator ska vara så lätt sederade som möjligt. 

Resultatet i examensarbetet visar att det enligt intensivvårds-sjuksköterskorna är viktigt 

att de lätt sederade patienterna känner sig sedda och att någon är nära. Det är då självklart 

viktigt att det finns personal avsatta till att vara nära de lätt sederade patienterna, vilket 

kan vara svårt i då det ska ske besparingar inom vården. Författarna tror att känslan av 

trygghet kan infinna sig hos patienterna om intensivvårdssjuksköterskan tillsammans med 

övrig personal planerar sitt arbete och utnyttjar den tid man har hos den lätt sederade 

patienten till att verkligen vara närvarande och se patienten och vara lyhörd för dennes 

behov. Det kräver även ett stort intresse och engagemang för patienten om den ska känna 

sig sedd och trygg med att vårdas lätt sederad i respirator. 

  

Genom att förmedla framsteg till patienterna och vara positiv runt dem upplevde 

informanterna som viktiga komponenter till att kunna inge trygghet. 

Intensivvårdssjuksköterskor kunde i en studie inge en känsla av trygghet genom att ge 

patienten positiv uppmärksamhet, ta denne på allvar, ge stöd och visa empati (Wassenaar 

et al, 2014). Även genom att avleda patientens uppmärksamhet och få dem att tänka på 

något annat än att det var sjuka för en stund var enligt intensivvårdssjuksköterskorna 

viktigt. En känsla av trygghet kunde upplevas hos patienterna så länge en situation inte 

upplevdes hotfull. En främmande situation kan enligt Stanghelle och Knutsen (2009) ändå 

kännas trygg så länge denna inte upptog hela uppmärksamheten. Enligt Karlsson et al. 

(2012a) kunde patienter genom en längtan efter att bli friska och få ett normalt liv igen 

hjälpa dem att må bra. Patienterna på en intensivvårdsavdelning har hela dagarna till att 

tänka och fundera över deras situation och genom att hjälpa patienterna att fokusera på 

framsteg och det som är bra kan intensivvårdssjuksköterskorna hjälpa dem att blicka 

framåt och återfå en mening till livet. 
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Miljön kring patienterna sågs som en viktig del i trygghetsskapandet i studien. Det var 

viktigt att intensivvårdssjuksköterskan själv var lugn och gjorde en sak i sänder enligt 

informanterna, då det annars var lätt att de själva blev stressade och överförde denna stress 

till patienterna. På en intensivvårdsavdelning är det mycket som intensivvårds-

sjuksköterskan behöver ha kontroll på såsom inställningar av apparater, läkemedel, 

dokumentation, undersökningar och omvårdnad av patient. Att kunna bevara sitt lugn är 

i alla lägen inte så lätt men ses som en förutsättning för att patienten ska känna trygghet. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde själva att alla ljud i form av exempelvis larm från 

apparaterna var störande och menade att patienterna som låg i dessa ljud dag som natt 

måste uppleva dessa som frustrerande. Larmen ansågs även skapa otrygghet om det 

larmade mycket ifrån dem och intensivvårdssjuksköterskorna försökte ställa in 

larmgränserna så de inte skulle larma när det inte behövdes. Bauzing och Cardon (2011) 

tar upp i sin studie att mycket ljud är vanligt på en intensivvårdsavdelning och att dessa 

orsakar orohetskänslor. Ljud så som alarm, ringande telefoner eller utrustning som 

flyttades utanför rummet var alla ljud som kunde höja patienternas stress nivå.  Samtidigt 

som larmen minimeras är de ändå viktigt att inte ta bort dem helt eller ha för snäva 

gränser. Då dessa verktyg är viktiga för intensivvårdssjuksköterskan att snabbt upptäcka 

när något är fel. Patienter tar upp i en studie av Karlsson et al. (2012b) att de oftast bara 

kunde sova korta stunder då de ofta stördes av larm. Författarna till detta examensarbete 

tror det är lika viktigt att intensivvårdssjuksköterskorna tillsammans med övrig personal 

aktivt planerar in att det ska vara tyst och att ge patienterna möjlighet att få vila. Om 

patienterna känner sig trygga och upplever att det finns personal runt omkring dem, som 

är uppmärksamma på deras signaler och behov är det också troligtvis lättare att kunna 

somna tryggt. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i detta examensarbete upplevde att närstående var viktiga 

för att skapa trygghet med de lätt sederade patienterna. Patienter kunde uppleva säkerhet 

när de hade en närstående nära, även om de inte alltid visste vem som besökte dem 

(Eriksson et al, 2011). Närstående kunde enligt informanterna även berätta om 

patienternas intressen och vanor, vilket kunde underlätta för dem att skapa trygghet. I en 

studie av Karlsson et al. (2012a) visade det sig att patienterna kände sig trygga när deras 

anhöriga var på besök även om det ibland var svårt för dem att kommunicera och att det 
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ökade deras hemlängtan. Wassenaar et al. (2014) tar upp att patienter upplevde att 

närstående var av stor betydelse för att skapa trygghet genom att de hjälpte till i 

kommunikationen med andra och gav tröst. Författarna till detta examensarbete tror att 

det är viktigt att närstående ses som en resurs för att skapa trygghet för patienten och inte 

att det är besvärligt när de är på rummet och det behöver intensivvårdssjuksköterskorna 

förmedla till närstående. Attityden till närstående kan troligtvis påverkas av hur 

personalgruppen samtalar om dem. Genom att avsätta rum för närstående tror författarna 

att kan det underlätta för dem att besöka patienten om de också har möjlighet att gå ut när 

det behövs.  

 

Om intensivvårdssjuksköterskorna kan skapa trygghet för de lätt sederade patienterna 

kommer de förhoppningsvis uppleva ett ökat välbefinnande, trots minskade doser 

sedering och smärtlindring. De lätt sederade patienterna kommer troligtvis kunna vårdas 

med så låga doser av sedering och smärtlindring som möjligt, men ändå känna sig trygga 

och tolerera att vara kopplade till en respirator. Om en lätt sederad patient som vårdas i 

respirator känner sig trygg, ger det en möjlighet till ökad delaktighet för patienten jämfört 

med om den varit djupare sederad. Patienterna kommer kunna att vara mer delaktiga i 

mobilisering och andningsträning när de är lättare sederade. Detta innebär inte bara ett 

ökat välbefinnande för patienterna, utan också troligtvis en förkortad vårdtid i respirator 

och på intensivvårdsavdelningen.  

  

Metoddiskussion  

Kvalitativ design valdes då kvalitativ intervjustudie är bra att använda sig av då 

människors upplevelser ska beskrivas och för att få djupa och relevanta svar (Polit & 

Beck, 2012). I intervjuguiden fanns semistrukturerade frågor samt flera följdfrågor 

nedskrivna för att intervjuerna skulle fånga upp vad informanterna menade och fördjupa 

svaren. Redan i informationsbreven till de intensivvårdssjuksköterskorna som skulle 

intervjuas fanns syftet till studien nedskrivet och att de skulle tänka tillbaka på en situation 

då de skapade trygghet för en lätt sederad patient som vårdades i respirator. Genom att 

intervjuguiden utgick från frågor där intensivvårdssjuksköterskorna skulle berätta om 

situationer de varit med om och hur de skapade trygghet i de situationerna, hade 
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informanterna hunnit fundera på området som skulle studeras innan intervjuerna. Det tror 

författarna gjorde att resultatet kunde bli så djupt och brett som det blev. 

  

Urvalet av vilka intensivvårdssjuksköterskor som skulle intervjuas sköttes av 

vårdenhetscheferna på två av sjukhusen som deltog i examensarbetet. Författarna hade 

meddelat vårdenhetscheferna inklusionskriterierna. Dessa var att de som blev intervjuade 

skulle ha olika ålder och arbetslivserfarenhet och olika kön för att få en variation i 

berättelserna. På det tredje sjukhuset fick intensivvårdssjuksköterskorna själva meddela 

författarna att de ville bli intervjuade och bland de som var intresserade att delta valdes 

informanter ut efter inklusionskriterierna och med så stor bredd som möjligt. På det 

sjukhuset där informanterna själva meddelade författarna att de önskade delta i 

examensarbetet fanns ett stort intresse hos personalen att bli intervjuad. Därför fanns det 

möjlighet till att få en stor variation på ålder och antal år de intervjuad hade arbetat med 

lätt sederade patienter vårdade i respirator och både män och kvinnor. På de två sjukhus 

där avdelningschefen valde ut deltagare kan det hända att chefen valde ut de som denne 

ansåg som mest lämpliga, vilket kan ha påverkat examensarbetets resultat något. 

Resultatets trovärdighet stärks troligen av att informanternas bakgrund bestod av en stor 

variation. Det är viktigt att undvika felkällor på grund av över- eller underrepresentation 

av individer med en viss egenskap enligt Polit och Beck (2012). Författarna upplevde att 

intensivvårdssjuksköterskorna uppskattade att få delge sina patientberättelser och 

erfarenheter inom ämnet som studerades och det var lätt att få informanter till intervjuerna 

vid samtliga sjukhus. Genom att intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att det var roligt 

att få berätta och tyckte att det var ett viktigt ämne som examensarbetet handlar om tror 

författarna att trovärdigheten i resultatet stärks. Polit och Beck (2012) menar att det 

viktigaste är att intervjua personer som är villiga att delge sina kunskaper och erfarenheter 

för att få data som genererar djupt och brett resultat.  

 

Intervjuerna genomfördes under informanternas arbetstid och för att få fram så mycket 

som möjligt av deras erfarenheter av att skapa trygghet för lätt sederade patienter försökte 

författarna undvika att intensivvårdssjuksköterskorna arbetade patientnära. Detta för att 

undvika att intensivvårdssjuksköterskorna skulle känna sig stressade och uppleva 

tidsbrist. Några intensivvårdssjuksköterskor som intervjuades hade patienter som de var 
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ansvariga för och de blev avlösta av annan personal. Författarna upplevde att de 

intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det positivt att få delge sina 

berättelser och erfarenheter, men att någon hade svårt att samla sina tankar då de upplevt 

att det varit en stressig dag på jobbet. 

  

Författarna till detta examensarbete granskade flera olika artiklar om innehållsanalys och 

dess olika tillvägagångssätt i analysen. Därefter valde författarna att använda sig av Elo 

och Kyngäs (2008) i analysmetoden då deras metod ansågs vara lätt och överskådlig. Elo 

och Kyngäs beskriver metoden ur olika aspekter där både induktiv och deduktiv 

innehållsanalys baserad på teoretisk kunskap beskrivs. De lyfter även fram några exempel 

från studier där innehållsanalys använts (Elo & Kyngäs 2008). Analysprocessen startade 

redan under genomförandet av pilotintervjuerna då författarna omedvetet kom att 

reflektera över innehållet i de intervjuades svar (Henricson & Billhult, 2012). Författarna 

försökte att inte låta pilotintervjuerna påverka resterande intervjuer, utan intervjuguiden 

följdes noggrant i alla intervjuer då den svarade bra mot syftet. Det upplevdes som om 

fler följdfrågor ställdes i de intervjuer som genomfördes bland de sista och det beror 

troligtvis på en önskan om att få fram fler erfarenheter av hur intensivvårdssjuksköterskor 

skapar trygghet för lätt sederade patienter vårdade i respirator. Den slutgiltiga analysen 

som ligger till grund för resultatet påbörjades först efter att alla intervjuer var genomförda 

och transkriberade. 

 

Kodningen av materialet genomförde författarna var för sig för att öka examensarbetets 

trovärdighet. Efter att meningsbärande enheter identifierats och koder skapats jämfördes 

koderna för att utesluta att inte någon data gått förlorad. Tolkningen av koderna och 

kategoriseringen gjordes i samarbete mellan författarna för att skapa ett enhetligt resultat. 

All data som utifrån examensarbetets syfte var relevant finns inkluderat i de kategorier 

som framkom och beskriver examensarbetets resultat. Detta har enligt Elo och Kyngäs 

(2008) ökat analysprocessens trovärdighet. Analysen och tolkningen kan dra fördel av 

skilda synvinklar då risken för personlighetstolkningar reduceras (Polit & Beck, 2012). 

Trovärdigheten kan också öka genom att författarna använder citat från data (Graneheim 

& Lundman, 2004).  
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Detta examensarbete skulle kunna överföras till andra intensivvårdsavdelningar i 

allmänhet då författarna fått flera individers upplevelser från flera olika sjukhus där deras 

upplevelser överensstämmer med varandras. Överförbarheten och pålitligheten av 

examensarbetet beror på hur stabil datan är över tid (Elo et al, 2014).  

 

Förslag på vidare forskning  

Examensarbetet bygger på hur intensivvårdssjuksköterskor skapar trygghet för lätt 

sederade patienter vårdade i respirator. Det hade varit intressant att forska vidare på vad 

patienterna upplevde ingav trygghet under den tid de vårdades lätt sederade i respirator. 

Även att studera vidare på hur intensivvårdspatienter upplever att de mår psykiskt efter 

att vårdats lätt sederade i respirator hade varit viktigt för att få en bättre förståelse för 

patienterna och deras behov. 

  

Klinisk betydelse för omvårdnaden  

De erfarenheter som framkom i examensarbetet kan användas i omvårdnaden för att skapa 

trygghet till denna patientgrupp. Förhoppningsvis kan det leda till att patienter som vårdas 

i respirator kan vara så lätt sederade som möjligt och ändå uppleva trygghet och att de 

tolererar respiratorbehandlingen med minsta möjliga sedering och smärtlindring. 

Examensarbetet är även viktigt för att synliggöra och leda till diskussion om vikten av att 

skapa trygghet för dessa patienter.  

  

KONKLUSION  

Detta examensarbete visar att information är viktigt när intensivvårdssjuksköterskor 

skapar trygghet för lätt sederade patienter vårdade i respirator. Informationen ska vara 

anpassad efter patienten och upprepas ofta. Beröring och närhet till 

intensivvårdssjuksköterskan upplevdes ge mycket trygghet, men även en god 

kommunikation mellan intensivvårdssjuksköterskan och patienten var viktig för att 

patienten skulle bli trygg och känna kontroll över situationen. Intensivvårds-

sjuksköterskorna menade att den lätt sederade patienten behöver lugn och ro på salen och 

störande ljud bör minimeras för att trygghet skulle infinna sig. Det är viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan känner in varje enskild patient och skapar trygghet utifrån 

dennes behov. Närstående var en viktig del i att skapa trygghet för lätt sederade patienter 
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som vårdas i respirator och det var viktigt att närstående kände sig trygga så att de kunde 

förmedla trygghet till patienten. Genom att skapa trygghet för de lätt sederade patienterna 

som vårdas i respirator ges möjligheten att de vårdas med minsta möjliga sedering samt 

smärtlindring och ändå känner att de kan tolerera respiratorbehandlingen. Trygghet hos 

de lätt sederade patienterna som vårdas i respirator ökar deras välbefinnande, ger dem 

möjlighet att mer aktivt delta i vården och förkortar förhoppningsvis deras tid med 

respiratorvård och även vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. 
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Till ansvarig verksamhetschef för intensivvårdsavdelningen på 

 

..................................................................... 

Härmed ansöks om tillstånd att få genomföra 5-6 intervjuer med intensivvårds-

sjuksköterskor till ett examensarbete på avancerad nivå i omvårdnad, Karlstad 

universitet och arbetet ska vara klart i mars 2016. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av hur de skapar trygghet för lätt sederade patienter som vårdas i respirator.  

 

Vår avsikt är att utföra 15 intervjuer, fördelade på 3 olika sjukhus med intensivvårds-

sjuksköterskor verksamma mer än ett år inom intensivvård med lätt sederade patienter 

som vårdas i respirator. Alla intensivvårdssjuksköterskor som uppfyller 

inklusionskriteriet kommer att tillfrågas genom informationsbrev, som delas ut av 

respektive avdelningschef. Intervjuerna planeras att genomföras under november 2015 

och beräknas att vara mellan 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och de som ska 

intervjuas kan när som helst avbryta deltagandet i intervjun utan att ange någon orsak. 

Vi kommer att spela in intervjuerna och transkribera dem. Transkriberingarna kommer 

att avidentifieras och intervjuerna kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång 

till materialet. 

Intervjuerna kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys och resultatet 

kommer att redovisas så att de intervjuades identitet inte kan identifieras, samt att det 

inte ska finnas möjlighet att identifiera vilka sjukhus som ingått i examensarbetet. 

Examensarbetet kommer att publiceras i forskningsdatabasen DIVA. 

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap för hur 

intensivvårdssjuksköterskor kan förbättra de lätt sederade patienternas upplevelse av 

trygghet.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Veronica Bernsand Hanna Strömberg Handledare: 

Tel. 0733-707673 Tel. 0707-124011 Anna Nordin, Universitetslektor 

  Mona Persenius, Universitetslektor 

Avdelningen för omvårdnad 

Karlstad universitet 
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TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

 

 

................................................................................................................................... 

Studerades namn, kurs 

 

................................................................................................................................... 

Studerades namn, kurs 

.................................................................................................................................... 

 

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd 

att genomföra examensarbetet benämnt: 

 

......................................................................................................................................... 

 

Vid klinik/enhet/motsvarande vid/i 

 

......................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................ 

Ort och datum 

 

........................................................................................................................................ 

Verksamhetschef/motsvarande 

 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska 

bifogas som bilaga till examensarbetet. 
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Information till avdelningschef 

 

Vi har fått godkännande av verksamhetschefen inom området att genomföra 5-6 

intervjuer av intensivvårdssjuksköterskor på er avdelning till vårt examensarbete på 

avancerad nivå på Karlstad universitet och det ska vara klart i mars 2016. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av hur de skapar trygghet för lätt sederade patienter som vårdas i respirator. 

Vår avsikt är att utföra totalt 15 intervjuer, varav 2 pilotintervjuer av intensivvårds-

sjuksköterskor verksamma inom intensivvård i mer än ett år med lätt sederade patienter 

som vårdas i respirator. Vi kommer att utföra intervjuerna på 3 olika sjukhus. 

Intervjuerna planeras att genomföras under november 2015. Intervjuerna beräknas att 

vara mellan 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och de som ska intervjuas kan när 

som helst avbryta intervjun utan att ange någon orsak. Vi kommer att spela in 

intervjuerna och transkribera dem. Transkriberingarna kommer att avidentifieras och 

inspelningarna kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till materialet.  

Intervjuerna kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys och resultatet 

kommer att redovisas så att de medverkandes identitet inte identifieras, samt att det inte 

ska kunna gå att identifiera vilka sjukhus som ingått i examensarbetet. Examensarbetet 

kommer att publiceras i forskningsdatabasen DIVA. 

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap för hur 

intensivvårdssjuksköterskor kan förbättra de lätt sederade patienternas upplevelse av 

trygghet. 

 

Vi önskar att du som avdelningschef hjälper oss att förmedla information om 

deltagandet till alla intensivvårdssjuksköterskor verksamma på er avdelning. 

 

 

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar  

Veronica Bernsand Hanna Strömberg Handledare:  

Tel. 0733-707673 Tel. 0707-124011 Anna Nordin Universitetslektor 

  Mona Persenius, Universitetslektor 

Avdelningen för omvårdnad 

Karlstads Universitet 
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Deltagarinformation 

 

Detta är en förfrågan om att delta i ett examensarbete som syftar till att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av hur de skapar trygghet för lätt sederade 

patienter som vårdas i respirator. Med lätt sedering menar vi RASS högre än -2, vilket 

innebär att patienten reagerar på tilltal eller lätt beröring, tittar upp och rör sig spontant 

eller på uppmaning.  

 

Tre intensivvårdsavdelningar har valts ut till deltagande och du arbetar på ett av dem. 

Deltagandet är frivilligt och du som ska intervjuas kan när som helst under intervjun 

avbryta deltagandet utan att ange någon orsak. Intervjun kommer att ta 30-60 minuter 

och vi kommer att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem. Transkriberingarna 

kommer att avidentifieras och inspelningarna kommer att förvaras så att ingen obehörig 

får tillgång till materialet. 

 

Resultatet kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys och resultatet 

kommer att redovisas så att de intervjuades identitet inte kan identifieras, samt att det 

inte ska kunna gå att identifiera vilka sjukhus som ingått i examensarbetet. 

Examensarbetet kommer att publiceras i forskningsdatabasen DIVA. 

Inför intervjun önskar vi att du funderar på en patientsituation där du upplevde att du 

skapade trygghet för en patients som var lätt sederad och vårdades i respirator och vad 

det var som gjorde att patienten kunde känna sig trygg. 

 

Resultatet av examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap för hur 

intensivvårdssjuksköterskor kan förbättra de lätt sederade patienternas upplevelse av 

trygghet. Intervjuerna kommer att genomföras i anslutning till din avdelning. Vill du 

delta i vårt examensarbete och bli intervjuad maila eller ring oss innan den 15 september 

2015. 

 

 

 

 

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar 

 

 

  

Veronica Bernsand Hanna Strömberg Handledare: 

Tel. 0733-707673 Tel. 0707-124011 Anna Nordin, Universitetslektor 

gangis_83@hotmail.com hanna.m.stromberg@gmail.com Mona Persenius, Universitetslektor 

                                Avdelningen för omvårdnad 

                                Karlstad universitet. 
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Godkännande 

 

Härmed godkänner jag att intervjuas för det ovan angiva examensarbetet och jag kan 

när jag vill under intervjun utan orsak avbryta medverkandet. 

 

 

............................................................................................ 
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Intervjuguide 

 

  Hur länge har du jobbat som intensivvårdssjuksköterska? 

  Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

  

 Hur beskriver du en otrygg patient som är lätt sederad och vårdas i respirator.  

  

 Kan du berätta om en situation där du upplevde att du skapade trygghet för en 

patient som vårdades lätt sederad i respirator.  

 Hur gjorde du för att skapa denna trygghet. 

 Mer saker du gjorde i den situationen som skapade trygghet? och hur gjorde du 

då? 

 Hur visade sig tryggheten för patienten? 

  

 Kan du berätta om någon annan situation och hur du upplevde att du skapade 

trygghet för någon patient som vårdades lätt sederad i respirator. 

 Hur gjorde du mer för att skapa trygghet?  

 Hur visade sig tryggheten för patienten? 

 

 Vilka andra olika sätt brukar du använda dig av för att skapa trygghet för 

patienter som vårdas lätt sederade i respirator? 

 Hur gör du för att skapa trygghet för olika patientkategorier, som tex barn, äldre, 

trauma, många anhöriga, inga anhöriga eller när det är kulturella skillnader? 

  

 Vad upplever du underlättar för dig i ditt arbete med att skapa trygghet för lätt 

sederade patienter som vårdas i respirator? 

 Vad upplever du försvårar för dig i ditt arbete med att skapa trygghet för lätt 

sederade patienter som vårdas i respirator? 

 Hur får du tiden att räcka till för att skapa trygghet? 

  

Följdfrågor  

Hur gjordes? 

Vad/varför gjordes? 

När gjordes det? 

Utveckla  

Förtydliga  

Kan du ge exempel? 
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Avslutning/ Avrundning 

 Ytterligare kommentarer till det vi diskuterat? 

 Kan vi ringa dig om något i intervjuerna känns oklart? 

 

Till Pilotstudierna 

 Har du några synpunkter på frågorna och studien i sin helhet. 

 Har du några förslag på förbättringar till oss som intervjuar. 
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