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Abstrakt 
 

Introduktion: I dagens intensivvård hålls patienter som vårdas i respirator mer ytligt 

sederade. Patienterna blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan 

upplevas som skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta 

patientens psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en 

vaken eller lätt sederad patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning. 

Metod: En kvalitativ induktiv design användes och data insamlades med hjälp av fyra 

fokusgruppsintervjuer, med totalt 14 kvinnliga sjuksköterskor med minst två års 

yrkeserfarenhet av intensivvård. Studien utgick från tre intensivvårdsenheter i västra 

Sverige. Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken 

eller lätt sederad patient som vårdas i respirator, tolkades utifrån följande teman för att 

belysa olika faktorer som är av vikt: kommunikation i mötet, att lyfta fram personen 

bakom patienten, det vårdande rummet och när relationen försvåras. 

Slutsats: Att med hjälp av kommunikation skapa en gemensam förståelse, att lära känna 

patienten och orientera patienten i nuet, att vårda med respekt och trygghet och slutligen 

att sträva efter att lösa eventuella hinder som uppstår på vägen, var alla centrala faktorer 

i skapandet av en vårdande relation. Som blivande intensivvårdssjuksköterskor anser 

författarna att studien ger viktiga infallsvinklar i problemområdet som kan vara 

användbara i deras kommande yrkesroll. 

 

Nyckelord 
 

vårdande relation, lättsederad, vaken, respirator, intensivvård, erfarenheter, fokusgrupp, 

kvalitativ 
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Abstract 
 

Introduction: In today's intensive care, patients who are mechanically ventilated are 

more often lightly sedated. Patients are deprived of their verbal communication and 

treated in an environment that they can find frightening. This puts greater demands on 

the nurse, in order to respond to the patient's psychosocial needs in a positive way and 

establish a caring relationship. 

Aim: To illuminate nurses’ experience of creating a caring relationship with an awake 

or lightly sedated patient undergoing mechanical ventilation in an intensive care unit. 

Method: A qualitative inductive design was used and data was collected with four 

focus groups, with a total of 14 female registered nurses with at least two years 

professional experience of intensive care. The study was conducted at three intensive 

care units in western Sweden. Data was analysed with a qualitative content analysis.    

Result: Nurses' experience of creating a caring relationship with an awake or lightly 

sedated patient undergoing mechanical ventilation, was interpreted on the basis of the 

following themes to highlight the various factors that are of importance; communication 

in the meeting, to highlight the person behind the patient, the room of caring and when 

the relationship is complicated. 

Conclusion: Using communication to create a common understanding, to get to know 

the patient and orient the patient in the present, to provide care with respect and impart a 

sense of comfort, and finally strive to resolve any challenges that may arise along the 

way, were all key factors in creating a caring relationship. As future intensive care 

nurses, the authors consider that the study provides important insights into the problem 

area that may be useful in their future profession. 
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caring relationship, lightly sedated, awake, mechanical ventilation, experiences, focus 

group, qualitative 

 

Tack 
 

Vi vill passa på att tacka våra handledare för all vägledning och stöttning under 

uppsatsens gång. Vi vill också tacka alla sjuksköterskor och enheter som deltagit i 

studien. 
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1 Introduktion 

 

Behandlingsstrategin kring patienter som vårdas i respirator går mer mot att hålla 

patienterna på en mer ytlig sederingsnivå. Att vårda patienter som är vakna eller lätt 

sederade kan ses som en utmaning för sjuksköterskor inom intensivvård. Patienterna 

blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan upplevas som 

skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta patientens 

psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. Då detta upplevdes 

som ett intressant och aktuellt ämne, önskar författarna därför att i kommande studie 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken 

eller lätt sederad patient som vårdas i respirator. 

 

2 Bakgrund 

 

För att få en översikt över det befintliga forskningsläget och aktuell litteratur, belyses 

fyra områden närmare i bakgrunden: respiratorbehandling och sedering, kommunikation 

och bemötande, vårdande relation samt sjuksköterskans ansvar och kompetens inom 

intensivvård. Vald teoretisk referensram presenteras och bakgrunden mynnar till sist ut i 

en problemformulering. 

 

2.1 Respiratorbehandling och sedering 

Pertab (2009) menar att behandling med respirator sker för att upprätthålla 

respiratoriska funktioner hos kritiskt sjuka patienter och detta är en väletablerad 

behandling inom intensivvården. Respiratorer är en av de högteknologiska 

medicinsktekniska produkter som används mest inom intensivvård idag (a.a.). 

Bakkelund och Thorsen (2009) beskriver att det finns indikation för behandling med 

respirator när patienten inte längre självständigt kan säkerställa en adekvat syresättning 

och ventilera ut tillräcklig mängd koldioxid, bland annat vid en allvarlig försämring av 

en patients hälsotillstånd. Målet med behandlingen är att patienten senare ska kunna 

andas självständigt igen (a.a.). 

  

Gulbrandsen (2009) menar att sedering är ett läkemedelsframkallat tillstånd där det 

strävas efter läkemedlets lugnande effekt. Nivån på sederingen kan vara allt från en 

lättare sedering där patienten upplever en dåsighet eller sömnighet, till en djup sedering 

där patienten hålls i djup sömn. Att behandlas i respirator kan upplevas vara 

stressframkallande, ångestskapade och smärtsamt. Vidare ska patienten klara av att vara 

intuberad eller tracheostomerad och samarbeta med respiratorbehandlingen. Patientens 

behov av sedering bör därför bedömas utifrån varje enskild patient, dock finns det en 

enighet om att patienter bör hållas så lätt sederade som möjligt (a.a.). Strøm, 

Martinussen och Toft (2010) undersökte i sin randomiserade studie hur graden av 

sedering påverkade patienter som vårdades i respirator. De patienter som vårdades utan 

sedering kom att vårdas kortare tid med respirator, färre dagar på 
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intensivvårdsavdelningen och färre dagar på sjukhus överlag, jämfört med de patienter 

som vårdades med respirator och dagligt avbruten sedering (a.a.). 

  

Karlsson, Bergbom och Forsberg (2012) tar upp att allt fler patienter som vårdas med 

mekanisk ventilation är vakna eller lätt sederade på grund av de medicinska fördelarna. 

De har i sin studie belyst de levda erfarenheterna hos dessa patienter. Resultatet visade 

på erfarenheter såsom att känna sig beroende av en apparat för att andas och överleva, 

en rädsla för att inte tuben skulle tätas av slem, att underkasta sig andras vilja och 

andras villighet att förstå icke-verbal kommunikation. Patienterna hade också 

upplevelser av att inte ha kontroll och att tvingas stå ut med till exempel smärtfulla och 

obehagliga procedurer. Samtidigt hade patienterna också erfarenheter av strävan och 

längtan efter självständighet där de kände att de hade kontroll. De blev då sedda på som 

en deltagare och kompanjon som själva kunde utföra vissa moment och kommunicera 

så gott det gick med sjuksköterskorna och närstående, samt att de själva kunde följa 

med på sina framsteg mot förbättring (a.a.). 

 

Vidare beskriver Engström, Nyström, Sandelin och Rattray (2013) i sin studie att 

patienter som vårdas vakna under respiratorbehandling ofta upplevde en känsla av panik 

och frustration när de inte kunde kommunicera verbalt. Patienterna upplevde att 

anhöriga ofta förstod och kunde tolka deras signaler bättre än vad personalen kunde. De 

upplevde det även som viktigt att de kunde känna sig säkra och lita på personalen. 

Vidare var det viktigt att de fick information angående vad som hände och skulle hända, 

så att de skulle kunna förbereda sig inför kommande situationer. Det uppskattades även 

när det fanns en kontinuitet i vårdandet, att samma personal vårdade patienterna under 

en längre tid (a.a.). 

 

2.2 Kommunikation och bemötande 

Eide och Eide (2009) beskriver att ordet kommunikation härstammar från det latinska 

communicare och bland annat betyder att göra någon delaktig i, att göra något 

gemensamt. Kommunikationens kärna anses vara att visa respekt för den andra, att 

lyssna aktivt och att vara öppen (a.a.). Vidare beskriver Baggens och Sandén (2009) att 

kommunikationen är en process som strävar efter att skapa förståelse. Kommunikation 

beskrivs som något som varken kan stängas av eller sättas på utan pågår konstant, där 

alla parter i mötet bidrar till och påverkar samspelet. Det innefattar gemensamma 

handlingar och ömsesidig påverkan på varandra där både vad och hur något sägs eller 

görs har betydelse (a.a.). 

 

Fossum (2007) menar att kommunikationen innefattar såväl verbal som icke-verbal 

kommunikation. Vidare beskriver Eide och Eide (2009) den icke-verbala 

kommunikationen som tecken, som sällan är entydiga och att det är dessa tecken som 

oftast bäst beskriver vad den andra känner. Även bemötande anses vara en viktig del 

inom kommunikationen, menar Fossum (2007). Bemötande är ett abstrakt begrepp och 

kan tolkas på många olika sätt beroende på vem som är involverad. Sammanfattningsvis 
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beskrivs bemötande bland annat innefatta hur ett samtal genomförs och avspeglar 

attityder, tonfall, kroppsspråk, öppenhet, närvaro och mycket mer (a.a.). 

 

Eide och Eide (2009) beskriver att den kommunikation som tillhör ens yrke kan kallas 

för den professionella kommunikationen. Fredriksson (2012) beskriver att inom vården 

utgör kommunikation en huvudsaklig förutsättning för att vårdpersonalen ska kunna 

förstå patienten. Vidare lägger den professionella kommunikationen grunden för att 

vårdpersonalen ska kunna ta del av patienternas upplevelse av verklighet samt av hälsa 

och lidande. Kommunikationen mellan vårdpersonal och patient är även viktig då 

kommunikationen anses förena dem och skapa en möjlighet till att nå en ömsesidig 

förståelse (a.a.). 

 

Vidare beskriver Gulbrandsen och Stubberud (2009) att vid respiratorbehandling blir 

patienten berövad det verbala talet, vilket kan skapa en känsla av avhumanisering. Detta 

då patienten känner sig mer som ett objekt, som resultat av att patienten inte blir 

inkluderad i samtalet som förs på patientrummet eller att personalen uttrycker sig på 

patientens vägnar. Patienten kan även känna sig isolerad då hon eller han har en nedsatt 

möjlighet till att kommunicera både verbalt och icke-verbalt. Den icke-verbala 

kommunikationen kan försvåras på grund av försämrad kroppskontroll och nedsatt 

minne, samt att patienten är bunden till teknisk utrustning (a.a.). Upplevelsen av 

isolering, är något som även styrks av Tembo, Higgins och Parker (2015). Patienterna 

upplevde en känsla av isolering av att inte kunna uttrycka sig verbalt och icke-verbalt 

samt en stor frustration och irritation när de längre inte kunde tala. (a.a.). 

 

Carlsson (2009) menar att sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet har stora 

möjligheter och skyldigheter att stödja de patienter som har 

kommunikationssvårigheter, för att de ska känna trygghet och delaktighet i den egna 

vården. Fyra viktiga syften med kommunikationen tas upp; att skapa en professionell 

patientcentrerad relation, klargöra patientens behov, ge den information som krävs för 

att patienten själv kan skapa sig en uppfattning om situationen samt att hjälpa patienten 

att använda sina egna resurser. Vidare beskrivs det att missförstånd var vanligt 

förekommande, där både vårdpersonal och närstående sagt sig förstå vad patienten ville 

säga men att detta varit felaktiga uppfattningar. Vårdpersonal kunde också ignorera 

patienternas försök till kommunikation och fokusera på tekniska uppgifter (a.a.). 

 

Carlsson (2009) beskriver också hur sjuksköterskan pga tidsbrist och stress inte tar sig 

tid att lyssna, skapa en lugn vårdmiljö, vara tydlig i kommunikationen och möta 

patienten ansikte mot ansikte. Den icke-verbala kommunikationen lyfts fram som ännu 

viktigare att medvetet fokusera på, när den verbala kommunikationen inte fungerar. 

Dock kräver det både tid, engagemang och en kommunikativ attityd från sjuksköterskan 

för att lära sig tolka den icke-verbala kommunikationen. Personer som vårdas i 

respirator kan ha hjälp av olika kommunikationshjälpmedel såsom 

kommunikationskartor eller enkla digitala hjälpmedel för att underlätta 

kommunikationen. Det är också viktigt att patienten får på sig sina glasögon, linser, 

hörapparat eller andra hjälpmedel även när de vårdas på sjukhus (a.a.). Positiva effekter 
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av ett illustrativt kommunikationshjälpmedel i kommunikationen med dessa patienter, 

är något som också stöds av Otuzoğlu och Karahans studie från 2014. 

 

2.3 Vårdande relation 

Snellman (2009) beskriver begreppet vårdrelation som ett komplext fenomen med 

många betydelser, baserat på olika synsätt. Vårdrelationen är en asymmetrisk relation 

som kan ses som värdeneutral, alltså som enbart en beskrivning av ett förhållande 

mellan vårdpersonal och patient utan någon värdering i sig. Det kan också ses som 

värdepositivt och därmed betyda att relationen medför en önskvärd effekt för patienten. 

Begreppet vårdrelation jämförs med vårdande relation och problematiseras då alla 

vårdrelationer inte är vårdande och till och med kan medföra ett ökat lidande för 

patienten, ett icke-vårdande. Beroende på hur patienten bemöts kan vården resultera i 

såväl hopplöshet och förlust av egenvärde, som känsla av välbefinnande. En vårdande 

vårdrelation anses medföra något gott för patienten (a.a.). 

 

Snellman (2009) beskriver vidare hur varje möte mellan människor innebär en etiskt 

laddad situation där vi har ett val att bemöta den andra människan med respekt eller 

ignorans. Eftersom patienten i mötet ofta befinner sig i en svår kris och är allvarligt 

sjuk, ställs ett högre krav på vårdaren att hjälpa patienten ur krisen, ett ansvar som 

kräver ett professionellt förhållningssätt. En obalans uppstår dock ofta, där patienternas 

upplevda behov av en god vårdrelation, tröst och bekräftelse inte uppfylls och där 

sjuksköterskan inte är medveten om detta eller prioriterar andra vårdhandlingar före. Att 

som patient känna sig utsatt och inte få önskad vård kan framkalla känslor av 

maktlöshet, osäkerhet och ensamhet. Genom att förtydliga vad en god vårdrelation 

innebär kan denna obalans minska. En ansvarsfull vårdrelation bör ta hänsyn till både 

personlig och allmän etisk kunskap, där syftet med det som görs och hur vi tolkar 

tillvaron integreras med grundvillkor som respekt, ömsesidighet och förtroende. För att 

kunna möta varje enskild patient utifrån dennes förutsättningar och skapa en jag-du-

relation måste vårdaren tänka igenom och kritiskt granska vad som styr 

vårdhandlingarna. De egna värderingarna, föreställningarna och önskningarna bakom 

vårdhandlingarna, samt insikten om att dessa kan skilja sig från den andra partens bild, 

är av stor betydelse och ger ett ökat utrymme för öppenhet och tolerans (a.a.). 

 

Kasén (2012) tar också upp, utifrån sin doktorsavhandling från 2002, skillnader mellan 

en vårdrelation och en vårdande relation. Relationens betydelse beskrivs utgå från 

begrepp som förhållande, förpliktelse, berättelse och beröring. I den professionella 

vården kan en vårdrelation som lindrar patientens lidande anses vara en vårdande 

relation. Avhandlingen resulterade i fyra olika grupper av beskrivningar av 

vårdrelationen: en vårdande relation, en icke-vårdande relation, en vårdrelation som kan 

bli en vårdande relation samt en situation där vårdrelationen helt saknas. I den vårdande 

relationen upplever patienten hur vårdaren vårdar i osjälvisk kärlek där sjuksköterskan 

är bärare av en annan kunskap och har ett stort ansvar. Patienterna upplevs ha det gott 

även om de lider och de känner av vårdarens vilja att hjälpa. För att få en vårdrelation 

till att bli en vårdande relation upplever patienter det bero på dem själva och sin egen 
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medverkan i hög grad, där sjuksköterskan vårdar på inrådan av patienten efter en 

gemensam överenskommelse. I en icke-vårdande relation känner sig patienten, som 

tidigare nämnts, ensam, övergiven och lidande, samt ett objektifierat vårdfall där 

sjuksköterskan enbart är intresserad av medicintekniska åtgärder och endast utför det 

som måste göras (a.a.). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) tar upp att det måste finnas en fungerande 

mellanmänsklig kontakt mellan vårdare och patient för att patientens hälsoprocesser ska 

stärkas, lidande lindras och välbefinnande möjliggöras. Vårdrelationen kännetecknas av 

ett patientcentrerat professionellt engagemang där vårdaren har total närvaro. Det krävs 

också en medvetenhet om sin egen kunskapsgrund och därför tillåts inte en “tyst 

kunskap” i samma grad, förförståelsen måste reflekteras över. Teoretiker kritiserar 

vidare att vårdrelationen kan anses vara nära en privat relation och menar att det är 

viktigt att identifiera gränsen mellan den professionella och privata relationen, i sitt 

vårdande. En professionell vårdrelation är temporär och som tidigare uttryckts, 

asymmetrisk. Ett vårdvetenskapligt vårdande förutsätter skapandet av ett vårdande möte 

där ögonkontakt, beröring och övrigt kroppsspråk har en central roll och där 

medvetenhet om vilket budskap som sänds ut är viktigt. En professionell vårdande 

relation är aldrig enkelriktad, utan kräver att bägge parter är aktiva och bidrar till mötet. 

En ömsesidig tillit krävs, där behov och önskemål uttrycks i den mån det går och där 

vårdaren strävar efter att läsa patientens signaler, när verbal kommunikation är 

svårtillgänglig (a.a.). 

 

Vouzavali et al. har i sin hermeneutiska intervjustudie från 2011 undersökt 

intensivvårdssjuksköterskors tankar och uppfattningar om deras mellanmänskliga 

relationer med kritiskt sjuka individer. Resultatet visade att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde deras relation med den kritiskt sjuka patienten 

som intensiv och nära. Relationen skapades via konstant kontakt med patientens kropp, 

snarare än genom konventionell kommunikation. Sjuksköterskorna uppfattade patienten 

som en hel individ och inte bara en kropp, och patientens kropp och säng beskrevs som 

en mötesplats för relationen mellan vårdaren och patienten. Genom sin blick uppfattades 

patienterna kommunicera deras känslor och behov och denna blick skakade om och 

motiverade sjuksköterskan till att sträva efter att försöka möta patientens behov. När 

kommunikation inte var möjlig, förmedlades empati genom kroppslig närhet och 

blickar. Empatin blev en form av kommunikation och ett sätt att skapa en nära 

mellanmänsklig relation (a.a.). 

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar och kompetens inom intensivvård 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska all sjukvård bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård. Vården ska vara av god kvalitet och uppfylla 

patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vidare ska vården ges med 

respekt för patientens autonomi och integritet (a.a.). Gulbrandsen och Stubberud (2009) 

beskriver att en patient som drabbas av akut sjukdom eller är kritiskt sjuk utsätts för 

stora psykiska påfrestningar. Detta beror på sjukdomen eller skadan, men även till stor 
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del på grund av själva intensivvården (a.a.). Stubberud (2009) beskriver att en patient 

som vårdas på en intensivvårdsavdelning ofta saknar den kraft och kunskap som krävs 

för att kunna tillgodose sin egen självbestämmanderätt och integritet, vilket ställer stora 

krav på intensivvårdssjuksköterskan. 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

beskriver i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor att omvårdnaden 

av en intensivvårdspatient ska utföras med respekt för patientens integritet och 

värdighet samt ta hänsyn till patientens autonomi. Sjuksköterskan ska stödja och möta 

patienten utifrån det individuella behovet (a.a.). Vidare beskriver Stubberud (2009) att 

en intensivvårdssjuksköterska behöver ha en hög kompetens som innefattar kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt samt kunna anpassa sig efter situationen och möta 

kraven från omgivningen på ett kreativt sätt. Många situationer som uppstår inom 

intensivvården är komplexa och mångsidiga och detta gör att det ställer krav på 

intensivvårdssjuksköterskans flexibilitet och självständighet utöver den professionella 

skickligheten (a.a.). 

 

Karlsson och Bergbom (2015) har i sin studie undersökt intensivvårdspersonals 

erfarenheter av att vårda en vaken patient som behandlas i respirator. Personalen 

upplevde att det var svårt att bevittna stress och lidande hos patienten, en känsla av 

frustration av att inte ha kontroll över situationen, vikten av tillit och förtroende samt att 

finnas där för patienten. Personalen uttryckte ett behov av att vara nära patienten för att 

förmedla trygghet. De betonade också vikten av en fungerande kommunikation, en 

kontinuitet i vårdandet och erfarenhet för att nå en gemensam förståelse. Vårdandet av 

vakna patienter i respirator ansågs ställa stora krav på all personal runt omkring 

patienten samt att det tar tid att lära känna patienten, kommunicera och etablera en 

relation (a.a.). 

 

2.5 Teoretisk referensram 
Som teoretisk utgångspunkt och referensram har Travelbees teorier om vårdande 

relation använts. Travelbee (1971) beskriver att det ligger i varje professionell 

sjuksköterskas uppdrag att etablera en mellanmänsklig relation med patienten där båda 

parter uppfattar och relaterar till varandra som unika människor, men där fokus ligger på 

vårdandet av patienten och dennes behov. Fasaderna “sjuksköterska” och “patient” 

måste brytas igenom för att verkligen nå mänskligheten hos varje individ. Travelbee 

menar att en sjuksköterska och patient inte kan etablera en relation så länge de 

upprätthåller sina fasader och det är först när en mellanmänsklig relation upprättas som 

vårdandets syfte uppnås; att hjälpa en individ eller dennes närstående att förebygga eller 

hantera ohälsa och lidande samt att finna mening i dessa erfarenheter. Den 

mellanmänskliga relationen är alltså inte samma sak som en sjuksköterske-patient 

interaktion, som refererar till en kontakt där parterna har en ömsesidig influens på 

varandra, kommunicerar verbalt eller icke-verbalt och har en stereotypisk bild av 

varandra. Även en sjuksköterske-patient interaktion kan möta patientens behov till en 

viss del, men inte på något sätt konsistent eller villkorslöst. Sjuksköterskan beskrivs då 
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ofta som enbart ute efter att “sköta sitt jobb” och utföra ordinationer och inte förstå 

vårdandets natur (a.a.). 

 

Travelbee (1971) beskriver vidare att varje kontakt sjuksköterskan har med patienten 

kan leda närmare skapandet av en mellanmänsklig relation, som sakta byggs upp, 

speciellt om sjuksköterskan medvetet strävar efter att lära känna patienten och möta 

dennes behov. Det kräver full medvetenhet och användning av kunskap och förståelse, 

där sjuksköterskan vet vad hon gör, tänker, känner och erfar. Fyra sammankopplade 

faser som parterna måste passera för att upprätta en mellanmänsklig relation beskrivs: 

mötet, framväxandet av identiteter, empati och sympati. Sjuksköterskan och patienten 

kan passera dessa faser snabbt eller långsamt, färdas både framåt och bakåt eller stanna 

upp i processen temporärt eller permanent. Ibland kan då en sjuksköterskekollega vara 

behjälplig med att identifiera faktorer som hindrar progressionen (a.a.). 

 

2.6 Problemformulering 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar vikten av att all vård ska vara av 

god kvalitet, uppfylla patienternas krav på trygghet och utföras med respekt för 

patientens autonomi och integritet. Inom dagens hälso- och sjukvård är det allt vanligare 

att patienter vårdas lätt sederade eller vakna vid respiratorbehandling på grund av de 

medicinska fördelarna. Vid respiratorbehandling blir patienten berövad det verbala talet 

och får svårigheter med den icke-verbala kommunikationen, vilket kan skapa en känsla 

av avhumanisering och isolering. 

 

Kommunikation och bemötande anses vara extra viktig då det hjälper till att förena 

vårdpersonal och patient samt skapa en ömsesidig förståelse och ett förtroende. Vidare 

bidrar kommunikationen till att skapa förståelse för patienternas upplevelse av 

verklighet, hälsa och lidande. All vårdpersonal har skyldigheter i att stödja de patienter 

som har kommunikationssvårigheter. 

 

Patienterna vårdas i en högteknologisk miljö som är främmande för många och de är nu 

helt plötsligt i behov av hjälp med det mesta, vilket kan skapa en stor otrygghet. De 

hamnar i en utsatt situation där sjuksköterskan kommer patienterna nära inpå livet, 

vilket ställer stora krav på bemötandet av patienterna utifrån deras individuella behov. 

Genom att sjuksköterskan i sitt bemötande och i sin kommunikation värnar om 

patienternas värdighet och integritet kan den vårdande relationen stärkas. Beroende på 

hur patienten bemöts kan en vårdrelation som inte upplevs vara vårdande, istället 

medföra ett ökat lidande, ensamhet, maktlöshet, hopplöshet och förlust av egenvärde. 

En vårdande relation medför en ökad känsla av välbefinnande och kännetecknas av ett 

patientcentrerat, professionellt engagemang där vårdaren har total närvaro. 

 

Författarna har under studiens gång lagt ner mycket tid på att hitta vårdvetenskaplig 

forskning om vakna eller lätt sederade patienter som vårdas i respirator och har trots 

detta haft svårigheter med att hitta ett rikt material att utgå ifrån. Den befintliga 

forskningen inom problemområdet utgår främst ifrån patientens upplevelse av att vara 
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vaken eller lätt sederad under pågående respiratorbehandling eller behandlar olika 

strategier och hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. Det verkar finnas 

begränsad forskning som innefattar vikten av att skapa en vårdande relation. 

Forskningen upplevdes mycket begränsad gällande sjuksköterskornas perspektiv 

angående att skapa en vårdande relation med den vakna eller lätt sederade patienten som 

vårdas i respirator. Författarna ansåg det därför relevant att lägga fokus på 

sjuksköterskornas erfarenheter av relationsskapandet. 

 

Hur går sjuksköterskor tillväga för att skapa en vårdande relation med den vakna eller 

lätt sederade patienten som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning? 

 

3 Syfte 
 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken 

eller lätt sederad patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning. 

 

4 Metod 

 

För att få en översikt över hur författarna genomfört studien belyses fem områden 

närmare i metoden: metodologiskt tillvägagångssätt, urval, datainsamling, dataanalys 

samt forskningsetiska överväganden. 

 

4.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ ansats för att nå den nyansering som 

önskades. Lundman och Hällgren (2013) samt Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

att studier med kvalitativ ansats ser på sanningen som i betraktarens ögon, utgår ifrån 

deltagarnas perspektiv och är beroende av kontext. Vidare genomfördes studien på 

induktivt vis där Priebe och Landström (2012) menar att en studie som utgår ifrån 

empirin är en induktiv studie. Vid denna typ av studie ska forskaren förutsättningslöst 

observera och studera det efterfrågade fenomenet. Forskaren kan sedan utifrån det 

insamlade materialet skapa teoretiska begrepp och slutsatser. En induktiv studie som 

utgår från empirin kan dock lätt stanna i den beskrivande delen och forskningen leder då 

inte till en ökad förståelse (a.a.). 

 

Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupper. Wibeck (2012) menar att metoden 

kan användas för att studera människors erfarenheter och vid fokusgrupper kan 

författarna dra nytta av interaktionen som skapas i gruppsamtalet. Den information som 

samlas in med hjälp av fokusgrupper, flätar samman personers individuella berättelser 

eller ställer dem i kontrast med de andra deltagarnas berättelser. Fokusgrupper skapar en 

möjlighet att gå in på djupet i hur personer uppfattar och förhåller sig till en viss 

erfarenhet. Detta lämnar en stor frihet till dem som deltar att själva lyfta fram aspekter 

av ämnet som de finner som viktiga (a.a.). Vidare beskriver Henricson och Billhult 

(2012) att det inte finns någon definitiv sanning eller absoluta fel i en erfarenhet. 
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4.2 Urval 

Studien avser att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring skapandet av en vårdande 

relation med vakna eller lätt sederade patienter som vårdas i respirator. Danielson 

(2012) beskriver att i kvalitativa studier brukar lämplighetsurval ske, det vill säga att 

studien inkluderar de personer som anses kunna svara på det efterfrågade syftet. 

 

Studiens inklusionskriterier var legitimerade sjuksköterskor som var yrkesverksamma 

inom intensivvård, hade erfarenhet av att vårda vakna eller lätt sederade vuxna patienter 

som vårdas i respirator, samt arbetat minst två år inom intensivvård. 

Exklusionskriterierna innefattade legitimerade sjuksköterskor som saknade relevant 

kompetens och erfarenhet inom problemområdet, var tjänstlediga eller sjukskrivna. 

Författarna valde att bredda urvalet på så sätt att studien, förutom 

intensivvårdssjuksköterskor, även inkluderade allmänsjuksköterskor med relevant 

erfarenhet inom problemområdet. Detta då det fanns intensivvårdsavdelningar som hade 

allmänsjuksköterskor med lång erfarenhet av arbete inom intensivvård anställda, som 

efter genomförd utbildning erhållit respiratorkompetens. 

 

Författarna kontaktade enhets-/verksamhetschefer på 23 olika intensivvårdsenheter i 

västra Sverige genom mail med information om studien samt uppföljning via telefon 

(Bilaga A). Utav dessa 23 intensivvårdsenheter var det fem enhets-/verksamhetschefer 

som visade intresse och gav samtycke till att ingå i studien. Det visade sig vara svårt att 

rekrytera deltagare till intervjuerna på grund av resursbrist på 

intensivvårdsavdelningarna, vilket resulterade i att tre intensivvårdsenheter slutligen 

ingick i studien. Dessa enhets-/verksamhetschefer skickade sedan ut bifogat 

informationsbrev och samtycke till sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna 

(Bilaga B). Intresserade sjuksköterskor tog sedan kontakt med författarna. Wibeck 

(2010) anger att fokusgrupper kan rekryteras genom olika tillvägagångssätt där 

kontaktpersoner anges som ett. Då används kontaktpersoner, i detta fall enhets-

/verksamhetscheferna, som informationskällor genom att upplysa om tänkbara 

intervjupersoner lämpliga för studien (a.a.). Fyra fokusgrupper bildades på tre olika 

kliniker inom både region- och länssjukvård i västra Sverige. Deltagarna i studien 

informerades både skriftligt och muntligt. Ett skriftligt samtycke inhämtades och 

deltagarna i studien informerades angående att deltagandet var frivilligt och att 

samtycket till studien kan dras tillbaka utan någon konsekvens, när som helst under 

studiens gång. 

 

Författarna önskade att genomföra fokusgrupper med fyra till sex deltagare i respektive 

grupp, vilket dock visade sig vara svårt att genomföra i praktiken. Två gruppintervjuer 

kom att innefatta tre deltagare och de två andra fokusgrupperna bestod av fyra deltagare 

i respektive grupp. Wibeck (2010) för en diskussion kring hur många deltagare som är 

lämpligt vid en fokusgruppintervju. En del hävdar att det i en fokusgrupp inte ska vara 

fler än fyra deltagare, då det dras en gräns där för hur många som samtidigt kan vara 

aktiva i ett samtal. Är det fler deltagare i gruppen går det inte att behålla allas 
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uppmärksamhet i samtalet. En utgångspunkt för fokusgrupper är att alla deltagare ska 

kunna ha ögonkontakt med varandra för att underlätta kommunikationen (a.a.). Krueger 

och Casey (2015) tar upp att när en studie syftar till att undersöka människors 

erfarenheter efterfrågas oftast en djupare bild av forskningsämnet, detta görs lämpligast 

med hjälp av små fokusgrupper. Wibeck (2012) menar att mindre grupper, med fyra till 

sex deltagare, kan generera bättre diskussioner där alla kommer till tals, än vid stora 

grupper där deltagare kan ta på sig en moderatorroll och på så sätt styra diskussionen. 

Vidare beskrivs det att större grupper inte nödvändigtvis ger ett bättre och djupare 

material (a.a.). 

 

Vid intervjuns start insamlades bakgrundsfakta på samtliga deltagare. Urvalet 

innefattade 14 kvinnor i åldrarna 32 till 58 år med cirka tre till 30 års yrkeserfarenhet 

inom intensivvård. Flertalet av deltagarna var utbildade intensivvårdssjuksköterskor. De 

deltagare som saknade specialistutbildning inom intensivvård hade minst fem års 

yrkeserfarenhet av att arbeta inom aktuellt kontext. Fyra av deltagarna hade via sin 

arbetsplats genomfört en intern kurs angående att vårda lättsederade respiratorpatienter. 

De fyra fokusgrupperna hämtades från redan existerande grupper där intervjupersonerna 

i respektive grupp kände varandra sedan tidigare vilket Wibeck (2010) anser stärka 

möjligheterna för att alla i gruppen törs komma till tals. Vidare rekommenderas 

användandet av en homogen grupp, som i dessa fokusgrupper. En homogen grupp, där 

människor har ett gemensamt yrke, erfarenheter inom samma kontext och gemensamma 

intressen, kan ha lättare att diskutera personliga åsikter och erfarenheter med varandra 

(a.a.). 

 

4.3 Datainsamling 

Författarna använde sig av en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor vid 

intervjuerna (Bilaga C). Wibeck (2012) beskriver att semistrukturerade intervjuguider 

innefattar ett antal förbestämda frågeområden, relevanta för studien syfte. Frågorna ska 

vara öppna och ja eller nej-frågor ska undvikas, för att en diskussion ska kunna ske. För 

att få en djupare förståelse av problemen kan följdfrågor finnas med i intervjuguiden 

och dessa kan ställas när författarna önskar att deltagarna utvecklar sina resonemang 

(a.a.). 

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på en plats som valts ut av deltagarna, i ett 

avskilt rum för att undvika störningsmoment. Deltagarna samt författarna placerade sig 

kring ett bord och kunde på så sätt se varandra och skapa ögonkontakt med alla i 

gruppen, vilket anses vara en fördel enligt Wibeck (2010). Vidare poängterar Wibeck 

(2010) att det också är bra om båda författarna deltar vid intervjuerna samt skapar en 

välkomnande miljö för deltagarna. Det rekommenderas även att författarna initialt 

informerar deltagarna om att fokusgrupper används för att uppbringa diskussioner kring 

berört ämne samt poängtera att det inte finns några felaktiga svar och att alla synpunkter 

är välkomna (a.a.). Detta tillämpades av författarna initialt vid varje intervjutillfälle. De 

båda författarna valde att delta i de två första fokusgruppsintervjuerna, där den ena 

agerade moderator i huvudsak och den andra observerade, förde anteckningar och 
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stöttade med kompletterande frågor. Däremot genomfördes de två sista intervjuerna av 

författarna enskilt då de sammanföll under samma tidpunkt på olika platser i västra 

Sverige. Fokusgrupperna spelades in digitalt via två röstinspelningsapplikationer på 

mobiltelefon eller surfplatta. Inspelningen startades efter att bakgrundsfakta samlats in 

och praktiskt information delgivits. Intervjuerna varade mellan 27 och 56 minuter och 

genomfördes under en tidsperiod på två veckor. Deltagarna avidentifierades och varje 

deltagare erhöll varsin bokstav utan inbördes betydelse, för att författarna enkelt skulle 

kunna härleda eventuella citat från rätt person. Transkriberingen av intervjuerna skedde 

i nära anslutning till intervjutillfället och utfördes av författarna själva. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och författarna var noga med att beskriva nyanseringar, skratt, 

pauser etc. för att få ett så verklighetstroget material som möjligt. 

 

Författarna har även diskuterat och reflekterat kring sin egen erfarenhet och kunskap om 

det fenomen som studerats, för att öka medvetenheten kring hur en eventuell 

förförståelse kan påverka studiens resultat, vilket styrks av Henricson och Billhult 

(2012). Då författarna hade en begränsad erfarenhet gällande vakna eller lätt sederade 

patienter som vårdas i respirator, var också deras föreställning angående 

problemområdet begränsad. Författarna har dock haft i åtanke att de erhållit en 

förförståelse då forskningsbakgrunden framarbetades och haft detta i beaktande vid 

datainsamling samt dataanalys. Vidare menar författarna att en förförståelse inte är 

något som helt går att bortse ifrån, men genom att under hela studiens gång reflektera 

över dess inverkan har författarna försökt att minimera en eventuell påverkan. 

Wallengren och Henricson (2012) betonar att dataanalysen bygger på subjektiva 

tolkningar av det insamlade datamaterialet. Författarna valde att genomföra analysen av 

insamlad data efter att alla intervjuer var genomförda för att undvika en eventuell 

påverkan på resultatet i möjligaste mån. 

 

4.4 Dataanalys 

Det transkriberade datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2013) menar att kvalitativ innehållsanalys är 

lämplig att använda vid tolkning av olika texter och denna kommer att ske på olika 

nivåer. En induktiv analys av materialet gjordes och tolkningen var förutsättningslös 

(a.a.). Wibeck (2012) beskriver att vid analys av fokusgrupper är det viktigt att tänka på 

att den insamlade datan skiljer sig åt från data som är insamlad via individuella 

djupintervjuer. Vid fokusgrupper produceras datan genom interaktionen som uppstår 

mellan de olika gruppdeltagarna. Därför blir hela gruppen en analysenhet, istället för 

varje enskild individ, som vid djupintervjuer (a.a.). 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2013) beskriver att den kvalitativa 

innehållsanalysens centrala begrepp innefattar analysenhet, domän, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod och tema. Analysenhet är hela det dokument som 

kommer att innefattas av analysen. Domän är ett stycke av text och domänerna kommer 

att utgöra en grov struktur av analysinnehållet. Vidare tas meningsbärande delar av 

texten ut, så kallade meningsenheter och dessa kan bestå av ord, en mening eller 
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stycken. Innehållet i meningsenheterna ska vara likartat och dessa kommer att utgöra 

grunden för analysen. En kondensering av texten kommer att ske där texten görs kortare 

och lättare att hantera. Genom att abstrahera den kondenserade texten där centrala delar 

av textens innehåll lyfts fram, skapas en kod. Koder med liknande innehåll kan sedan 

skapa olika teman (a.a.). Författarna lyssnade på intervjuerna i sin helhet och läste 

igenom de transkriberade intervjutexterna upprepade gånger. Inför analysprocessens 

start och under processens gång har författarnas handledare stöttat och bekräftat 

författarnas analysarbete. Analysprocessen startade genom att författarna individuellt 

markerade ut domäner och meningsenheter i varje analysenhet, vars innehåll var av 

relevans för syftet. Sedan jämförde författarna den analys som gjorts separat och gick 

vidare med att gemensamt kondensera, abstrahera och koda meningsenheterna. Koder 

med likartat innehåll bildade subteman och teman (Tabell 1). 

 

Tabell 1.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subtema Tema 

“det är ju så extremt annorlunda 

miljö, en IVA-miljö, så att man 

får, alltså det är ju viktigt att 

försöka få tillbaka verkligheten, 

att de känner att det fortfarande 

finns en värld där och att om de 

har anhöriga att de hör deras 

röster och eller ser dem om de är 

vakna då och så att man säger 

vilken dag det är, vilken årstid det 

är” (L)  

IVA miljön är 

annorlunda, 

viktigt att få 

tillbaka 

patienten till 

verkligheten 

och nuet 

Tillbaka 

till det 

verkliga 

livet 

Realitets- 

orientering 

Att lyfta 

fram 

personen 

bakom 

patienten 

“alltså man försöker ta tillbaka 

dom till vardagen, att man säger 

nu, kommer *** här igen och 

idag är det ju morgon och vilken 

dag det är och att man försöker 

föra dem hela tiden tillbaks till 

nuet” (B)  

Informera 

patienten och 

ta tillbaka 

dem till 

vardagen och 

nuet 

Tillbaka 

till nuet 

“vi får väldigt mycket från 

anhöriga, jag har just nu en 

patient som man, där jag har 

pratat nu med frun, /.../ och då får 

jag ju in massor med bitar och då 

plötsligt lär jag ju känna 

patienten som han är i sin vardag, 

för det är ju där vi ska försöka 

hitta honom, hur han har varit 

Information 

från anhöriga 

gör det lättare 

att lära känna 

patienten och 

hur han är i 

vardagen 

Patientens 

personlig-

het och 

vanor i 

vardagen 

 

Att lära 

känna 

patienten 
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innan och försöka fånga honom, 

den personligheten, tänker jag 

och då märker jag, att jag blir 

mycket mera, att jag förstår att 

det är ju så här han brukar göra, 

frun har berättat det och vi tittar 

på tv vid tio och sedan då brukar 

han lägga sig efteråt, efter 

nyheterna och jag fick liksom hela 

bilden och då blir det lättare att 

prata med patienten och få 

relationen” (B)  

“det är jätte bra om anhöriga 

kommer, de kan ta med bilder /.../ 

och vi har en bild över hur den 

patienten ser ut i vanliga fall, för 

oftast när man ser den är det lätt 

att ha lite förutfattade meningar 

att de är hur skruttiga som helst 

men sen kanske de för en vecka 

sedan har varit, vi hade en, han 

hade varit på konsert för en vecka 

sedan och sådär och så att man 

försöker se hur den här 

människan hur de är när de inte 

ligger där i sängen med alla 

sladdar” (C) 

Ett fotografi 

kan ge en bild 

av hur 

patienten ser 

ut i vardagen, 

utan alla 

sladdar 

En bild av 

den friska 

patienten i 

vardagen 

 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

World Health Association (2013) har utformat Helsingforsdeklarationen och studien 

genomfördes utifrån denna och de etiska riktlinjer som är framtagna för forskning som 

rör andra människor. Deltagarna informerades muntligt samt skriftligt om studien, 

informerades angående att de när som helst under studiens gång har möjlighet att 

avsluta sitt deltagande utan konsekvenser samt inhämtades ett skriftligt samtycke (a.a.). 

 

Vetenskapsrådet (2002) betonar att ansvarig forskare inför en vetenskaplig studie ska 

göra en avvägning av risk/nyttoförhållandet där värdet av studiens resultat ställs emot 

eventuella negativa konsekvenser för undersökningsdeltagarna eller tredje person (a.a.). 

Wibeck (2012) menar att det kan finnas etiska skäl till att inte använda sig av 

fokusgrupper. När fokusgrupper används för insamling av data kan författarna aldrig 

garanteras att deltagarna i studien inte berättar vidare information från andra deltagare 

utanför intervjugruppen (a.a.). Detta är något som författarna tänkte på och tog hänsyn 
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till under studiens gång och betonade vikten av att information som delges under 

intervjun, inte spreds vidare. Vidare har författarna genomgått en etisk egengranskning 

från Etikkommittén Sydost enligt formulerade ramar för studien (Bilaga D). 

 

Vidare beskriver Kjellström (2012) vikten av konfidentialitet i studier. Det är viktigt att 

säkerställa att obehöriga inte kan ta del av personliga uppgifter samt kunna urskilja vem 

som deltagit i studien. Insamlad data ska redovisas på ett sådant sätt att det inte kan 

återspeglas till en viss person (a.a.). Vetenskapsrådet (2002) anger nyttjandekravet som 

ett av de centrala huvudkraven vid forskning. Nyttjandekravet innefattar att insamlad 

data inte får användas utanför studiens syfte, vilket författarna genomgående arbetade 

efter (a.a.). Under studien gång förvarades insamlad data på ett sådant sätt att obehöriga 

kunde ta del av det. Vidare avidentifierades all data så att information inte kunde 

härledas till deltagande personer. Vid godkänd magisteruppsats kommer all rådata att 

förstöras. 

 

Forskningsområdet anses vara högst relevant och angeläget inom dagens intensivvård 

där många patienter vårdas vakna eller lätt sederade i respirator. Förhoppningen med 

studien är att resultatet kan leda till ökad insikt och förståelse för hur sjuksköterskan 

skapar en vårdande relation i givet kontext. Författarna anser att de diskuterade etiska 

riskerna uppvägs av den samhälleliga nyttan studien förhoppningsvis kan komma att 

medföra. 

 

5 Resultat 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande 

relation med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i respirator på en 

intensivvårdsavdelning. Analysen av det insamlade materialet resulterade i fyra 

övergripande teman samt tio subteman (Tabell 2). 

 

Tabell 2. 

Subtema Tema 

Verbal kommunikation Kommunikation i mötet 

Icke-verbal kommunikation 

Realitetsorientering Att lyfta fram personen bakom 

patienten 

Att lära känna patienten 

Bemöta och vårda med respekt Det vårdande rummet 
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Skapa förtroende och förmedla trygghet 

En prioriteringsfråga När relationen försvåras 

När man inte förstår eller klaffar med varandra 

Patientens situation kan försvåra 

Avsaknaden av kontinuitet och helhet i 

vårdandet 

 

5.1 Kommunikation i mötet 

Ett återkommande ämne i intervjuerna var användandet av kommunikation i mötet med 

patienten. Kommunikation ansågs vara väldigt viktig för att kunna skapa en vårdande 

relation med en patient som vårdas vaken eller lätt sederad och behandlas i respirator. 

Sjuksköterskorna diskuterade vikten av den verbala och icke-verbala kommunikationen 

samt vilka strategier som användes för att hjälpa patienten att förmedla sina behov. 

 

“det blir väl att man verkligen försöker och kommunicera och som ni säger, att skapa 

en relation, för det är klart att man får en relation med en sövd patient också /.../ men 

nu vill man ha med hela personen på något vis och verkligen liksom kommunicera vad 

vi gör och vad som händer och man liksom anstränger sig mycket med det” (H) 

 

5.1.1 Verbal kommunikation 

“är det första gången jag träffar en patient som jag inte haft innan som jag vet är lätt 

sederad så är det ju direkt att hälsa och skapa en ögonkontakt och presentera mig vem 

jag är och sånt och förklara kanske först i början vad jag ska göra lite runt i kring” (G) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de initialt i mötet med patienten hälsar och presenterar sig 

för patienten, för att etablera en kontakt. Det framkom att sjuksköterskorna var 

medvetna om att patienterna inte alltid kom ihåg relationen som skapades under tiden de 

behandlades i respirator. Dock ansåg sjuksköterskorna att det ändå var viktigt att skapa 

en god och vårdande relation här och nu. Vikten av information lyftes fram i alla 

intervjuer. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att patienten hölls informerad 

angående sin egen vårdsituation, vad som skedde i rummet och vad som planerades för 

patienten.  

 

“det är ju en vårdande relation också att man ger dom fakta, att nu är du bättre, att det 

går framåt eller vad som händer liksom, sjukdomsmässigt och varför du ligger här, att 

man upprepar det liksom, att de hänger med” (I) 
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Det ansågs extra viktigt att patienten fick information inför den personliga omvårdnaden 

och medicinska insatser. Sjuksköterskorna upplevde ofta att kommunikationen blev mer 

av en informativ monolog, dock var det samtidigt viktigt att få patientens bekräftelse i 

samtalet. Genom information till patienten angående situationen önskade 

sjuksköterskorna öka förståelsen och även patienternas möjlighet till självbestämmande.  

 

“vi försöker tala om vad vi gör, liksom inte bara kastar oss på dem och drar i allting” 

(C) 

 

“det kan kanske handla om den kommunikationen, hur man säger saker och ting /.../ 

“om du inte gör detta här så kommer du i respirator, vilket vill du välja?” då fick dom 

ett val alltså dom kunde ju liksom bestämma. Då blir det lite lättare, alltså istället för 

att vi tjatar igen” (D) 

 

I intervjuerna lyftes vikten av att anpassa kommunikationen efter patient och situation 

fram som en hjälp för skapandet av den vårdande relationen. Sjuksköterskan valde att 

anpassa sin kommunikation efter allvaret i situationen. Det beskrevs att det ibland 

krävdes ett annat språk och ordval för att nå fram till patienten. Sjuksköterskorna 

menade även att kommunikationen bör anpassas på så sätt att de själva tänker på hur de 

talar till patienten gällande till exempel röstläge. De betonade också vikten av att vara 

tydlig och ärlig i sin kommunikation med patienten. 

 

”är det någon som har den här livsstilen, där här språket, då hjälper det inte med "men 

snälla rara du” liksom “nu ska vi göra det här” liksom, dom förstår inte det språket. 

/.../ man möter patienten på patientens språk, gäller det livet” (M) 

 

Sjuksköterskorna önskade att få med den vakna eller lätt sederade patienten i samtalet 

och de lyfte fram olika kommunikationsstrategier för att hjälpa patienten att delta. De 

rekommenderade användandet av ledande frågor, att be patienten uttrycka sig genom att 

nicka eller skaka på huvudet, blinkningar, tumme upp och ner eller att mima med tydlig 

artikulation. Patienterna uppmuntrades att hoppa över det oväsentliga och mima enstaka 

ord av vikt. 

 

“man får ju vara smart som sköterska att ställa rätt frågor, man får ju inte ställa frågor 

som kräver ett långt svar utan det får bli ja eller nej eller man kan nicka eller så” (G) 

 

Sjuksköterskorna lyfte även fram olika typer av kommunikationshjälpmedel så som 

pektavla, att skriva på block eller läsplatta. Dessa användes i varierande grad och 

användandet berodde även på patientens fysiska förmåga. Utöver dessa hjälpmedel 

ansågs personalens fantasi och engagemang vara till hjälp, att hitta andra vägar till 

kommunikation. Sjuksköterskorna kunde även ta hjälp av annan personal med en annan 

infallsvinkel eller som pratar samma språk som patienten, när de inte förstod vad 

patienten ville. Då anhöriga är de som känner patienten bäst beskrevs de också som 

behjälpliga till att tolka och förstå vad patienten ville.  
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“det som funkar på tre personer, funkar ju kanske inte på nästa två och då är det ju helt 

plötsligt en helt annan personal som har en annan infallsvinkel och så kommer man 

vidare tack vare det liksom, när man själv hade liksom hakat upp sig i någon slags 

standardval” (N) 

 

“en liten tolk också, för dom kan ju säga att, ja, försöker säga "ja men mamma du 

tycker ju om att ligga på höger sida, det stämmer väl?" Ja och så kan hon nicka, ja då 

vet vi det” (G)  

 

5.1.2 Icke-verbal kommunikation 

“det viktiga är att det går att liksom kommunicera på något sätt, att man kan liksom få 

respons och man märker att man har någon dialog och den behöver inte vara muntlig 

alls” (H) 

 

Sjuksköterskorna lyfte tydligt fram den icke-verbala kommunikationen som en central 

faktor i skapandet av en vårdande relation med den vakna eller lätt sederade patienten. 

De beskrev hur de i mötet med patienten läser av patientens icke-verbala 

kommunikation. De tittar på patientens kroppsspråk och lägger tid, engagemang, fantasi 

och lyhördhet för att tolka och analysera vad patienten vill förmedla. Detta ansåg 

sjuksköterskorna kunde underlättas ju längre erfarenhet de hade av att arbeta med vakna 

eller lätt sederade patienter som vårdades i respirator. 

 

“man märker ju på patienten, om patienten blir lugnare, bejakar, förstår vad jag säger. 

Jag känner ett förtroende, jag känner att den söker min blick, vi möts. Det där icke-

verbala språket är viktigt” (M) 

 

Sjuksköterskorna diskuterade också hur deras egna kroppsspråk kunde spela roll i mötet 

med patienten. Det var av vikt att tänka på vad de själva förmedlade och det togs upp att 

kroppsspråket bland annat kunde förmedla en trygghet för patienten. Patienterna kunde 

även lätt tolka och känna av när sjuksköterskan istället förmedlade stress och oro med 

sitt kroppsspråk. Det ansågs viktigt att skapa ögonkontakt, ge ett leende och visa att 

man finns där för patienten hela tiden.  

 

“det non-verbala är ju jätte viktigt /.../ om man är sådär halvsederad så kanske man 

inte uppfattar allting heller, men leende, att man tar i patienten och tittar patienten i 

ögonen och pratar och berättar för patienten om vad vi gör och sådär, för det är ju 

jätteviktigt” (C) 

 

I intervjuerna framkom det att beröring kunde användas för att förstärka den verbala 

kommunikationen. Beröringen ansågs vara en viktig del i skapandet av en vårdande 

relation och kunde användas som ett sätt att möta patienten, genom att till exempel ta i 

hand eller lägga en hand på patientens axel. Det var dock viktigt att läsa av om patienten 

uppskattade beröringen eller inte och ta hänsyn till detta. 
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“att när man liksom kanske rör vid patienten först innan man börjar ta i CVK:n och 

börjar greja med den och förutom informationen så blir det också ett sätt att mötas” 

(M) 

 

5.2 Att lyfta fram personen bakom patienten 
“det är ju så extremt annorlunda miljö, en IVA-miljö, så att man får, alltså det är ju 

viktigt att försöka få tillbaka verkligheten, att de känner att det fortfarande finns en 

värld där” (L) 

 

I alla intervjuer diskuterade sjuksköterskorna vikten av att lyfta fram personen bakom 

patienten som de vårdade. Intensivvårdsmiljön är väldigt annorlunda och overklig för 

patienterna och sjuksköterskorna beskrev att en stor del i skapandet av en vårdande 

relation, handlar om att föra patienten tillbaka till verkligheten och anpassa miljön runt 

patienten. För att kunna göra detta betonades vikten av att lära känna patienten och få 

vetskap om hur livet och den normala vardagen brukade se ut hos personen bakom 

patienten. Sjuksköterskorna lyfte också fram vikten av kontinuitet i vårdandet, för att 

lättare lära känna patienten och skapa en vårdande relation. 

 

5.2.1 Realitetsorientering 

Sjuksköterskorna betonade att en stor del i skapandet av en vårdande relation med 

patienten, var att ge patienten en verklighetsanknytning. Det ansågs viktigt att patienten 

fick upprepande information om tid, rum och situation för att hjälpa patienten tillbaka 

till det friska, normala livet. Att ställa frågor om patientens privatliv och livshistoria var 

också ett sätt att föra tillbaka patienten till nuet. Att upplysa patienten om speciella 

händelser som skedde i världen kunde också öka deras verklighetsorientering.  

 

“det ser man ju ofta, /.../ en sådan här frågande blick och då får man ju liksom säga 

men kommer du ihåg att du blivit opererad, nu ligger du här, vi ska ta hand om dig 

efteråt och det är ju fortfarande februari /.../ så får man liksom ta de till det där 

normala” (B) 

 

Det ansågs vara av vikt att skapa en behaglig atmosfär i patientrummet. 

Sjuksköterskorna menade att det kunde vara gynnsamt för patienten att sängen till 

exempel placerades så att patienten fick se ut genom fönstret. Även närvaron av 

anhöriga ansågs ha en viktig del i skapandet av en vårdande relation för patienten, där 

anhöriga uppmuntrades att ta med någon personlig tillhörighet och vara hos patienten. 

De menade att det var viktigt att orientera patienten generellt om de personer som finns 

runt omkring, då detta kunde bidra till att öka patientens verklighetsuppfattning. I några 

av intervjuerna berättade sjuksköterskorna hur de ibland lät patienternas husdjur få 

komma på besök, vilket också ansågs vara fördelaktigt.  

 

Sjuksköterskorna menade att genom att samtala om något annat än det som är 

sjukvårdsrelaterat, kunde de få patienten att tänka på något annat än bara det sjuka. 

Detta kunde bland annat göras genom att skapa en mer lättsam atmosfär i patientrummet 
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med hjälp av humor. I sjuksköterskans möte med patienten, framkom det även att det 

kunde vara gynnsamt för patienten om patienten fick föra ett samtal i en mer sittande 

ställning, för att kunna möta sjuksköterskan på en mer jämlik nivå.  

 

“syfte att återkomma till det verkliga livet, få liksom /.../ se och känna det normala livet 

liksom, det vet man ju också att det gagnar, att få komma upp, mötas på sittande nivå, 

och inte bara ligga i underläge” (M) 

 

5.2.2 Att lära känna patienten 

“hur mycket, ju längre tid, som du säger, man har haft patienten ju bättre känner man 

ju patienten och anhöriga, och man får det här engagemang som man får i hjärtat på 

något sätt som man inte får på ett pass, inte så ofta i alla fall” (C) 

 

Sjuksköterskorna menade att om de fick lära känna personen bakom patienten, 

underlättades skapandet av en vårdande relation. De såg det som gynnsamt att redan 

initialt i det första mötet med patienten ta sig tid att lära känna patienten och börja att 

etablera en relation. Genom att ha en kontinuitet i vårdandet, där sjuksköterskorna fick 

vårda patienterna vid mer än ett tillfälle, ökade sjuksköterskornas engagemang i 

skapandet av en vårdande relation. Sjuksköterskorna lärde då känna patienten bättre, 

vilket underlättade den gemensamma förståelsen och kommunikationen. 

 

“tanken är ju att vi ska komma så pass nära patienten så att vi förstår dess sätt att 

kommunicera, alltså vi ska ju vidareförmedla det den vill /.../ så man lär ju känna sin 

patient och så försöker man tyda den och det blir ju längre man är med patienten 

förstås och lär sig hur den kommunicerar” (B) 

 

Patientdagböcker ansågs vara till hjälp för sjuksköterskorna, då de kunde erhålla 

information från annan personal och anhöriga, för att lära känna patienten. En annan 

strategi som beskrevs för att bättre lära känna patienten var att sjuksköterskorna pratade 

med varandra i patientens närhet för att sedan läsa av om detta var något som också 

intresserade patienten. 

 

“sen har vi ju våra dagböcker som vi skriver, vi också, som är gagnar ju andra 

medarbetare som ska ta över som kanske inte känner patienten så väl, som också kan få 

lite mer kött på benen och kan fortsätta” (K) 

 

Genomgående i intervjuerna betonade sjuksköterskorna hur de kunde ta hjälp av 

anhöriga för att lära känna patienten bättre. När patienterna inte själva på samma sätt 

kunde kommunicera vad de hade för behov, intressen eller preferenser så kunde 

anhöriga vara en väldigt god hjälp. Anhöriga uppmuntrades även att ta med bilder på 

patienten från när de har varit friska, då detta ansågs göra det lättare för 

sjuksköterskorna att se personen bortom patienten och lättare bygga upp en relation som 

inte bara handlar om sjukvård. 
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“Ja men bara såna grejer han tycker om att lyssna på P3, eller vad som helst, alltså 

såna grejer som man inte kan säga själv när man ligger trackad” (E) 

“Ja, ja precis nej men dom är jätteviktiga anhöriga” (F) 

 

5.3 Det vårdande rummet 
Sjuksköterskorna betonade vikten av att bemöta patienten på ett respektfullt sätt, sträva 

efter att skapa ett förtroende och förmedla en trygghet som en viktig del i skapandet av 

den vårdande relationen. 

 

“en vårdande relation, den är ju innanför det personliga integritetsfältet, jag kan ju inte 

göra någonting om jag inte får komma in där, eller ta mig in där, så på något sätt måste 

man ju få lov att komma dit hän, övertala dem eller visa sig värdig” (N) 

 

5.3.1 Bemöta och vårda med respekt 

“har man en patient som är lite mer vaken kan man ju få den lugnare genom att man 

kan prata och förstå, och det ger ju också en känsla av autonomi att jag får faktiskt 

vara med och bestämma om att jag vill ligga på höger eller vänster sida” (G) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att bemöta och vårda patienten med respekt. 

Det ansågs vara viktigt att informera och förklara för patienten vad och varför något 

gjordes. Sjuksköterskorna menade att de inte bara kunde “gå rakt på patienten” och 

börja arbeta, att det var viktigt att värna om patientens integritet. Vikten av att värna om 

patientens autonomi och värdighet var också något som togs upp som viktigt i 

skapandet av den vårdande relationen. I de situationer då patienterna kunde uttrycka sin 

vilja men önskemålen inte var möjliga att genomföra, menade sjuksköterskorna att det 

var av vikt att ge patienterna en förklaring istället för att enbart säga nej. Att förmedla 

respekt genom sitt bemötande gentemot patienten.  

 

“att man inte bara säger “nej det går inte”, utan man får förklara varför. “Jag hör vad 

du säger men det går inte på grund av det här och det här” (N) 

 

I intervjuerna diskuterade sjuksköterskorna huruvida religion och kultur spelade roll i 

skapandet av en vårdande relation. Sjuksköterskorna menade att detta inte hade någon 

avgörande betydelse, däremot betonades vikten av att respektera och möta patientens 

kulturella och religiösa önskemål i den mån det var möjligt.  

 

“det har ju med respekten att göra, att man ska visa respekt för bakgrund och religion 

tycker jag, det ändras ju inte, hur man bemöter dom liksom” (L) 

 

5.3.2 Skapa förtroende och förmedla trygghet 

“det är ju lite därför jag är här på något sätt, för att skapa ett förtroende, att patienten 

ska känna förtroende för mig liksom. Jag vet inte, man har ju ändå en asymmetrisk 

relation att vi har någonting som dom behöver, /.../ så om dom inte skulle ha förtroende 
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för en, så skulle ju det vara jättejobbigt för patienten såklart eller en osäkerhetskänsla, 

känns som min viktigaste uppgift, att skapa förtroende” (J) 

 

Sjuksköterskorna diskuterade kring begreppen förtroende och trygghet i relation till 

skapandet av en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i 

respirator. Det ansågs vara viktigt att patienten kände ett förtroende i vården och för den 

person som vårdade. Att skapa en trygghet för patienten lyftes fram som viktigt. 

Sjuksköterskorna menade att situationen som gör att en patient vårdas på en 

intensivvårdsavdelning ofta är tragisk och omtumlande, vilket gör patientens känsla av 

trygghet centralt i vårdandet. Information och involvering var något som 

sjuksköterskorna menade kunde bidra till skapandet av en trygghet för patienten.  

 

“det är ju väldigt viktigt att bygga en relation där patienten känner sig trygg, oavsett så 

har dom ju varit med om någonting som är väldigt tragiskt, man hamnar ju på IVA för 

att man mår väldigt väldigt dåligt så tryggheten är ju jätteviktig” (F) 

 

I intervjuerna diskuterade sjuksköterskorna att trygghet kunde skapas genom deras 

närvaro hos patienten. Sjuksköterskorna menade att en patient som vårdas vaken eller 

lätt sederad och behandlas i respirator generellt sätt krävde en större närvaro av 

personal, att stå patienten bi. Denna närvaro och närhet till personal, kunde bidra till att 

patienternas trygghet ökade, vilket ansågs viktigt i skapandet av den vårdande 

relationen. Vidare diskuterade sjuksköterskorna att deras egen erfarenhet spelade roll, 

att deras trygghet ökade i takt med erfarenhet. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

kände en trygghet av att bli vårdad av en sjuksköterska som själv förmedlade trygghet.  

 

“ska patienten vara vaken så är det nog väldigt viktigt att den känner trygghet, att de 

som är runt omkring känner att de vet vad de gör och dom, dom kan hjälpa mig om det 

skulle vara någonting” (A) 

 

5.4 När relationen försvåras 
Sjuksköterskornas erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt 

sederad patient som vårdas i respirator innefattade inte bara gynnsamma faktorer utan 

också flertalet situationer där relationsskapandet försvårades. De diskuterade kring 

situationer som kunde uppstå där relationsskapandet prioriterades bort, där personkemin 

inte stämde, när patienternas bakgrund försvårade eller när sjuksköterskorna saknade 

den kontinuitet i vårdandet som önskades. 

 

5.4.1 En prioriteringsfråga 

I vårdandet av en intensivvårdspatient kunde det uppstå situationer där skapandet av en 

vårdande relation blev en prioriteringsfråga, där sjuksköterskan valde att arbeta mer 

eller mindre på den vårdande relationen. Sjuksköterskorna diskuterade bland annat 

kring att det i akuta situationer inte fanns tid att etablera en vårdande relation, utan att 

detta var något som blev sekundärt och fick tas i ett senare skede.  
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“det är ju patientens tillstånd /.../ de kan vara så himla dåliga och jag menar då är det 

inget att diskutera det är ingen idé att liksom, man säger ju det man gör och försöker 

säga så mycket man kan men det är ju bara att köra /.../ det är inte så mycket att 

diskutera och prata vårdrelation” (M) 

 

En annan situation som sjuksköterskorna tog upp var när de valde eller var tvungna att 

ta ett steg tillbaka i skapandet av den vårdande relationen. Detta kunde bland annat ske 

vid de tillfällen då anhöriga önskade att ta en större plats och hjälpa till och vårda och 

stötta patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att låta varje unik situation 

styra, att man lät anhöriga ta den plats de ville.  

 

“det är klart att är det anhöriga som är nära och lugna och tar liksom mycket plats och 

sitter med patienten då steppar jag tillbaka och då blir ju min relation inte lika viktig 

liksom i det läget och är det inte det så, tar jag väl en större plats” (H) 

 

5.4.2 När man inte förstår eller klaffar med varandra 

“patienterna blir ju ofta frustrerade när dom försöker mima och vi inte förstår upplever 

jag det i alla fall, men när, när man väl förstår sen så försvinner ju ändå frustrationen” 

(L) 

 

Eftersom kommunikationen med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i 

respirator är försvårad, problematiserade sjuksköterskorna hur de många gånger inte 

förstod vad patienten försökte att uttrycka. Detta kunde emellanåt leda till frustration 

hos bägge parter och försvåra skapandet av en vårdande relation. Sjuksköterskorna tog 

upp att det många gånger inte var så enkelt att läsa på läppar samtidigt som patientens 

artikulation försvåras av att de har en tub i mungipan. Patientens motorik och ork var 

även något som problematiserades vid användandet av kommunikationshjälpmedel. Då 

patienterna i dessa tillfällen ibland helt enkelt inte orkade eller klarade av att 

kommunicera. Vidare menade sjuksköterskorna att det skapade ytterligare en barriär vid 

de tillfällen då patienten var bristande i det svenska språket.  

 

“allting är ju svårt när man bara får säga ja eller nej, det kan ju handla också, har man 

inte svenska som modersmål, så blir det ju ännu svårare för då är det ju också att man 

inte förstår alls, man kanske är vaken och kan kommunicera men inte begriper helt 

enkelt vad man ska säga” (G) 

 

Sjuksköterskorna betonade att personkemi var relevant kring skapandet av en vårdande 

relation. De beskrev att personkemi var viktigt för att få en god kontakt med patienten 

och något som underlättade relationsskapandet. I vissa situationer ansåg 

sjuksköterskorna att de vårdade, men att de inte hade tillräckligt god personkemi för att 

skapa en vårdande relation. Andra situationer kunde handla om någon form av 

favorisering från patientens sida. Sjuksköterskorna menade att en dålig personkemi 

försvårade förståelsen mellan patient och sjuksköterska och att det då var av vikt att 

hitta sätt att kringgå detta, exempelvis genom byte av personal eller att låta en annan 

personal ta större plats i vårdandet.  
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“men det är ju väldigt tydligt ibland, det här med personkemi /.../ det är ju inte alldeles 

ovanligt att man liksom inte riktigt klickar eller matchar med någon person och då får 

man försöka byta, lösa det” (N) 

 

5.4.3 Patientens situation kan försvåra 

I skapandet av en vårdande relation upplevde sjuksköterskorna att patienternas 

bakgrund kunde vara en försvårande faktor. Vissa patienter hade en väldigt tragisk 

bakgrund och sjuksköterskorna diskuterade att detta kunde påverka den relation som de 

skapade med patienten. En del fall upplevdes alltför nära och berörde på djupet, vilket 

kunde påverka skapandet av en vårdande relation på den nivå som sjuksköterskorna var 

bekväma med. 

 

“det kan vara extra svårt ibland tycker jag, med vissa patienter, om det är något som 

berör väldigt mycket eller något som känns kanske väldigt nära eller, då kan det vara 

svårt att hålla den här professionella men ändå liksom vårdande relationen som man 

vill ha” (J) 

 

Sjuksköterskorna menade även att patientens medicinska tillstånd kunde påverka 

skapandet av en vårdande relation. Delirium och andra tillstånd av förvirring var till 

exempel ett återkommande diskussionsämne i alla intervjuer. Sjuksköterskorna menade 

att det vid dessa tillstånd var svårt att nå fram till patienten och de ansåg i hög grad att 

detta var en försvårande faktor för relationsskapandet. Vidare diskuterades det kring att 

när patienter hade psykiska besvär kunde relationsskapandet försvåras. Patienter med 

till exempel depression upplevdes ofta sakna en tydlig mimik och ha en större ovilja till 

att samarbeta.   

 

“patienter som har psykiska bekymmer och är konfusoriska, alltså där, man gör så gott 

man kan och man gör likadant på de patienterna också, men man når liksom inte fram” 

(A) 

 

Några av sjuksköterskorna diskuterade kring hur kriminalitet kunde påverka skapandet 

av en vårdande relation. Sjuksköterskorna menade att de inte var villiga att skapa en 

alltför personlig relation med patienter som hade en kriminell bakgrund, utan höll då 

relationen strikt professionell.  

 

“vårdande relationer är alltid professionella men det handlar om kanske hur mycket 

jag vill lägga en personlig del i det hela /.../ jag vårdar dom, jag smärtstillar dom på 

samma sätt, dom har rätt till, dom får samma vård och jag kan vara vänlig, jag kan 

vara trevlig också men jag kanske inte, jag gör det på ett mera korrekt sätt” (G) 

 

5.4.4 Avsaknaden av kontinuitet och helhet i vårdandet 

I intervjuerna framkom det organisatoriska faktorer som var försvårande för skapandet 

av en vårdande relation. Sjuksköterskorna beskrev att då patienter blivit förflyttade 

mellan olika intensivvårdsavdelningar på grund av platsbrist, ledde detta till en 
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avsaknad av kontinuitet vilket försvårade relationsskapandet då alla på nytt var tvungna 

att lära känna patienten. 

 

“det är resursbrist faktiskt när det gäller IVA-platser /.../ ibland har dom vart på tre 

ställen inom fyra dygn och flyttar runt på det här sättet och det tar ju lite tid att bygga 

upp en relation någonstans liksom” (M) 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att avsaknad av kontinuitet begränsade förutsättningarna för 

att lära känna patienten och skapa en vårdande relation. De upplevde att de var tvungna 

att snabbt försöka sätta sig in i patientens bakgrund och situation och det var svårare att 

få en helhetsbild. Vidare diskuterade sjuksköterskorna hur deras yrkeserfarenhet kunde 

spela roll, då sjuksköterskor som var nya i sin roll kunde upplevas ha svårare att snabbt 

få en översikt av patienten. Sjuksköterskorna beskrev att tidsbrist och stress i 

kombination med bristen på kontinuitet i vårdandet av en och samma patient, försvårade 

relationsskapandet ytterligare. 

 

6 Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande 

relation med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i respirator på en 

intensivvårdsavdelning. Inledningsvis kommer studiens metoddel att diskuteras, styrkor 

och svagheter kommer att lyftas fram. Vidare kommer studiens resultat, innefattande: 

kommunikation i mötet, att lyfta fram personen bakom patienten, det vårdande rummet 

samt när relationen försvåras, att diskuteras och förankras i tidigare forskning, litteratur 

samt utifrån vald teoretisk referensram. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att samla in data med hjälp av fokusgruppsintervjuer och kunde på så 

sätt involvera fler deltagare på färre tillfällen. Wibeck (2012) menar att fokusgrupper 

kan användas för att studera olika människors erfarenheter, vilket studien syftade att 

undersöka. Författarna önskade att skapa en diskussion kring berört ämne där deltagarna 

själva fick en möjlighet att gå in på djupet och lyfta fram de aspekter som de ansåg som 

viktiga, vilket Wibeck (2012) anser att fokusgrupper möjliggör. Deltagandet i en 

fokusgrupp kan anses vara känsligare än deltagande i en enskild djupintervju, då det 

aldrig kan garanteras att deltagarna inte sprider information från andra deltagare vidare, 

vilket kan anses vara en svaghet ur en etisk synvinkel (a.a.). Författarna menar att det är 

svårt att spekulera kring om enskilda djupintervjuer hade genererat i andra aspekter av 

forskningsområdet.  

 

Wibeck (2012) beskriver att användandet av fokusgrupper är en relativt ny 

forskningsmetod och betonar att det därför är centralt att bedöma studiens kvalitet för 

att dess slutsatser ska vara rimliga. Wallengren och Henricson (2012) menar att det 

finns olika indikatorer på att en studie håller en god vetenskaplig kvalitet och dessa 

begrepp är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  
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Författarna valde att inkludera allmänsjuksköterskor med erfarenhet av problemområdet 

då det var svårt att rekrytera tillräckligt med intensivvårdssjuksköterskor till studien. 

Dock anser författarna detta inte vara ett problem då de allmänsjuksköterskor som 

inkluderades hade en lång erfarenhet av problemområdet och värdefulla infallsvinklar. 

Wallengren och Henricson (2012) tar upp begreppet triangulering som ett sätt att säkra 

en studies trovärdighet, det vill säga huruvida författarna redogjort för om de sett 

forskningsproblemet ur flera aspekter. Detta kan till exempel genomföras genom att 

inkludera deltagare i olika åldrar och med olika erfarenheter (a.a.). Författarna beskrev 

urvalet noggrant och studien innefattade deltagare i ett brett ålders- och 

erfarenhetsspann, vilket på så sätt kan anses utgöra en styrka. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2013) menar att det är fördelaktigt att en studie har en blandad 

könsfördelning då det också kan öka möjligheterna att få fler perspektiv på 

forskningsproblemet. Endast kvinnor hade möjlighet att delta i studien och författarna 

menar att det är svårt att spekulera om resultatet hade påverkats av att ha en blandad 

könsfördelning. Målet för fokusgrupperna var att de skulle innefatta fyra till sex 

deltagare per grupp, dock var detta svårt att genomföra i praktiken och två grupper 

innefattade endast tre sjuksköterskor. Krueger och Casey (2015) menar att det är 

fördelaktigt med små fokusgrupper för att få en djupare bild av forskningsämnet, vilket 

kan styrka genomförandet av intervjuerna med få deltagare.  

 

Wallengren och Henricson (2012) beskriver att en studies pålitlighet är av vikt för att 

uppnå en god vetenskaplig kvalitet. Detta kan påvisas genom att författarna beskriver 

hur förförståelse och tidigare erfarenheter kan påverka datainsamling och analys (a.a.). 

Detta var något författarna tillämpade och kan därför ses som en styrka. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att det är oklart hur en eventuell förförståelse kan ha påverkat 

resultatet. Vidare beskrev författarna noggrant genomförandet av intervjuerna, att de 

båda var delaktiga i de två första intervjuerna, vilket kan anses vara en styrka. Dock 

genomfördes de två sista intervjuerna enskilt på grund av schematekniska skäl, vilket 

kan anses vara en svaghet då det resulterade i en avsaknad av minnesanteckningar eller 

kompletterande frågor. Dock bör det tas i beaktande att datamaterialet i dessa två 

intervjuer inte skiljde sig nämnvärt jämfört med de två första.  

 

Wallengren och Henricsson (2012) menar också att författarna detaljerat ska presentera 

teknisk utrustning som använts vid datainsamling och analys, samt vem som genomfört 

och transkriberat intervjuerna. Författarna presenterade vilken teknisk utrustning de 

använt sig av samt hur de gått till väga vid datainsamling, vilket kan anses vara en 

styrka. Författarna valde att starta med analysen av insamlat material efter att alla 

intervjuer var genomförda, för att eventuella resultat av analysen i möjligaste mån inte 

skulle påverka nästkommande intervju, vilket författarna menar kan vara en styrka. 

Krueger och Casey (2015) beskriver att mättnad är när diskussionerna från en 

fokusgrupp inte längre tillför nya infallsvinklar på problemområdet. Författarna 

upplevde att de inte var i behov av fler gruppintervjuer än de fyra som genomfördes, då 

de uppnådde en mättnad av datamaterialet. 
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Henricson (2012) beskriver att en studies trovärdighet även kan påverkas utifrån hur 

dataanalysen har genomförts. Det beskrivs att dataanalysens trovärdighet kan styrkas 

om den initialt genomförs separat, för att sedan jämföras och diskuteras (a.a.). Detta 

tillämpades av författarna. Det kan dock anses vara en svaghet att författarna är noviser 

inom den kvalitativa forskningen och har begränsad kunskap inom kvalitativ 

innehållsanalys. Båda författarna studerar intensivvård och är således till viss del 

bekanta med forskningsmiljön, vilket kan anses vara en styrka enligt Wallengren och 

Henricson (2012). Vidare beskriver Henricson (2012) och Lundman och Hällgren 

Graneheim (2013) att det ger en ökad trovärdighet att låta någon utomstående 

kontrollera att resultatbeskrivningarna är rimliga. Författarna lät därför deras handledare 

ta del av analysprocessen. Wallengren och Henricson (2012) tar upp att detta styrker 

bekräftelsebarheten och kvaliteten på analysen. De betonar dock att det är viktigt att ha i 

åtanke att analysen av en kvalitativ studie bygger på subjektiva tolkningar av 

datamaterialet och eventuella skillnader i analysen påverkar därför inte trovärdigheten 

(a.a). Författarna upplevde att deras analys var samstämmig i möjligaste mån och 

rimlig. Wallengren och Henricson (2012) menar att det dock kan anses vara en fördel 

om författarna hade låtit informanterna läsa igenom det transkriberade materialet och på 

så sätt säkerställt att transkriberingen stämde överens med deras eget perspektiv i högre 

grad (a.a.). Detta var något som författarna inte hade möjlighet att tillämpa, vilket kan 

utgöra en svaghet. Dock ska det påpekas att författarna transkriberade intervjuerna 

ordagrant och beskrev nyanseringar, skratt, pauser etc., för att skapa ett så levande 

material som möjligt. Lundman och Hällgren Graneheim (2013) menar att om citat 

presenteras i resultatdelen, ges läsaren en ökad möjlighet till att bedöma studiens 

giltighet.  

 

Överförbarhet är ett centralt begrepp som lyfts fram när en studies kvalitet ska bedömas. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2013) menar att en studies överförbarhet är 

huruvida resultatet är överförbart till andra kontext. Författarna menar att denna studie 

möjligen är överförbar till andra grupper och avdelningar inom intensivvård i Sverige 

eller andra länder med liknande sjukvårdssystem. Det är svårt att spekulera om de 

erfarenheter sjuksköterskorna har kring skapandet av en vårdande relation med vakna 

eller lätt sederade patienter är överförbara även till andra patientkategorier. Författarna 

poängterar att studien syftade att undersöka sjuksköterskors erfarenheter och subjektiva 

upplevelser, vilket betyder att studiens eventuella överförbarhet till annan personal, inte 

ska tas för givet. Vidare poängterar Lundman och Hällgren Graneheim (2013) att det är 

upp till läsaren att avgöra huruvida studiens resultat är överförbart, baserat på studiens 

bedömda kvalitet och relevans. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I dagens intensivvård är det allt vanligare att patienter vårdas vakna eller lätt sederade i 

respirator. Detta kan placera patienten i en sårbar position, vilket medför större 

utmaningar och ställer högre krav på sjuksköterskans kompetens och ansvar. Skapandet 

av en vårdande relation är högst centralt för dessa patienter. Återkommande i alla 

intervjuer var vikten av en fungerande kommunikation, vilket mynnade ut i temat 
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kommunikation i mötet. Både den verbala och icke-verbala kommunikationen ansågs 

vara centrala faktorer i skapandet av en vårdande relation. Att ge en anpassad och tydlig 

information till patienten ansågs viktigt, vilket även styrks i studien av Engström et al. 

(2013), där patienterna upplevde informationen som central för att de skulle kunna 

skaffa sig en uppfattning om vad som händer samt kunna förbereda sig inför framtida 

situationer. Olika kommunikationsstrategier möjliggjorde och underlättade för patienten 

att kommunicera och uttrycka sina behov. Carlsson (2009) och Otuzoğlu och Karahan 

(2014) styrker vikten av användandet av kommunikationshjälpmedel.  

 

I den icke-verbala kommunikationen betonades andra sätt att skapa en vårdande relation 

då den verbala kommunikationen inte var möjlig. Beröring, ögonkontakt och 

kroppsspråk var alla viktiga delar i skapandet av en vårdande relation, vilket även 

Dahlberg och Segesten (2010) lyfter fram som centralt och en förutsättning för ett 

vårdvetenskapligt vårdande. Även Vouzavali et al. (2011) visade i sin studie att en 

relation skapas genom beröring och kontakt snarare än genom konventionell 

kommunikation. Vidare beskrivs empati som en viktig del i skapandet av en nära 

mellanmänsklig relation och empatin kan förmedlas genom närhet och ögonkontakt 

(a.a.). Studiens resultat visade på att beröring och ögonkontakt ansågs viktigt, dock 

diskuterades detta inte i relation till begreppet empati.  

 

Författarna diskuterar kring att studiens resultat gällande kommunikation i mötet 

sammanfattningsvis tar upp olika aspekter för att skapa en gemensam förståelse i mötet 

mellan sjuksköterska och patient. Även Fredriksson (2012) poängterar att 

kommunikationen utgör en huvudsaklig förutsättning för den gemensamma förståelsen. 

Författarna menar således att en gemensam förståelse mellan sjuksköterska och patient 

kan anses gynna skapandet av en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad 

patient som vårdas i respirator. Detta betonar vikten av att fokusera på olika strategier 

för kommunikation, med målet att nå en gemensam förståelse i vårdandet av en vaken 

eller lätt sederad patient i respirator. 

 

Att lyfta fram personen bakom patienten var ett annat tema som kom fram under 

intervjuerna. Genom att ge patienten en verklighetsanknytning och orientera patienten i 

nuet underlättades skapandet av en vårdande relation. Detta kunde sjuksköterskorna 

bland annat göra genom att ge patienten information om tid och rum och genom att 

skapa en behaglig atmosfär i patientrummet. I studien poängterades vikten av att ge 

patienten en realitetsorientering, dock är detta inte något som framkommit under 

författarnas kunskapsöversikt. Carlsson (2009) lyfter dock att det är viktigt att ge 

patienten den information som krävs för att patienten självständigt ska kunna skaffa sig 

en uppfattning om sin nuvarande situation. 

 

Resultatet visade på att det ansågs viktigt att lära känna personen bakom patienten för 

att lättare skapa en vårdande relation, vilket styrks av Travelbee (1971) som menar att 

en mellanmänsklig relation sakta byggs upp genom att sjuksköterskan strävar efter att 

lära känna patienten och dennes behov. Resultatet visade även att då sjuksköterskorna 

fick en kontinuitet i vårdandet underlättades relationsskapandet. Författarna upplevde 
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forskningen gällande skapandet av en vårdande relation som begränsad. Dock visar 

Engström et al. (2013) att patienter som vårdades vakna under respiratorbehandling 

uppskattade en kontinuitet gällande involverad personal. Karlsson och Bergbom (2015) 

tar också upp att kontinuitet i vårdandet är positivt ur ett personalperspektiv i arbetet 

med en vaken patient som behandlas i respirator.  

 

Studiens resultat gällande att lyfta fram personen bakom patienten handlar om olika 

aspekter av realitetssorientering samt att lära känna patienten. Travelbee (1971) betonar 

vikten av att bryta de roller som styr vårdandet, för att se den unika människan bakom 

varje individ och på så sätt skapa en mellanmänsklig relation. Författarna menar således 

att relationsskapandet med en vaken eller lätt sederad patient i respirator 

sammanfattningsvis underlättas genom att se personen bakom patienten och hjälpa 

denna person tillbaka till det friska.   

 

I resultatet framkom det vårdande rummet som ett tema där vikten av att bemöta och 

vårda patienten med respekt, skapa ett förtroende samt förmedla en trygghet lyftes fram 

som viktiga faktorer i skapandet av en vårdande relation. Ett bra och respektfullt 

bemötande där de egna värderingarna sätts åt sidan beskrevs som väldigt viktigt, där 

värnandet om patientens integritet och autonomi spelade en central roll. Detta styrks av 

Snellman (2009) som menar att patienten genom bemötandet både kan känna 

hopplöshet, förlust av egenvärde eller en känsla av välbefinnande. Relationen blir först 

vårdande, öppen och ansvarsfull när den anses medföra något gott för patienten och där 

personalen integrerar sin egen tolkning av tillvaron med etiska grundvillkor som 

respekt, ömsesidighet och förtroende. Det anses också av vikt att personalen tar hänsyn 

till att deras personliga åsikter kan skilja sig från patientens, och det är först när 

personalen får insikt i detta som den vårdande relationen får ett ökat utrymme för 

öppenhet och tolerans (a.a.).  

 

Resultatet visade att det var viktigt att skapa en trygghet för patienten, vilket kunde 

uppnås genom närvaro, att stå patienten bi. Detta styrks av Karlsson och Bergbom 

(2015) som i sin studie visade att intensivvårdspersonal kände ett behov av närvaro hos 

en vaken patient som behandlas i respirator, för att kunna förmedla trygghet. Det lyftes 

även fram att sjuksköterskornas erfarenhetsbaserade trygghet, ansågs kunna bidra till en 

ökad känsla av trygghet för patienten i den skrämmande intensivvårdsmiljön. Karlsson, 

Bergbom och Forsberg (2012) beskriver patienters erfarenheter av att behandlas vakna 

eller lätt sederade i respirator och patienterna visade sig kunna uppleva situationen som 

skrämmande, otrygg och helt beroende av sjuksköterskans kunskaper, vilket styrker 

vikten av att förmedla en trygghet i mötet.  

 

Författarna diskuterar sammanfattningsvis att det vårdande rummet tar upp och betonar 

vikten av respekt, trygghet och förtroende för att skapa en vårdande relation med en 

vaken eller lätt sederad patient i respirator. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

betonar att all vård ska tillgodose patientens behov av trygghet samt ges med respekt för 

patientens autonomi och integritet. Författarna menar således att dessa centrala faktorer 
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som betonas som viktiga i skapandet av en vårdande relation också är grundpelarna i all 

vård som bedrivs, och utgör därmed kärnan i vårdandet. 

 

När relationen försvåras var ett slutligt tema som studien resulterade i. Detta tema lyfte 

och problematiserade situationer som upplevdes försvåra skapandet av en vårdande 

relation. Bland annat problematiserades den frustration som lätt kunde uppstå hos båda 

parter när kommunikationen inte fungerade eller när personkemin inte stämde överens. 

Tembo et al (2015) visar i sin studie att en patient ofta upplever en känsla av isolering 

samt en stor frustration och irritation när kommunikationen inte fungerar. Författarna 

menar att det därför är viktigt att hjälpa patienten till en fungerande kommunikation för 

att underlätta skapandet av en vårdande relation. I situationer där kommunikationen inte 

fungerade eller där det fanns en bristande personkemi, ansågs det viktigt att hitta sätt att 

kringgå detta, vilket bland annat kunde göras genom att ta hjälp av kollegor eller genom 

personalbyte. Detta styrks av Travelbee (1971) som menar att skapandet av en 

mellanmänsklig relation kan stanna upp temporärt eller permanent och att kollegor då 

kan vara behjälpliga med att föra processen framåt. 

 

Resultatet visade att patientens situation kunde försvåra skapandet av en vårdande 

relation. Det framkom att det till exempel fanns situationer som sjuksköterskorna 

upplevde som påfrestande och de valde därför att hålla en strikt, opersonlig, 

professionell relation. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdrelation ofta 

kritiseras för att vara för privat och det är viktigt att identifiera gränsen mellan en 

professionell och en privat relation. I studiens resultat framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde att det krävs en större personlig del i det hela för att skapa en vårdande 

relation, vilket författarna således tolkar som en central del i relationsskapandet. Även 

patientens medicinska situation såsom delirium ansågs kunna försvåra skapandet av en 

vårdande relation då det blev svårare att nå fram till patienten i mötet. I författarnas 

kunskapsöversikt är inte detta något som berörs specifikt, dock lyfter Dahlberg och 

Segesten (2010) att det krävs att båda parter bidrar till och är aktiva i mötet för att skapa 

en professionell vårdande relation.  

 

Sammanfattningsvis diskuterar författarna temat när relationen försvåras och menar att 

det trots dessa försvårande faktorer är viktigt att hitta alternativa vägar och försöka lösa 

de problem som uppstår. Författarna anser att sjuksköterskan alltid bör sträva efter att 

försöka skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i 

respirator. Då detta tema svarar på sjuksköterskornas erfarenheter angående faktorer 

som försvårar skapandet av en vårdande relation, anser författarna därför att detta tema 

är av vikt för studien och dess syfte.  

 

Avslutningsvis vill författarna poängtera skapandet av en mellanmänsklig relation, där 

Travelbee (1971) menar att det är varje professionell sjuksköterskas uppdrag att etablera 

denna relation, där patientens behov möts och där sjuksköterskan inte enbart fokuserar 

på att utföra ordinationer. Det handlar om att förstå vårdandets natur (a.a.). 
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7 Slutsats 
 

Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt 

sederad patient som vårdas i respirator innefattade flertalet faktorer som både kunde 

gynna och försvåra relationsskapandet. Att med hjälp av kommunikation skapa en 

gemensam förståelse, att lära känna patienten och orientera patienten i nuet, att vårda 

med respekt och trygghet och slutligen att sträva efter att lösa eventuella hinder som 

uppstår på vägen, var alla centrala faktorer i skapandet av en vårdande relation.   

 

Resultatet kan förhoppningsvis vara en hjälp i den kliniska vården, genom att ge en 

ökad insikt och förståelse för hur sjuksköterskan skapar en vårdande relation med en 

vaken eller lätt sederad patient som behandlas i respirator. Som blivande 

intensivvårdssjuksköterskor anser författarna att studiens resultat ger intressanta 

infallsvinklar i problemområdet och är användbart inför deras kommande yrkesroll.  

 

Under studiens gång har författarna genomfört en övergripande kunskapsöversikt inom 

valt problemområde. Författarna upplevde att det fanns begränsad litteratur och 

forskning att diskutera och problematisera studiens resultat i relation till. Författarna 

upplevde även att mycket av den forskning som fanns kring att vara vaken eller lätt 

sederad under pågående respiratorbehandling, utgick från ett patientperspektiv och det 

hade därför varit gynnsamt med mer forskning som utgått från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vidare hade det varit önskvärt om det genomförts mer 

forskning gällande skapandet av en vårdande relation i ett intensivvårdskontext, både ur 

ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Mer forskning inom problemområdet behövs 

för att stärka och komplettera denna studies resultat.   
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Bilagor 

Bilaga A, Informationsbrev till enhets-/verksamhetschefer 

 

 

 

Till dig som är enhets-/verksamhetschef 

Information och förfrågan om genomförande av intervjustudie 

 

Allt fler patienter är vakna eller lätt sederade under respiratorbehandling. Dessa 

patienter förlorar sin förmåga till verbal kommunikation och kan uppleva en känsla av 

isolering och avhumanisering. Vården av en patient som respiratorbehandlas medför 

därför ökade krav på sjuksköterskan vid skapandet av en vårdande relation. 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att skapa en vårdande 

relation med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i respirator på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Genom att genomföra denna studie är förhoppningen att resultatet kan leda till ökad 

insikt och förståelse för hur sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med patienten 

som vårdas i respirator.  

 

Vi söker efter enheter där vi kan genomföra denna studie och undrar om enheten där du 

är chef, är intresserad att delta? Vi söker efter sjuksköterskor med minst två års 

yrkeserfarenhet av intensivvård och erfarenhet av att vårda vuxna patienter i respirator. 

Studien kommer att genomföras med hjälp av fokusgruppsintervjuer med 4-6 

personer/grupp. Intervjuerna beräknas ta cirka 60 minuter. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och allt material kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller intensivvårdsavdelningar kommer 

att kunna identifieras i resultatet. Studien kommer att presenteras i form av en 

magisteruppsats som publiceras i DiVA, som är en portal och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser.  

 

Vänligen svara oss via mail om du samtycker eller inte samtycker till att studien 

genomförs på din klinik/enhet. Vi önskar ha ditt svar senast XXXXXX. Om du 

samtycker ber vi dig vänligen förmedla det bifogade informationsbrevet till 

sjuksköterskorna på din enhet.  

 

Du är också varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor om studien.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

     Handledare 

Selina Labba Sanna Liljegren  Rosemarie Klefsgård  

Student/Leg. Sjuksköterska Student/Leg. Sjuksköterska Senior Lektor 

Telefonnummer  Telefonnummer Telefonnummer 

Mail  Mail Mail 

  



  
 

II 

 

Bilaga B, Informationsbrev till sjuksköterskor och samtycke 

 

 

 

Till dig som är sjuksköterska inom intensivvård 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 

Allt fler patienter är vakna eller lätt sederade under respiratorbehandling. Dessa 

patienter förlorar sin förmåga till verbal kommunikation och kan uppleva en känsla av 

isolering och avhumanisering. Vården av en patient som respiratorbehandlas medför 

därför ökade krav på sjuksköterskan vid skapandet av en vårdande relation. 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att skapa en vårdande 

relation med en vaken eller lätt sederad patient som vårdas i respirator på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Genom att genomföra denna studie är förhoppningen att resultatet i studien kan leda till 

ökad insikt och förståelse för hur sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med 

patienten som vårdas i respirator. 

 

Alla sjuksköterskor med relevant erfarenhet som arbetar på din enhet kommer att 

tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du har minst två års yrkeserfarenhet 

som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning och erfarenhet av att vårda vuxna 

patienter i respirator skulle vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår studie 

kontaktar någon av oss via e-post eller telefon senast XXXXXX.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras i fokusgrupper med 4-6 

personer/grupp på din arbetsplats eller en annan avskild plats som ni väljer. 

Fokusgruppintervjun beräknas ta cirka 60 minuter och spelas in digitalt. 

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller intensivvårdsavdelningar kommer att kunna identifieras i resultatet. 

 

Vi heter Selina Labba och Sanna Liljegren och studerar till specialistsjuksköterska inom 

intensivvård på Linnéuniversitetet, Växjö. I utbildningen ingår att göra ett 

magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats som publiceras i DiVA, 

som är en portal och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Har du några frågor så hör gärna av dig.  

  

Studerande:                                                                Handledare: 
Selina Labba                    Sanna Liljegren                Rosemarie Klefsgård   

Telefonnummer Telefonnummer Senior Lektor  

Mail  Mail  Telefonnummer 

    Mail 
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Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del av information angående studien Sjuksköterskans erfarenhet av att 

skapa en vårdande relation - En kvalitativ intervjustudie både skriftligt och muntligt, 

fått tillfälle att ställa frågor samt fått dem besvarade och är införstådd med att 

deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan 

utan att ange varför.  

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke att delta i ovanstående studie: 

 

Ort och datum: 

 

 

Deltagarens underskrift: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

     

 



  
 

IV 

 

Bilaga C, Intervjuguide 

 

- Hur upplever ni att det är att vårda en patient som är vaken eller lätt sederad och 

behandlas i respirator? 

 

- Hur skapar ni en vårdande relation? 

 

- Hur skapas en vårdande relation med en patient som är vaken eller lätt sederad och 

vårdas i respirator? -strategier? 

 

- Vad är era erfarenheter av att skapa en vårdande relation? 

                  Svårigheter? 

                  Lätt? 

Att beröra: kommunikation, bemötande, resurser, hur det fungerar i 

praktiken, religion, ålder 

 

- Vad är era erfarenheter av en relation som inte upplevts som vårdande med en patient 

som är vaken eller lätt sederad och vårdas i respirator?  

 

- Finns det något ni vill lägga till som inte är berört tidigare under intervjun? 

 

Fördjupande frågor 

 

- Kan du berätta lite mer om …? 

- Kan du utveckla …? 

- Hur tänker du nu …? 

- Kan du ge exempel kring …? 
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Bilaga D, Etisk egengranskning 

 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 
men som är ett led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 
direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller 
i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 
person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 
ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   

 


