
 

 

 

Magisteruppsats 

Vårdande beröring  

på en intensivvårdsavdelning 
- en kvalitativ intervjustudie med  

intensivvårdspersonal 
 

Författare: Johanna Lundqvist och 

Liza Karlsson 

Handledare: Carina Elmqvist 

Examinator: Sofia Almerud 

Östeberg 

Termin: VT 18 

Ämne: Vårdvetenskap, 

självständigt arbete 15 hp 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ50E 



  
 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Beröring har betydelse inom vården där patienten ställs inför ett akut 

omhändertagande inom intensivsjukvård. Ett holistiskt omhändertagande där 

vårdpersonalen med respekt och medkänsla berör patient och närstående kan skapa en 

trygghet, minska förekomsten av stress och lindra lidande. Beröring kan uppfattas 

negativt om den ges på ett felaktigt sätt. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens upplevelse 

av den vårdande beröringens betydelse på en intensivvårdsavdelning. Metod: Kvalitativ 

intervjustudie med vårdpersonal från en intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Data 

analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Vårdande beröring sker 

naturligt inom intensivvården och det är viktigt att hitta rätt förutsättningar för att skapa 

beröring, då det finns barriärer av olika slag att ta hänsyn till och förebygga. 

Intensivvårdspersonal upplever att vårdande beröring både kan vara positiv och negativ 

och är därför inkännande genom ett professionellt förhållningssätt i mötet med patient 

och närstående. Beröring kan ge intensivvårdspersonal en bättre kontakt med patienter 

och närstående, men också inge trygghet och tröst. Slutsats: Vårdande beröring ses dels 

som en nödvändig beröring i samband med vårdinsatser, dels som emotionell beröring 

med syftet att öka patientens och deras närståendes välbefinnande. Emotionell beröring 

ökar vårdpersonalens välbefinnande då de känner att de kan använda beröring som ett 

redskap och stöd i vårdandet av sina patienter. 
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Abstract  

Background: The way we touch within the health profession plays a significant role for 

the patient. Especially when facing an acute disposal. A holistic approach with respect 

and compassion regarding the patient is important for the ability to make the patient and 

its relatives to feel secure, to reduce stress and unnecessarily suffering. A negative 

feeling can  be caused by being touched in the wrong way. Aim: To describe the 

meaning of caring touch in the ICU from the staff members of the ICU´s 

perspective. Method: Qualitative interview-study with staff members from a ICU in 

south Sweden. The content was analysed with a content analyse. Results: Caring touch 

happens naturally in the ICU. It´s important to be able to give caring touch because 

there are different barriers that can prevent this from happening. Caring touch can be 

experienced in a positive and negative way. An empathetic approach in the meeting 

with the patient and its relatives is important. Caring touch can give ICU staff members 

a better connection with patients and its relatives but also establish a feeling of safety 

and consolation. Conclusion: Caring touch is necessary in conjunction with care insert 

but also as emotional touch with the aim to increase well-being for the patients and its 

relatives. Emotional touch increases well-being of the staff members when they feel that 

they can use caring touch as a working tool and something to lean on in the caring of 

their patients. 
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1. Inledning 
Som blivande specialistsjuksköterskor inom intensivvård upplever vi en stress över att inte 

hinna med att se hela patienten och dennes behov, såväl kroppsliga som själsliga. Eftersom en 

intensivvårdsavdelning är en högteknologisk miljö finns det en risk att patienten glöms bort 

bland teknik, övervakning och den ofta avancerade läkemedelstillförseln.  

 

Patienten och deras närstående har rätt till en känsla av att känna sig trygga och väl 

omhändertagna. Många patienter på en intensivvårdsavdelning är svårt sjuka och de har ofta 

sina närstående hos sig under stora delar av sin vårdtid. För att patienten och deras närstående 

ska känna sig trygga behöver vi som vårdpersonal bygga upp en relation gällande tillit och 

förståelse. Vi upplever att det underlättar att få kontakt med patienten genom beröring och 

genom att visa närhet. Det är svårt att veta om patienter och närstående uppskattar beröring 

och hur beröring uppfattas av vårdpersonalen inom intensivvården. Våra erfarenheter som 

sjuksköterskor på vårdavdelning är att beröring är något som är vårdande och som sker mellan 

patienten, närstående och vårdpersonal. Vår uppfattning av vårdande beröring är att den kan 

vara något positivt, som en varm handstrykning vid svåra besked. Eller som något negativt 

exempelvis en slentrianmässig klapp på huvudet i samband med omvårdnad. Beröring inom 

vården är oundviklig då yrket kretsar kring att finnas nära till hands för andra människor, 

såväl patienter som närstående.  

 

Denna magisteruppsats kommer att ingå i en multicenterstudie över flera regiongränser som 

strävar efter att belysa den vårdande beröringens betydelse i en akutvårdskontext. 

Multicenterstudien kommer slutligen att inkludera både patienter, närstående och 

vårpersonalens perspektiv. I denna studie har vi valt att fokusera på att belysa vårdpersonalens 

upplevelser kring vårdande beröring i det dagliga arbetet på en intensivvårdsavdelning. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Beröring inom vården 

Fenomenet beröring kan uppfattas som en helhet med olika aspekter, dessa aspekter blir olika 

tydliga i olika sammanhang. Beröring är en central del i vårdandet och ses som nödvändigt i 

omvårdnadsarbetet kring patienten.  I vården sker ofta beröring i samband med exempelvis 

tvättning och tandborstning men beröring kan även ha en lugnande och tröstande effekt 

(Ozolins, 2011). En god kommunikation från vårdpersonalen, antingen verbalt, genom 

beröring eller att vara hos patienten kan främja ett lugn hos patienten (Elmqvist, 2011). 

Beröring kan även vara själsligt, det vill säga genom att visa närhet till en annan människa 

kan beröring skapa en känsla av trygghet och lugn, vilket är samma effekt som kan skapas 

med hjälp av fysisk beröring (Uvnäs-Moberg, 2001). 

 

Beröring kan uttrycka sig på flera sätt, inte bara som fysisk eller psykisk. Som patient kan det 

kännas utlämnande och obehagligt att behöva ta emot omvårdnad om det är en ovan situation 

att plötsligt hamna i. Beröringen ska då göra att patienten känner sig omhändertagen och inte 

betraktad som ett objekt. Beröring bör därför ske på ett sätt att patienterna känner sig sedda 

som individer (Dahlberg & Ekman, 2017). Vårdandet är ett omhändertagande av en annan 

människa med målet att patienten ska återfå välbefinnande i relation till sin kropp. Patienten 

med sin sårbara kropp utsätts ofta för okända vårdares beröring, vilket medför att patienten 

kan uppleva en känsla av att tappa kontroll över sin situation (Lindwall, 2004). I 

omvårdnadssituationer är det av betydelse att beröring utförs på ett sätt så att det inte inverkar 

på patientens integritet då patienten är sårbar i sin situation vilket kan påverka vårdrelationen 

negativt (Chang, 2001). 



  
 

7 

 

 

Beröring kan leda till en starkare och bättre vårdrelation och kan därigenom få patienternas 

berättelser att växa fram. Det är först när vårdpersonalen får tillgång till dem som en djupare 

förståelse för patienternas situation kan skapas. Det är viktigt att komma ihåg att alla 

människor har olika kunskap med sig och att det också spelar in i mötet med andra. I 

vårdrelationen behöver inte enbart kroppen vidröras utan även själen, då uppfattningen av 

fysisk beröring kan spegla sig som ett lugn rent psykiskt. Genom beröring kan människan 

uppfattas som en helhet, där kropp och själ kombineras (Ozolins, 2011). 

  

Vårdpersonalen har en viktig roll genom att visa öppenhet och släppa in närstående i 

omvårdnaden om så behövs (Dahlberg & Segesten, 2013). Beröring har visat sig ha en positiv 

och lugnande effekt hos intensivvårdspatienter när deras närstående får utföra små 

omvårdnadssysslor kring patienten eller om de ger patienten en taktil beröring (Newcomb och 

Prichard, 2015). 

  

Utebliven beröring kan skapa stressreaktioner och frustration vilket i sin tur också kan leda till 

ett ökat lidande. Upplevelsen av beröring kan både vara positiv och negativ, främst beroende 

på hur den utförs och vilken typ av beröring mottagaren vill ha. Genuin omtanke kan 

förmedlas genom rätt beröring om personen är mottaglig för detta. Är personen inte mottaglig 

eller om beröringen sker på ett felaktigt sätt eller inte framstår som genuin kan det påverka 

mötet negativt (Henricson, 2008). Personer som får beröring vill helst bli berörda av någon de 

känner eller på annat vis accepterar för att beröringen ska upplevas som något positivt. Skulle 

beröring ges på ett frånvarande sätt kan upplevelsen istället bli negativ, vilket kan kännas 

obehagligt, olustigt och kan i sin tur leda till en oönskad stressreaktion. Skulle däremot 

beröringen ges på ett sätt som upplevs som positiv så kan det lugnande antistresshormonet 

oxytocin utsöndras i kroppen (Uvnäs-Moberg, 2009). 

 

Känslor som kan väckas av att som patient få taktil beröring på en intensivvårdsavdelning är 

en behaglig känsla i både kropp och själ vilket kan medföra ett ökat välbefinnande och att 

denna känsla kan dröja sig kvar även efter beröringen. Beröring leder till att patienterna 

känner sig mindre ensamma och mindre övergivna. Mardrömmar, negativa tankar och oro kan 

försvinna under taktil beröring och en känsla av lugn kan infinna sig (Henricson, Segesten, 

Berglund & Mättä, 2009). Patienter på en intensivvårdsavdelning upplever ofta en känsla av 

svaghet. Efter att de fått beröring har de istället en känsla av att vara mer levande, 

avslappnade och att de inte påverkas av stressen runt omkring i lika stor utsträckning 

(Henricson, 2008). 

 

Beröring kan vara en omvandlande upplevelse då vårdpersonal upplever sig som 

professionella och att de betyder något för en annan människa som befinner sig i ett lidande 

när de ger beröring för att lindra detta. En stärkande känsla kan därför skänkas till 

vårdpersonal som arbetar med att lindra patienters lidande (Edvardsson, Sandman & 

Rasmussen, 2003). 

 

Genom fysisk beröring upplever vårdpersonal att de på ett positivt och stärkande sätt får en 

bättre relation till sina patienter. Förutsatt att beröring ges på ett varmt och välmenande sätt 

och inte som en teknik som utförs utan eftertanke (Skovdals, Sörlie & Kihlgren, 2007). Dessa 

två sistnämna studier är skrivna ur ett annat kontext men upplevs spegla hur vårdpersonal ser 

och uppfattar beröring inom vården. 
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2.2 Intensivvårdsavdelning 

På en intensivvårdsavdelning är patienterna svårt sjuka och många behöver därför hållas 

nedsövda. Vilket gör att patienten på flera sätt inte kan kommunicera vilket gör dem mer 

sårbara och utsatta. Många patienter inom intensivvården är uppkopplade till respirator och 

andra avancerade apparater, samtidigt som de kan ha slangar och sladdar fästa på stora delar 

av kroppen för att övervaka deras vitalparametrar. Intensivvård är något som bedrivs dygnet 

runt, vilket gör att monitorering och behandling behöver fortgå konstant (Granström, 

Engström & Tunlind, 2014). På en intensivvårdsavdelning arbetar flera olika professioner 

som ett team runt patienten, de som arbetar närmst patienten är undersköterskor, 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare (Larsson & Rubertsson, 2012). 

Intensivvårdssjuksköterskor är väldigt fokuserade i sin yrkesroll och de är intresserade av 

teknik då deras arbetsuppgifter kretsar mycket kring just teknik. Hos nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor ses tekniken ta en större del av deras fokus jämfört med de som 

har mer erfarenhet (McGrath, 2008). 

 

Patienter som är akut sjuka kan uppleva känslor som rädsla och ångest inför vad som ska 

hända. Även för närstående kan det uppfattas skrämmande att inte veta vad som ska hända 

och att inte veta vad man kan göra för sin sjuke närstående (Elmqvist, 2011). En närstående 

klassas som patientens närmaste. En eller flera personer som patienten valt som sin närmaste 

och att han/hon också accepterat att bli betraktad som detta (Dahlberg & Segesten, 2013). 

Närstående anses spela en stor roll för patienten på en intensivvårdsavdelning. De vill känna 

sig delaktiga och finnas vid patientens sida under stora delar av vårdtiden. Då många patienter 

inte kan kommunicera verbalt är närståendes roll betydelsefull för vårdpersonalen för att 

kunna inhämta information kring patienten och deras livssituation (Blom, Gustavsson & 

Johansson-Sandler (2013). 

 

På dagens intensivvårdsavdelningar är tempot högt och stressnivåerna kan påverka 

bemötandet gentemot patienter och deras närstående. Oavsett om uppfattningen om tidsbrist 

finns i ett möte med patienten eller inte, påverkar inte tidspressen möjligheterna till ett gott 

bemötande genom beröring. Det är inget som tar längre tid, men det kan upplevas lättare att 

ha ett gott bemötande om det finns en trygg grund av erfarenhet och kunskap att stå på 

(Dahlberg & Ekman, 2017). På en intensivvårdsavdelning där akutsjukvård ingår, upplever 

vårdpersonalen att det är en stressig miljö med ett högt tempo. Det krävs en balansgång 

mellan att hinna utföra sina arbetsuppgifter och att samtidigt finnas tillgänglig för sina 

patienter (McGrath, 2008). 

 

2.3 Vårdvetenskapliga begrepp av relevans för beröring 

Inom intensivvården ingår ett holistiskt tankesätt att sträva efter att vårda hela patienten med 

hänsyn till upplevelser och känslor kring lidande, välbefinnande, trygghet samt att visa 

respekt för den levda kroppen. Det i kombination med en god kontakt med patientens 

närstående skapar en stabil grund för en god vårdrelation.  

 

2.3.1 Lidande 

Inom vårdandet är målet att öka välbefinnandet för patienterna samt att förhindra och lindra 

lidande. Lidandet behöver inte vara något som ses som övergripande utan kan yttra sig i olika 

former och uppstå i olika situationer. Vårdlidande är något som patienten drabbas av vid 

bristfällig kunskap hos de som vårdar patienten. Ett vårdlidande kan uppstå vid fel typ av 

beröring (Dahlberg et al., 2003). Närstående kan uppleva en känsla av osäkerhet och 

otrygghet i en sjukhusmiljö, denna känsla kan i sin tur också spegla av sig på patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2013). 



  
 

9 

 

Sjukdomslidande är något som orsakas av hur en sjukdom yttrar sig, exempelvis genom olika 

symtom. Det kan också ha olika dimensioner i form av en ensamhetskänsla över att ha 

drabbats av en svår sjukdom eller att kroppsuppfattningen ändrats (Dahlberg et al., 2003).  

 

2.3.2 Välbefinnande 

Lidande och välbefinnande är något som kan förekomma samtidigt. Välbefinnande går att 

skapa genom enkla medel, som att visa sin närvaro och omsorg av en annan människa. 

Genom att komma patienten nära och lära känna denna, kan vårdpersonalen ta reda på vad 

välbefinnande betyder för varje enskild patient. Det går att känna och uppleva välbefinnande 

även om situationen i sin helhet grundar sig i ett lidande (Dahlberg et al., 2003). Exempelvis 

kan en svårt sjuk patient på en intensivvårdsavdelning känna stunder av välbefinnande genom 

att vårdpersonal eller närstående visar sin omsorg och närvaro för patienten.  

 

2.3.3 Trygghet 

Trygghet är en central del i livet och en grundläggande känsla hos människan. Att inge 

trygghet och motverka otrygghet hos patienterna är en viktig del i vårdandet. En förutsättning 

är att vårdpersonalen skapar en medvetenhet kring hur viktig tryggheten är och att se det som 

sin plikt att möjliggöra den känslan hos patienten. Ett adekvat omhändertagande, både ur det 

medicinska och vårdvetenskapliga synsättet är en viktig del för att inge känslan av trygghet 

hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2013). Trygghet påverkas av miljö, förtroendefulla 

relationer, kunskap, vetskap och kontroll. Genom närhet kan trygghet skapas. Ensamhet är en 

upplevelse av otrygghet som kan uppstå vid sjukdom som hotar individen. Patienter kan 

känna otrygghet vid bristande information, svårigheter att förstå vårdmiljöns upplägg och 

vårdpersonalens agerande (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 2013). 

Intensivvårdpersonal har därför en viktig uppgift att fylla genom att vara tydlig i sin 

information för att undvika missförstånd men även visa närhet till patienten för att kunna öka 

tryggheten. 

 

2.3.4 Levd kropp 

Den levda kroppen beskrivs inte som något man har utan något som man är. Vården måste ha 

förståelse för den levda kroppen då den är en utgångspunkt för vårdvetenskapen. Den levda 

kroppen syftar till att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs och hur det 

påverkar patienten (Dahlberg & Segesten 2013). Alla människor bär med sig olika saker och 

den levda kroppen är full av minnen och tidigare erfarenheter som är meningsbärande och 

meningsskapande. Den levda kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig. För att 

få tillgång till patientens levda kropp kan beröring och närhet bilda en såväl fysisk som icke-

verbal kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Genom att ta hänsyn till patienters 

olikheter och att varje patient är unik gällande sin levda kropp är det viktigt att 

vårdpersonalen beaktar och bibehåller patientens integritet (Dahlberg & Segesten, 2013; 

Dahlberg et al., 2003). 

 

2.3.5 Vårdrelation 

Det krävs öppenhet och reflektion från vårdarens sida kring det som sker runtom patienten för 

att kunna upprätthålla en professionell och god vårdrelation. En vårdrelation utgår ifrån ett 

engagemang och en absolut närvaro från vårdpersonalens sida och att denne inte räknar med 

att få ut något för egen vinning (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003; 

Dahlberg & Segesten 2013).  
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3. Problemformulering 

Att beröring sker slentrianmässigt eller enbart när det behövs är lätt hänt. Upplever patienten 

att beröring endast sker när det är nödvändigt visar inte vårdpersonalen att de finns där, mer 

än när de måste, vilket kan inge en känsla av otrygghet. Beröring ger i regel ett ökat 

välbefinnande men det behöver inte alltid leda till en positiv upplevelse. I de flesta fall finns 

uppfattningen om att välbefinnandet ökar i samband med beröring. Det i sin tur gör att 

patienten känner sig mer sedd och bekräftad via beröring. Beröring kan ge upphov till positiva 

minnen och genom det också ge ett ökat välbefinnande.  

 

Om beröring inom vården skulle upplevas som onaturlig, kan det skapa en otrygghet och 

vårdrelationen kan bli lidande. Som framtida intensivvårdssjuksköterskor upplevs det 

förekomma en nytta med studien för att kunna ta hand om hela patienten med ett holistiskt 

förhållningssätt utan att för stort fokus riktas mot tekniken då en intensivvårdsavdelning är en 

högteknologisk arbetsmiljö. Fördelarna med studien är många då den kan generera i en ökad 

kunskap kring vad vårdande beröring innebär för intensivvårdspersonal.  

 

Att hitta material kring vårdande beröring inom intensivvård har visat sig vara svårt, vilket 

stödjer behovet av mer forskning inom ämnet. Genomgången litteratur visar också att mer 

forskning behövs inom vårdnade beröring för att öka kunskapen inom ämnet. Hur 

vårdpersonal på en intensivvårdsavdelning reflekterar kring vårdande beröring är också ett 

outforskat område. Mer kunskap behövs för att lättare kunna se och ta hand om hela patienten 

och dess närstående.  

 

4. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens upplevelse av vårdande beröring på en 

intensivvårdsavdelning. 

  

5. Metod 

En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor har genomförts på en 

intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Induktiv ansats har använts, för att ha ett öppet 

förhållningssätt gentemot insamlad data. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) har använts för att sammanställa insamlade data. 

 

5.1 Urval 
Samtycke till genomförande av studien (bilaga 1) inhämtades från avdelningschef på den 

utvalda intensivvårdsavdelningen i samråd med verksamhetschef som också givit sitt 

samtycke för multicenterstudien.  

 

För att få en spridning i urvalet genom variation av ålder, kön, arbetslivserfarenhet och 

utbildning tog författarna kontakt med avdelningschefen på intensivvårdsavdelningen för att 

få förslag på vilka ur arbetsgruppen som upplevdes lämpliga att kontakta, alltså skedde ett 

bekvämlighetsurval. Undersköterskor, sjuksköterskor specialiserade inom intensivvård och 

läkare valdes ut. Inklusionskriterier för att delta i studien var att vårdpersonalen skulle ha en 

anställning på intensivvårdsavdelningen.  
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Författarna gav vid en arbetsplatsträff på den aktuella intensivvårdsavdelningen muntlig 

information om studien och hur denna skulle gå till. Informationsbrev (bilaga 2) till 

informanterna mailades ut innan intervjun, även muntlig information och möjlighet att läsa 

brevet igen i samband med intervjun gavs. Totalt tillfrågades 25 personer via mail om att delta 

i intervjustudien där information fanns om att datainsamlingen var tidsbegränsad till tre 

veckor. Efter att de tre veckorna fortlöpt hörde ytterligare två personer av sig via mail om att 

de önskade delta i studien. Då analysprocessen redan startat fick författarna tacka nej till 

dessa, därmed blev de studiens bortfall tillsammans med den första pilotintervjun. De övriga 

tillfrågade personerna återkopplade inte om de ville delta eller ej. 

 

Av de 14 informanter som deltog i intervjuerna var två män och tolv kvinnor. Fem 

undersköterskor, sju intensivvårdssjuksköterskor och två läkare var representerade. Åldern på 

informanterna var 31–70 år med en genomsnittsålder på 42 år. Yrkeserfarenheten var mellan 

0,5–39 år med en genomsnittslängd på 13 år inom yrket. 

 

5.2 Datainsamling 

För att fånga informanternas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar användes öppna 

semistrukturerade frågor. Dessa utgick ifrån vårdpersonalens upplevelser av den vårdande 

beröringen. En intervjuguide utformades (bilaga 3) som stöd för intervjuerna med följdfrågor 

för att ge chans till en djupare beskrivning i informanternas berättelse. Varje intervju inleddes 

med frågan “Vad är vårdande beröring för dig?”. Utifrån vad informanten svarade 

utformades varje intervju på sitt unika sätt med följdfrågor som lämpade sig bäst i situationen. 
Varje enskild intervju tog cirka 25 minuter att genomföra. 
 

Det var två författare som utförde intervjuerna, en person hade en aktiv roll och den andra en 

passiv roll. Informanterna informerades på förhand om dessa roller för att lättare förstå 

upplägget i intervjun. Den författare som var aktiv höll i intervjun och ställde frågor. Den som 

var passiv satt med och skötte ljudinspelningen och förde anteckningar, för att notera rörelser 

eller annat kroppsspråk som inte kunde uppfattas genom ljudinspelningen. 

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att säkerställa kvaliteten och djupet i frågorna samt för att 

se så den tekniska utrustningen fungerade och att tidsplanen var rimlig. Henricson (2017) 

menar att pilotintervjuer gör att författarna lättare kommer in i rollen som intervjuare vilket 

leder till en mer bärande och sammanhängande intervju. 

Den första pilotintervjun visade sig bli innehållsfattig och kort. Därför omformulerade 

författarna en del av frågorna och lade till fler följdfrågor som gav möjlighet för informanten 

att utveckla sina svar. När den nya intervjuguiden var utformad hölls ytterligare en 

pilotintervju som var mer innehållsrik. Båda pilotintervjuerna transkriberades direkt i 

anslutning till att de utförts för att se så att frågorna upplevts adekvata och kopplade till 

studiens syfte. Innan fler intervjuer genomfördes skickades de båda transkriberade 

pilotintervjuerna med intervjuguider till författarnas handledare för bedömning och 

godkännande om fortsatt datainsamling. Den andra pilotintervjun innehöll bra material och 

svarade till studiens syfte, därför kunde denna inkluderas i studien. 

 

Informanterna i studien fick möjlighet att själva välja en plats de önskade bli intervjuade på. 

Henricson (2017) skriver att det är av stor vikt att intervjuer sker ostört och att just 

intervjupersonen är den som bestämmer platsen för att inge en ökad trygghet och ett ökat 

förtroende. I föreliggande studie hölls elva intervjuer i ett ljust enskilt grupprum på 

sjukhusbiblioteket med fönster ut mot en innergård, två stycken i en lokal tillhörande 

intensivvårdsavdelningen med utsikt över en sjö och en intervju hölls via telefon där 



  
 

12 

 

informanten var i sin hemmiljö. Förberedelserna inför telefonintervjun såg likadan ut som 

övriga intervjuer. Vid telefonintervjun kunde inte informantens kroppsspråk studeras, därför 

antecknades olika verbala känslouttryck så som skratt, suckar, skillnad i röst och tonläge extra 

noggrannt. 

 

5.3 Dataanalys 

För att analysera datamaterialet har författarna använt en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats inspirerad av Graneheim och Lundman (2004), som menar att en 

innehållsanalys sker i olika tolkningsnivåer.  

 

Under intervjusamtalen och vid transkribering av dessa har författarna noterat om 

informanterna har uttryckt sina upplevelser i form av glädje, låtit nedstämd på rösten eller sett 

ledsen ut. För att kunna analysera innehållet i de inspelade intervjuerna transkriberades dessa 

ordagrant. De första två intervjuerna transkriberades tillsammans av båda författarna för att 

säkerställa att materialet skulle hanteras på liknande sätt fortsättningsvis. När detta säkerställts 

skedde transkribering av intervjuerna enskilt. Hälften av intervjuerna transkriberades av den 

ena författaren och hälften av den andra. När transkriberingen var klar inleddes det första 

steget i analysprocessen genom att texterna lästes igenom ett flertal gånger, var för sig, för att 

få en övergripande bild och för att förstå innehållet. Efter genomläsningen satt författarna ner 

tillsammans för att diskutera övergripande intryck. 

 

Sedan valde författarna enskilt ut meningsbärande enheter som svarade till studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och skrevs in i en tabell i ett Word-dokument. I 

tabellen fanns intervjukoden, meningsbärande enheter samt kondensering. 

Meningsbärande enheter med tillhörande kondensering och intervjukod skrevs ut, klipptes 

isär och sorterades i olika högar som fick olika koder. Kodernas likheter och skillnader 

jämfördes vilket ledde till ytterligare abstrahering, slutligen bildades 29 koder.  

Koderna jämfördes för att föras samman till subkategorier. Totalt bildades nio subkategorier 

och för att se en logisk ordningsföljd lästes de igenom ytterligare. Subkategorierna 

abstraherades och sammanflätades för att identifiera huvudkategorier som blev fyra till 

antalet. För att abstrahera datamaterialet till en högre nivå följdes en diskussion av 

subkategorier och huvudkategorier i syfte om att se en röd tråd, vilket ledde fram till studiens 

två teman, nödvändig beröring och emotionell beröring. Se exempel på analysförfarandet i 

tabell 1. Under analysprocessens gång har författarna vid behov stämt av med handledare för 

råd och vägledning.  

 

 

 
Tabell 1. 

Intervjukod: Meningsbärande enhet: Kondenserad mening: Kod: Subkategori: Huvudkategori: Tema: 

10:3 

Visst, jag tar på dom, om inte annat 

för att se hur djupt sövda de är. Man 

vill ju ändå känna på hur de är. 

Jag tar i patienten för att känna 
hur djupt sövda de är. 

Beröring 
som hjälp 

Beröring 

som 

hjälpmedel 

Beröring som 

naturligt 

redskap 

Nödvändig 
beröring 

14:15 

Jag brukar ta ner sänggrinden och säga 

till närstående att ni kan sitta här och 

hålla handen eller i armen. Så man 
börjar lite smått så de ser att det inte är 

farligt att beröra patienten.  

Ta ner sänggrinden och tala 

om var beröring kan ske är 

viktigt för närstående ska våga 

beröra.  

Ge 

närstående 

förutsättning 

för beröring 

Insikt om 

barriärer för 
beröring 

Skapa 

förutsättning 
för beröring 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Huvudmålet och syftet var att skydda informanterna. Studien har 

beaktats enligt Helsingforsdeklarationen (2013).  

 

Samtliga informanter fick ett informationsbrev kring vad det innebar att delta i studien. 

Samtycke om godkännande att delta i studien inhämtades därefter skriftligt från varje 

informant. Studien har skrivits med avsikt att publiceras som en vetenskaplig artikel, 

informanterna gav genom sitt samtycke att delta i studien även tillstånd till detta. 

Informanterna fick även information om frivilligt deltagande och att de närsomhelst hade 

valet att avbryta sin medverkan i studien. Enligt Wiklund (2013) finns det ett gemensamt 

ansvar hos alla att låta andra människors värdighet och unika uttryck komma till tals för att 

känna en delaktighet i en gemenskap. Det sker genom att värna om människors värdighet och 

respekt till andra. 

 

De uppgifter som lämnades under intervjuerna behandlades på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kunde ta del av dem, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Inga personnummer inhämtades under 

datainsamlingen. Utskrivet intervjumaterial identifierades med kodnummer och ej med namn. 

Kodlistan som knyter koden till namn förvarades inlåst i ett säkerhetsskåp hos studieansvarig 

handledare på Linnéuniversitetet, åtskilt från intervjumaterialet. Ljudfilerna med de inspelade 

intervjuerna fördes över till ett USB-minne och kommer tillsammans med det transkriberade 

materialet att förvaras i säkerhetsskåpet under 10 års tid innan det förstörs. Risken för 

integritetsintrång minimerades genom att materialet behandlades konfidentiellt. 

 

Författarna till studien hade ingen relation till informanterna som valdes ut. Det bedömdes 

som en styrka då svaren på frågorna inte påverkats i den benämningen som de kunde ha gjort 

om en relation funnits mellan författarna och informanterna. 

 

Etisk egengranskning (bilaga 4) utfördes. Etikansökan lämnades till den lokala etikkommittén 

sydost (diarienummer: EPK 455–2018). Rådgivande yttrande erhölls ifrån etikkommittén 

sydost och förändringar utifrån dessa råd vidtogs. 

 

6. Resultat 

Studiens resultat visar att vårdande beröring är såväl nödvändig beröring i samband med 

vårdinsatser som beröring av mer emotionell art med syfte att öka patient och närståendes 

välbefinnande. Vårdande beröring har betydelse för intensivvårdspersonal då de upplever att 

5:11 

Jag är inte en sån som berör alla, utan 
jag försöker läsa av kroppsspråket 

såklart, för att beröring inte ska bli 

olämpligt. 

Läsa av kroppsspråket är 

viktigt för att inte beröring ska 
bli olämpligt. 

Kroppsspråk 
Beakta 

integritet 

Inkännande 

beröring 

Emotionell 

beröring 

6:7 

Kanske att man lägger den där 
tröstande handen på axeln eller till och 

med ger de närstående en kram i 

korridoren. Det kan ju betyda oerhört 
mycket och då har det släppt många 

gånger och de närstående börjar gråta. 

Beröring kan betyda mycket 

för närstående och många 

gånger släpper många känslor 
och de kan gråta. 

Beröring 
väcker 

känslor 

Beröring 
befriar 

känslor 

Förtrolig 

beröring 
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Tema

Beakta 

integritet

Medveten 

beröring

Beröring är 

igenkännande 

Beröring 

befriar 

känslor

Beröring 

lugnar
Subkategori

Insikt om 

barriärer 

för beröring

Förberedelser 

inför beröring

Beröring är 

naturligt

Beröring är 

nödvändigt

Huvudkategori
    Skapa förutsättning för 

beröring

Nödvändig beröring Emotionell beröring

Beröring som ett naturligt 

redskap
Inkännande beröring Förtrolig beröring

Tabell 2. 

de på olika sätt kan använda beröring som ett redskap och stöd i vårdandet av sina patienter. 

Det är viktigt att rätt förutsättningar för en positiv upplevelse av beröring skapas, då det finns 

barriärer av olika slag att ta hänsyn till och förebygga. Väl medvetna om att beröring kan 

upplevas både positivt och negativt är det vidare betydelsefullt att vårdpersonalen är 

inkännande och antar ett etiskt förhållningssätt i mötet med patient och närstående. 

Resultatet presenteras genom en inledning av varje tema innan huvudkategorier med 

tillhörande subkategorier presenteras, se tabell 2. I subkategorierna presenteras citat från 

informanternas berättelser som exemplifierar vårdpersonalens upplevelser av den vårdande 

beröringen på en intensivvårdsavdelning.  

 

 

6.1 Nödvändig beröring  
 

Nödvändig beröring innefattar att den vårdande beröringen som sker på en 

intensivvårdsavdelning används som ett naturligt redskap. För att vårdande beröring ska 

kunna ske är det viktigt att det skapas rätt förutsättningar.  

6.1.1 Skapa förutsättning för beröring 
Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för vårdande beröring. Förutsättningar skapas dels 

genom att barriärer för vårdande beröring identifieras men också genom att förbereda såväl 

patient som närstående inför beröring.  

6.1.1.1 Insikt om barriärer för beröring 

En intensivvårdsavdelning är en högteknologisk miljö där tekniken kan vara en barriär för 

beröring. Stora öppna salar gör att det ofta är ett högre antal personer på samma rum som 

medför många olika intryck, därför upplevs miljön försvåra möjligheten till fokus på beröring 

av patienten. 

Det finns också hygienrutiner att följa på en intensivvårdsavdelning, vilket beskrivs som 

skyddskläder som skapar en barriär mot att röra patienten av flera olika anledningar. Vissa 

undersökningar kräver en steril miljö med sterilt handhavande och skyddskläder som döljer 

personens ansikte vilket hindrar det naturliga sättet att närma sig en patient. De moment som 

går att utföra utan handskar är viktiga för att få en bättre kontakt med patienten i form av hud-

mot-hud kontakt. 

  

”Måste man ha förkläde, munskydd och handskar så är det rätt långt ifrån den fysiska 

beröringen… är det verkligen det första man vill se av en person?... och är det så att 

man inte kan se ansiktet på personen, då är ju beröringen ännu längre bort.” 

  

Tekniken anses ta mer fokus från patienten om vårdpersonalen har mindre yrkeserfarenhet. 

Det är svårt att se helheten då rädslan för att missa något teknisk detalj tar över, vilket leder 
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till att beröring som egentligen känns grundläggande, hamnar i skymundan. Längre 

yrkeserfaranhet suddar ut barriärerna. 

Tekniken kan vidare vara en barriär även för närstående där intensivvårdsmiljön ofta kan 

uppfattas som skrämmande, det är mycket sladdar och kontinuerlig övervakning som är 

kopplad till patienten. Det skapar en osäkerhet hos patientens närstående då de inte vågar röra 

vid eller närma sig patienten. 

  

”De närstående vågar inte röra patienten för det är så mycket tuber och slangar, de 

är rädda för att göra någon illa. Även om man sänker ner sängen och tar ner grinden 

så är det ändå mycket som är i vägen.” 

 

6.1.1.2 Förberedelser inför beröring 

Inför omvårdnad eller undersökningar är det nödvändigt att vårdpersonal förbereder patienten 

kring vad som ska hända och hur rutinerna ser ut genom att ge information, även om patienten 

är nedsövd. För att beröring ska mottas på ett så bra sätt som möjligt och för att patienten inte 

ska bli överraskad vid något moment är förberedelser viktiga. Upplevelsen om att patienten 

bättre kan hantera smärta i samband med beröring finns, förutsatt att patienten får information 

innan beröringen utförs. Att vårdpersonalen säger till innan de lyfter patientens ömma arm är 

nödvändigt för att beröringen inte ska upplevas obehaglig. Eller att vårdpersonalen säger till 

patienten att de ska lyssna på hans eller hennes lungor innan de placerar ett kallt stetoskop på 

deras bröstkorg. 

 

För att beröringen ska bli eller uppfattas så bra som möjligt, är det nödvändigt att 

vårdpersonalen tar användning av närstående för att se om de har någon information kring hur 

patienten vill eller inte vill bli berörd. 

  

”Om man pratar med närstående, hur brukar den här patienten reagera, tycker han 

om beröring eller inte? Så kan man ju ta hjälp av närstående för att få mycket 

information.” 

  

Vårdpersonalen iakttar också relationen och bemötandet mellan närstående och patienten för 

att se vad patienten är van vid för typ av beröring, om denne är van vid mycket beröring eller 

om det inte förekommer någon beröring alls. Genom att observera hur en närstående smörjer 

patientens ömma ben ges en förutsättning för vårdpersonalen i att få ta del av hur patienten 

uppfattar beröring och de försöker efterlikna detta för att göra det så bra som möjligt för 

patienten. Vårdpersonalen kan också se om närstående sätter sig långt ifrån patienten eller om 

de går fram och pussar och kramar på honom eller henne, vilket då ger information om att 

patienten är van eller obekväm vid beröring.  

  

”Jag tittar på hur relationen mellan närstående och patient är. Man får ut mycket av 

deras sätt att beröra varandra.” 

  

Vårdpersonalen förespråkar att närstående i största mån ska vara nära patienten, genom att 

sitta bredvid eller hålla honom eller henne i handen. Förutsättningar för beröring beskrivs som 

nödvändigt och det är viktigt  att informera närstående innan de träffar patienten om hur 

miljön ser ut runt omkring patienten, för att de närstående ska kunna fokusera på patienten. 

Vårdpersonalen informerar också om var på kroppen närstående kan beröra patienten och att 

det inte är farligt. Väl inne på salen erbjuds sittplats vid patientens sida, sänggrinden fälls ner 

och man ser till att patientens armar inte ligger nedbäddade under täcket för att närstående 

lättare ska kunna nå fram. 
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”Även om det är en medvetslös patient så brukar jag uppmana närstående att tala till 

och röra vid dom. Då det är mycket möjligt att patienten kan känna och höra deras 

närvaro.” 

 

6.1.2 Beröring som ett naturligt redskap 

Vårdande beröring är en naturlig del i vården och används som ett naturligt redskap vilket 

stärker vårdrelationen. Nödvändig beröring kan då också vara ett “nödvändigt ont” att behöva 

ge vårdande beröring till en patient som inte upplevs som positiv men som ändå måste utföras 

för att situationen kräver det.  

 

6.1.2.1 Beröring är naturligt 

Beröring ses som naturligt och det är en del av god vård. Beröring beskrivs också ingå i 

vårdrelationen och att beröring påverkar denna positivt. Kopplingar mellan yrkeserfarenhet 

och hur beröring faller sig naturligt för vårdpersonalen tas upp men att det också kan härledas 

till hur vi själva är som personer och att detta speglas i hur de berör patienterna. Det är svårt 

att arbeta inom intensivvården utan att beröra patienter eller närstående på flera olika sätt, då 

beröring är en viktig del i hur man närmar sig och lär känna en annan människa. 

  

”Man kan ju inte riktigt närma sig en patient utan att beröra. Särskilt inte 

intensivvårdspatienter som inte alltid kan kommunicera…” 

  

 

Att använda sig av beröring som ett naturligt hjälpmedel i sitt sätt att arbeta kring och med 

patienterna är något som tas upp oavsett yrkeskategori. Det ger en bättre uppfattning hur 

patienten mår när vårdpersonalen är nära patienten. Beröring är ett nödvändigt hjälpmedel och 

kan ge en bättre helhetsbedömning av patientens tillstånd. Att känna av kroppstemperatur, 

medvetandegrad och hur huden känns, om den är varm eller kallsvettig är några av flera olika 

anledningar som motiverar vårdpersonalen att röra vid patienten. 

  

”Om jag har en patient som jag vill kontrollera medvetandet på och bara är lätt 

sederad, då är det ett bra första steg att beröra, för att se hur de reagerar.” 

 

6.1.2.2 Beröring är nödvändigt 

Beröring inom intensivvården är inte alltid en positiv upplevelse för patienten. Viss beröring 

måste ske trots att vårdpersonalen vet att beröringen inte upplevs som behaglig av patienten. 

Vårdpersonalen kan ibland kortvarigt vara tvugna att hålla fast en orolig patient för att inte 

riskera att infarter eller annan utrustning som är nödvändig för patientens behandling ska sluta 

fungera. Nödvändig beröring görs då i väntan på att lugnande eller sederande läkemedel ska 

börja verka.  

Vårdpersonal beskriver att patientena på intensiven ligger inlagda länge och är ömma och 

stela i kroppen. Genom nödvändig omvårdnad som innebär regelbundna vändningar kan 

vårdpersonalen uppleva att det är smärtsamt för patienten i stunden, men ses ändå som en 

förebyggande åtgärd mot trycksår eller andra komplikationer som kan uppstå om den typen av 

nödvändig beröring uteblir. 

  

”Om jag måste röra en patient som inte gillar beröring, så gör jag bara det jag måste, 

alltså det viktiga som jag gör i vårdande syfte.” 
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När närstående är på täta och långa besök upplever vårdpersonalen att patienten blir trött. Då 

har beröringen en negativ effekt för patientens återhämtning. Från vårdpersonalens sida krävs 

planering i omvårdnadsarbetet genom att göra skillnad på aktivitet och vila för att ge 

patientens läkningsprocesser bästa förutsättningar.  

  

”Jag tror att det är bra att man lämnar patienten ifred ibland, det kan vara fullt 

tillräckligt att hela tiden höra ljud och ha slangar ner i halsen. Då vill man inte att 

någon är där och petar och tar på en hela tiden.” 

 

6.2 Emotionell beröring 

Som vårdpersonal är det viktigt att inta ett etiskt förhållningssätt i mötet med patient och 

närstående genom att vara inkännande i sin emotionella beröring samt skapa en förtrolig 

beröring som är vårdande.  

 

6.2.1 Inkännande beröring 
Vårdpersonalen beaktar patientens integritet genom att visa lyhördhet gentemot patienterna 

och deras närstående. Genom att känna in emotionella situationer och läsa av hur patienternas 

kroppsspråk är och hur det förändras är den vårdande beröringen inkännande. Med hjälp av 

vårdande beröring kan kommunikationen också förstärkas genom en medveten beröring. 

 

6.2.1.1. Beakta integritet  

Det är lätt hänt att intensivvårdspatienter avidentifieras på ett sätt som gör att man utan 

reflektion går fram till patienten och lyfter på täcket för att känna om fötterna är svullna. Vid 

omvårdnad tvingas man ibland att röra vid ställen som upplevs som intima och obehagliga, 

därför påtalas vikten av att respektera patienten och dennes integritet. Nedsövda patienter är 

särskilt sårbara och blottade då de inte kan berätta hur de själva vill ha det. Då är det 

vårdpersonalens skyldighet att inte blotta patienten för mycket, inte heller inför närstående. 

Vårdpersonalen beskriver vikten av att be närstående att lämna rummet vid intimhygien då 

det inte är något som upplevs som naturligt förekommande utanför sjukhuset. Det gäller alltså 

att ha respekt för patientens kropp oavsett vem eller vilken patienten är. 

 

”När det gäller patienter är det en avvägning mellan att visa att man är tillräckligt 

nära men att man också visar respekt för dennes personliga integritet. Där de ligger i 

sängen, att det är deras revir.” 

 

För att se om en patient gillar att bli berörd eller inte gäller det att beakta patientens integritet 

då det är viktigt som vårdpersonal att vara lyhörd och ha kunskap kring att tyda patientens och 

deras närståendes kroppsspråk. Lyhördhet är en emotionell känsla som finns i mötet med 

patienten och kroppsspråket något mer objektivt som kan ses i form av en bekymmersrynka i 

pannan eller att patienten drar sig undan. Även nedsövda patienter har till viss del ett 

kroppsspråk som kan förmedla om de har smärta eller om de är obekväma. 

  

”Om patienten inte gillar beröring, då ryggar den tillbaka. Då får man respektera det, 

att det är en människa som inte gillar beröring, för det är inte alla som gör det.” 

 

6.2.1.2 Medveten beröring 

Beröring fördjupar kontakten mellan vårdpersonalen och patienten. Det sker genom att 

medvetet använda beröring som en hjälp för att stärka vårdrelationen. 
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För att förstärka sin närvaro och ibland även information som ges, används beröring som en 

tydligare förmedling. Det kan vara att prata med en patient och lägga en hand på deras axel. 

Vid situationer där det finns mycket störningsmoment runt patienten upplevs det som ett bra 

hjälpmedel för att emotionellt förankra patienten i nuet och för att inge ett större förtroende. 

 

Beröring kan också förtydliga när ett samtal avslutas genom att ta den man talat med i handen 

ytterligare en gång. Det är särskilt viktigt hos nedsövda patienter som inte kan se det som sker 

på samma sätt som en vaken patient. 

 

”Det blir mer tydligt vem som är där, när jag rör vid patienten. Är man ensam i 

rummet är det inga konstigheter men är det många i rummet är det bra att visa att det 

faktiskt är jag som har kontakt med patienten om jag inte får ögonkontakt. Det gör 

skillnad att samtidigt känna att någon är där.” 

 

6.2.2 Förtrolig beröring 

En vårdande beröring som känns trygg och förtroendeingivande är viktig. Vårdande beröring 

är igenkännande och kan emotionellt kopplas till både positiva och negativa minnen. Den 

befriar olika känslor ofta hos anhöriga när de får en klapp på axeln eller en tröstande blick 

som bekräftelse på att de inte är ensamma i en svår situation som när deras närstående är 

allvarligt sjuk. Vårdande beröring har också en lugnande effekt. 

 

6.2.2.1 Beröring är igenkännande 

Beröring kan uppfattas som både positiv och negativ beroende på vem och hur den givits. 

Minnen förstärks med beröring och gör att närstående kan inge trygghet och 

verklighetsförankra patienten. Det kan också bilda obehagliga minnen associerade med 

beröring som i efterhand påverkat patienten mer emotionellt än vad vårdpersonalen först trott. 

 

”En patient som under en längre tid hade legat nedsövd på IVA hörde på en i 

personalens röst vem det var som berört henne ´huu nu kommer hon med dom hårda 

händerna´. Patienten kopplade rösten till en person som inte varit följsam till hur man 

tog i henne, att beröringen varit smärtsam.” 

 

6.2.2.2 Beröring befriar känslor 

Beröring ger upphov till en mängd olika känslor. Trygghet, glädje och sorg är några exempel. 

Att bli emotionellt berörd i en känslosam stund och i svåra situationer har många gånger en 

förlösande effekt och som vårdpersonal är det viktigt att finnas nära till hands och våga möta 

närstående och patienter i det. 

 

Många närstående är med om svåra samtal och situationer som ofta är känslofyllda på en 

intensivvårdsavdelning. Sorg är en del i detta, därför försöker vårdpersonalen att trösta genom 

beröring, genom att lägga en hand på axeln, ge någon en kram vid ett svårt besked eller bara 

att finnas nära. 

  

”Många patienter på IVA är svårt sjuka och då kan jag tro att man som närstående 

behöver mycket närhet. Jag kan ge tröst genom att vara nära de närstående i en 

jobbig situation.” 

 

Att beröring som uppfattats på rätt sätt väcker känslor hos patienter och närstående genom 

vårdpersonalens beröring är positivt. Det gör att vårdpersonalen lättare kan närma sig 
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patienterna och deras närstående. Genom beröring öppnar många närstående upp sig och visar 

sin tacksamhet och glädje när något gått bra. 

 

”Det var inte så längesedan som en mamma till en patient gav mig en kram 

när krisen var över, för att tacka så mycket för allt.” 

 

6.2.2.3 Beröring lugnar 

Oroliga patienter kan bli lugnade av beröring, det kan räcka med att hålla patienten i handen 

eller att sitta bredvid. Tidspress och resursbrister begränsar möjligheterna till att fysiskt kunna 

sitta och lugna patienterna i den utsträckning vårdpersonalen önskar. Att finnas vid patientens 

sida har en stor effekt då det inger trygghet och det kan göra att patienten inte behöver lika 

mycket sederande och lugnande läkemedel. När tid finns till att lugnt sitta ned och beröra sin 

patient genom att prata med honom eller henne upplevs det finnas stora vinster för patientens 

välbefinnande. 

  

”Hon blev orolig, började andas snabbt och hade det svårt, som att andas genom ett 

sugrör. Till slut fick jag tid att vara hos henne och då klappade jag henne på pannan 

och då somnade hon. Så jag upplevde att min närvaro och att jag klappade henne 

gjorde henne lugn.” 

 

Vårdpersonalen gör närstående trygga genom beröring i form av att visa närvaro och att det 

finns någon att dela sina upplevelser med. Närstående kan då i sin tur skänka ett lugn och inge 

en ökad trygghet hos patienten. Att ha lugna närstående genererar i en lugnare patient. 

Närstående kan finnas där för patienten i form av emotionellt stöd genom samtal och inge 

lugn och trygghet, speciellt då de närstående känner patienten sedan tidigare.  

 

”Jag upplever att det är de närstående som patienten vill ska vara nära. För en 

patient som jag hade, var det en stor trygghet att maken och barnen satt där. Jag 

frågade henne om det kändes tryggt att de var där och då svarade hon ja.” 

 

7. Metoddiskussion 

Metoden i studien diskuteras genom att använda en liknande struktur som återfinns i 

metodavsnittet där design, urval, datainsamling, dataanalys tas upp. Henricson (2017) skriver 

att det är betydelsefullt att ha ett kritiskt förhållningssätt, att diskutera styrkor och 

begränsningar för att säkerställa kvalitéten i studien. 

De etiska ställningstaganden som gjordes inför studien upplevs ha efterföljts. Utlåtandet från 

etikkommittén Sydost togs i akt under studiens genomförande. Respekt och integritet har 

upprätthållits under hela arbetet. 

 

7.1 Metod 

Kvalitativa metoder som en intervjustudie är en lämplig metod för att komma nära en individ 

och dess levda erfarenheter och upplevelser (Henricson, 2017). Intervjustudien genomfördes 

med en kvalitativ design då syftet var att beskriva vårdspersonalens upplevelse av vårdande 

beröring. 

  

Att exempelvis välja en kvantitativ design hade inte gått att genomföra för att besvara studies 

syfte då den kvantitativa designen mer utgår ifrån ändamålet att beskriva, kartlägga, se 

samband mellan olika variabler eller att jämföra exempelvis olika behandlingar. En kvalitativ 

intervjustudie är på flera sätt tidskrävande i form av att få tag på lämpliga informanter vilket 
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kräver planering. Trots detta valdes denna metod då författarna upplevde att denna design 

hade högst möjlighet att svara till syftet. 

 

En induktiv ansats ansågs vara bäst lämpad för studien då den utgår ifrån att fånga upp 

slutsatser ifrån informanternas levda erfarenheter och att resultatet kan generera i en teori. 

Jämfört med den deduktiva ansatsen som Henricson (2017) menar istället utgår ifrån och drar 

slutsatser från en teori. 

 

En litteraturöversikt går inte att genomföra om utbudet av vetenskapliga artiklar inom ämnet 

är för lågt. Vilket då ger en giltighet till genomförande av en empirisk studie (Henricson, 

2017). Ett fåtal artiklar om vårdande beröring hittades trots sökning i flertalet databaser, 

därför valde författarna att utföra en empirisk studie.  

 

7.2 Urval 

Målet med urvalet var att få en bred spridning på ålder, kön och arbetslivserfarenhet bland 

informanterna för att fånga så många olika perspektiv som möjligt. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att en god spridning hos informanterna ökar tillförlitligheten i en studie. 

Henricson (2017) ser en fördel med att ha färre deltagare med olika erfarenheter vilket ger en 

mer målande bild än ett större antal med liknande berättelser och erfarenheter. 

 

Åldersspridningen bland informanterna var mellan 31–70 år vilket ses som en styrka då det 

blir variationsrika berättelser från flera olika åldrar. Arbetslivserfarenheten blev i genomsnitt 

13 år vilket talar för att informanterna hade många upplevelser kring den vårdande 

beröringen. Detta styrker Henricson (2017) som ser det som en styrka att ha med informanter 

med mer erfarenhet, det gör sannolikheten större att informanten också har upplevt det de 

berättar om. 

 

Av totalt fjorton deltagare var två stycken män (14%) och resterande var kvinnor (86%). En 

önskan om en jämnare könsfördelning fanns ursprungligen men det upplevdes som en 

svårighet att inkludera fler män då majoriteten av vårdpersonalen på den utvalda 

intensivvårdsavdelningen var kvinnor. Det speglar hur könen representeras inom vårdsektorn 

generellt i Sverige. Statistiska centralbyrån (SCB, 2006) redovisar att 13% är män och 87% är 

kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Graneheim och Lundman (2004) ser det som en 

styrka då det speglar verkligheten och därmed ökar också studiens överförbarhet. 

 

Det sker i flera fall kring urvalsprocessen att forskaren/författaren måste utgå ifrån att det 

alltid blir någon form av bortfall (Henricson 2017; Polit & Beck 2012; Kristensson 2016). 

Därför tillfrågades fler personer om deltagande i studien än vad som var för avsikt att 

genomföra. Henricson (2017) menar att det ses som en riktlinje inom kvalitativ forskning att 

försöka hålla intervjuer runt 20 stycken till antalet. Det bör också tas i akt att datainsamlingen 

kan påverkas då intervjuer kan ställas in och vissa informanter kan tacka nej till deltagande i 

studien. I föreliggande studie var det därför mer realistiskt att sikta mot 10–20 intervjuer 

vilket studien också gjorde. 

 

Ett bekvämlighetsurval skedde i urvalsprocessen med hjälp av avdelningschef vilket kan ha 

bidragit till att informanterna valdes ut på grund av deras kunskap och erfarenheter som i sin 

tur kan ha påverkat studiens trovärdighet. Bekvämlighetsurvalet gjordes för att 

tidseffektivisera datainsamlingen. Polit och Beck (2012) menar att risken för partiskhet hade 

minskat om ett bekvämlighetsurval uteslutis, men detta hade också medfört att processen tagit 

längre tid. 
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7.3 Datainsamling 

Samtliga intervjuer utfördes med båda författarna närvarande, varannan intervju hade den ena 

författaren en aktiv roll och varannan intervju en passiv roll. Varje informant intervjuades 

enskilt. Att författarna var två och informanten en kan ha uppfattats som att författarna hade 

en maktposition gentemot informanten, vilket kan ha inneburit att informanten anpassat och 

format sina svar utefter vad den trott att författarna förväntat sig. Det är dock svårt att veta om 

informanten upplevde det då frågan inte ställdes efteråt. Henricson (2017) skriver att det kan 

uppfattas förvirrande för informanten om den inte vet vem den ska vända sig till. Denna risk 

minskades genom att delge varje enskild informant om vem utav författarna som var tänkt ha 

en passiv och en aktiv roll. Informanterna förstod och upplevde informationen som positiv då 

de lättare kunde vända sig till en utav författarna under intervjun och inte båda två.  

 

Möjligheten att kunna sitta avskilt utan avbrott har betydelse för att informanten lättare ska 

kunna hålla en röd tråd genom samtalet (Henricson, 2017). Elva intervjuer genomfördes i 

samråd med informanterna i ett rum på sjukhusbiblioteket och två intervjuer skedde i en lokal 

tillhörande intensivvårdsavdelningen. Anledningen till att de skedde i nära anslutning till 

intensivvårdsavdelningen var att informanterna själva önskade detta. De var under hela sitt 

arbetspass avlösta från patientansvar och kunde då i lugn och ro delta i intervjuerna. Ingen av 

intervjuerna blev avbrutna, vilket gjorde att informanterna kunde fokusera på frågorna som 

ställdes. Intervjuplatserna var ett enskilt rum med möjlighet att stänga om sig, för att bibehålla 

informantens integritet och anonymitet.  

 

Några informanter hade sin tjänstetelefon med sig under intervjuerna, det kan ha påverkat 

informanten både positivt och negativt. Det positiva kan ha varit att de kunde vara närvarande 

under intervjun och att de visste att de kunde nås av sina kollegor om så behövts. Det negativa 

kan ha varit att en underliggande stress om att vara behövd någon annanstans kan ha 

förekommit trots att de under intervjun var avlösta av kollegor. Henricson (2017) menar att 

stress över att ens arbete blir lidande är en stor faktor som kan spela roll när intervjuer sker i 

direkt anslutning till arbetsplatsen. 

Vid tillfället där intervjun skedde via telefon uttryckte informanten att det upplevdes lättare 

att bli intervjuad via telefon och att det var mindre nervöst än att sitta ansikte mot ansikte med 

den som intervjuar. Det upplevdes inte vara någon skillnad på att intervjua via telefon eller 

ansikte mot ansikte. 

 

Längden på varje enskild intervju var cirka 25 minuter, vid försök till att förlänga intervjuerna 

hade informanterna en tendens till att återupprepa det som redan sagts och svaren kom längre 

ifrån syftet. Då uppfattningen om att tillräckligt med material hade införskaffats, fanns det 

ingen anledning att forcera informanterna att utveckla sina redan uttömmande svar i form av 

en längre intervju. 

 

Frågorna som ställdes vid intervjuerna var öppna och ställdes utifrån en utarbetad 

intervjuguide vilket tillät informanterna att prata fritt utifrån sina egna erfarenheter så länge 

de höll sig inom ämnet. Öppna frågor som inte styr informanten mot ett visst svar upplever 

författarna öka studiens giltighet. Kristensson (2014) skriver att en möjlighet att stärka 

giltigheten i en intervjustudie är att använda sig av någon form av intervjuguide. Öppna frågor 

medför att alla intervjupersoner får samma frågor kring ämnet som studeras. Trovärdigheten i 

det valda tillvägagångssättet ökar med hjälp av två utförda och eftergranskade pilotintervjuer. 
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7.4 Dataanalys 

Antalet intervjuer som analyserades upplevdes som en rimlig mängd data att hantera inom 

den tidsram författarna haft till förfogande. Att intervjuer med öppna frågor inte får inte bli 

för många till antalet menar också Henricson (2017) då det är lätt hänt att innebörden i texten 

försvinner i mängden data vilket i sin tur gör det svårare att analysera innehållet. 

 

Analysarbetet startade med att transkribering av intervjuerna genomfördes samma dag som 

intervjun ägt rum. Det ses som en styrka då författarna hade lättare att minnas kroppsspråk 

och gester som antecknats under intervjun. En styrka med analysen är att båda författarna 

varit delaktiga och flertalet gånger läst igenom intervjuerna samt att analysprocessen med 

kategorisering har bearbetats noggrant och processen har beskrivits med bland annat en tabell. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att ett sådant tillvägagångssätt i analysprocessen ökar 

tillförlitligheten i en studie. 

 

En svaghet i dataanalysen är tidspressen, då analys av kvalitativa data är tidskrävande och 

något som växer fram ju längre tid det får gro. Därför är det möjligt att analysen hade kunnat 

bli mer djupgående om det funnits mer tid. När författarna haft frågor eller kört fast i 

analysprocessen har rådgivning inhämtats av handledare och ifrån handledningsgrupp. 

Lincoln och Guba (1985) menar att detta gör att trovärdigheten och pålitligheten i resultatet 

ökar. Att det är två författare som tillsammans utför analysarbetet medför också att 

tillförlitligheten ökar, då risken för att resultatet färgas av en enskild författares förförståelse 

minskar. 

 

När analysen hade färdigställts påbörjades redovisningen av studiens resultat. Det presenteras 

delvis med hjälp av citat från informanterna för att läsaren lättare ska kunna ta till sig det som 

sagts, att det är en enskild individs ord som kommit till tals. Kristensson (2014) styrker detta 

och menar att citat som presenteras i ett resultat gör att verifierbarheten i en studie ökar. 

 

8. Resultatdiskussion 

De två teman som växte fram under analysprocessen ligger till grund för resultatdiskussionen. 

Under varje tema diskuteras de mest centrala huvud- och subkategorierna. 

 

8.1 Nödvändig beröring 

Beröring upplevs vara nödvändig inom vården och i resultatet framkommer att det finns 

situationer då informanterna upplevde att beröring varit nödvändig för att omvårdnaden 

kräver det eller för en behandling. Ozolins (2011) skriver att beröring är nödvändigt och att 

det är en central del i vårdandet. Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) menar i sin tur 

att vårdpersonal kan stärkas av att lindra en patients lidande och uppleva sig som professionell 

och att de betyder något för en annan människa. Med det sagt kan vårdpersonal ha det i åtanke 

och stärkas i de moment där patienter kanske upplever beröring som obehaglig men som 

vårdpersonal vet är nödvändig i stunden, för att längre fram kunna se tillbaka på att 

beröringen gjorde nytta och var patienten till gagn. 

 

Något annat som framkom i resultatet var att intensivvårdspersonalen försöker få information 

inför beröring från patientens närstående om patienten inte själv kan uttrycka detta. Blom, 

Gustavsson och Johansson-Sandler (2013) skriver att närstående spelar en stor roll för 

patienten då de vill känna sig delaktiga och finnas där för patienten. Då många patienter är 
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nedsövda och inte kan kommunicera är närståendes roll betydelsefull för både patienten och 

för vårdpersonalen. Ågård och Terkildsen-Maindal (2009) menar att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att närstående är en ovärderlig informationskälla och att 

kommunicera med dem är fördelaktigt för alla parter. Samtidigt menar Dahlberg och Segesten 

(2013) att närstående kan uppleva osäkerhet av att vistas på sjukhus då de kan känna sig 

otrygga i den miljön och att den känslan också kan spegla av sig på patienten. I resultatet 

framkom det att en lugn närstående ger en lugn patient. Det är därför viktigt att få patientens 

närstående att känna sig trygga och att intensivvårdsmiljön inte är en farlig plats att vistas på. 

Detta uppnås genom det intensivvårdspersonalen redan gör i dagsläget; de förbereder 

närstående om hur miljön ser ut runt omkring patienten och de hålls välinformerade för att 

kunna känna sig mer bekväma. Ågård och Terkildsen-Maindal (2009) förklarar det som att 

desto mer bekväma närstående känner sig på intensivvårdsavdelningen, desto större förmåga 

har de att kunna finnas där och stötta patienten. 

Ett annat sätt att skapa förutsättningar för vårdande beröring är att få närstående att känna sig 

bekväma i intensivvårdsmiljön. Det framkommer i resultatet genom att vårdpersonalen 

hjälper närstående att våga gå fram till patienten och våga beröra dem. Dahlberg et al. (2003) 

förespråkar en god kommunikation och en närmre kontakt med patienten och deras närstående 

då detta gör att vårdrelationen främjas. Vid en god vårdrelation finns det ett holistiskt 

förhållningssätt gentemot patienten där kontakten och relationen med närstående ingår. Ågård 

och Terkildsen-Maindal (2009) menar att intensivvårdssjuksköterskor upplever sig ha ett 

ansvar att inte bara ta hand om sina patienter utan också om deras närstående.  

Att informera patienten innan beröring upplevs underlätta omvårdnadsarbetet med patienten 

då det tas emot på ett bättre sätt. O´lynn och Krautscheid (2011) styrker detta genom att 

förklara att kommunikation är viktig och lämplig innan beröring sker. Sjuksköterskan bör 

förklara vad han eller hon ska göra innan beröring av en patient sker för att patienten inte ska 

känna sig utsatt. Dahlberg et al. (2003) skriver att patienter kan känna otrygghet vid bristande 

information, svårigheter att förstå vårdmiljöns upplägg och vårdpersonalens agerande. Även 

ett vårdlidande kan uppstå vid fel typ av beröring.  

 

Miljö och yrkeserfarenhet visade sig vara en barriär för nödvändig beröring och därmed hade 

det inverkan på hur lätt eller svårt det kan vara att beröra en patient. Miljöns påverkan är även 

något som Picco, Santoro och Garrio (2009) beskriver att beröring och förmåga att hålla fokus 

på patienten kan bli lidande om det finns mycket teknik och andra störande moment 

runtomkring patienten. McGrath (2008) skriver att arbetet kretsar mycket kring teknik på en 

intensivvårdsavdelning och att denna kan göra att fokus på patienten påverkas negativt om 

yrkeserfarenheten hos intensivvårdssjuksköterskan är låg. Gällande yrkeserfarenheten belyser 

också Pirkko (1999) att det naturliga sättet att beröra en patient är en lärprocess som pågår 

under hela yrkeslivet. Det framkom i resultatet att det upplevdes lättare att närma sig en 

patient mer naturligt ju längre man arbetat inom yrket och att det är något som kommer med 

erfarenhet. Men det framkom också att vårdande beröring är något som ses och används som 

ett naturligt redskap inom intensivvården och att det är något som faller sig naturligt för den 

som vårdar. Pedrazza, Minuzzo, Berlanda och Drifelitti (2015) menar att sjuksköterskor är 

tränade i att använda beröring som ett yrkesredskap för att kunna genomföra sina 

omvårdnadsuppgifter. Detta menar också Dahlberg och Ekman (2017) som skriver att 

beröring inte är något som tar tid från arbetsuppgifterna utan att det sker genom en 

balansgång mellan att utföra sina arbetsuppgifter och att finnas till för patienten. 



  
 

24 

 

 

8.2 Emotionell beröring 

Att beakta patientens integritet framkommer i resultatet som något som prioriteras högt på en 

intensivvårdsavdelning, det görs genom att visa lyhördhet och lyssna in patienter och deras 

närståendes kroppsspråk för att kunna läsa av om beröring känns aktuell eller inte. Picco, 

Santoro och Garrio (2009) skriver att den första kontakten med patienten är ett avgörande 

ögonblick då det testar förmågan att kunna känna in och förstå om patienten vill bli närmad 

eller inte. Genom att beröra patienten får man därmed också tillgång till dennes privata sfär. 

Patienter behöver känna att de kan lita på vårdpersonalen innan de överlåter sin kropp till 

dem. Dahlberg och Segesten (2013) och Dahlberg et al. (2003) menar att som vårdpersonal 

har man tillgång till patientens levda kropp vilket syftar till att förstå hur patientens hälsa, 

sjukdom, lidande och vårdande upplevs. 

Sett ur ett vårdetiskt förhållningssätt är det viktigt att som vårdpersonal beakta den personliga 

integriteten och ha en medvetenhet kring att beröring kan väcka känslor. Chang (2001) skriver 

att patienten kan känna sig sårbar i sin situation vid omvårdnad där beröring sker och att det 

då är viktigt att tänka på patientens integritet för att inte påverka vårdrelationen negativt. I 

resultatet lyfte vårdpersonalen hur viktigt det är att skydda patientens integritet även gentemot 

närstående exempelvis vid intimhygien. O´lynn och Krautscheid (2011) stärker detta genom 

sin studie där patienterna själva uttryckte att de vill utsättas för minimal exponering vid 

intimberöring och att det var viktigt att vårdpersonalen tog hänsyn till deras integritet. 

Lindwall (2004) menar att om man är ovan att ta emot omvårdnad kan det kännas utlämnande 

och obehagligt. Rätt sorts beröring kan då göra att en patient känner sig mer omhändertagen. 

 

Intensivvårdspersonalen upplever att beröring kan uppfattas både positivt och negativt 

beroende på vem och hur den givits vilket även Henricson (2008) stärker. Vårdande beröring 

är igenkännande och minnen kan associeras till beröring, hur den givits och av vem. 

Upplevelsen av beröring kan bli negativ om den ges på ett frånvarande och okänsligt sätt 

vilket skapar distans och illabefinnande istället för vårdande och läkande (Uvnäs-Moberg, 

2009; Ozolins & Hörberg, 2015). Beröring som upplevs positiv gör att patienter känner 

välbefinnande, trygghet och en känslan av att bli sedd (Borsch & Hillervik, 2005). Därför är 

det viktigt att beröringen inte blir igenkänd som något negativt då det kan bli ett ökat lidande 

för patienten. 

 

Vårdande beröring befriar känslor och kan ha en förlösande effekt och som 

intensivvårdspersonal är det viktigt att finnas till hands för både patienter och närstående. 

Sorg och behovet av tröst ses som vanligt på en intensivvårdsavdelning och beröring används 

ofta som hjälp i dessa situationer. Tröst behöver inte alltid yttra sig som en fysisk beröring, 

Picco, Santoro och Garrio (2009) förklarar det som att det ibland kan räcka med att vara 

närvarande för att inge tröst hos någon. Ozolins och Hörberg (2015) menar att det kan räcka 

med en blick eller ett ord för att beröra någon. Pirkko (1999) menar också att beröring kan 

användas som en intervention som att trösta en patient utan att behöva använda ord. Ozolins 

(2011) och Uvnäs-Moberg (2001) beskriver att beröring kan te sig som en lugnande eller 

tröstande handling och att det kan skapa en känsla av trygghet och lugn. I resultatet ger 

vårdpersonalen uttryck för att tröst kan ges genom en blick eller att bara vara nära utan att 

fysisk beröring behöver ske. 

 

Intensivvårdspersonalen i studien upplever att vårdande beröring inger lugn och trygghet hos 

deras patienter. Även närståendes beröring lugnar patienterna som gör att de känner stöd och 

närvaro. 



  
 

25 

 

Beröring gör att patienten känner sig mindre ensam, får ett ökat välbefinnande, kan slappna av 

och att det skänker patienten lugn (Henricson, Segesten, Berglund & Mättä , 2009; Airosa, 

Falkenberg, Öhlén & Arman, 2016). Resultatet i föreliggande studie påvisar informanterna 

upplevelsen av att deras patienter kände sig trygga genom deras beröring när de väl hade tid 

att sitta hos patienten och verkligen kunde visa sin närvaro. Detta styrker även Borsch och 

Hillervik (2005) samt Dahlberg och Segesten (2013) som menar att patienter upplever lugn, 

får en ökad trygghet och en känsla av att bli sedda om de får beröring av vårdpersonal. Det 

ses som grundläggande att få patienterna att uppnå välbefinnande. Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) säger att patientens behov av trygghet ska tillgodoses genom god vård och 

behandling, vilket studiens resultat speglar. 

 

Det framkom även i studiens resultat att för mycket beröring av patienten från både 

intensivvårdspersonal och närstående kan bli påfrestande för patienten om de inte får chans 

till vila och återhämtning. Pisani, Friese, Gehlbach, Schwab, Weinhouse och Jones (2015) 

fann i sin studie att intensivvårdspatienter ofta får en störd nattsömn på grund av att beröring 

sker ofta som vid omvårdnad och mätning av vitalparametrar, exempelvis kan det ske upp 

emot 60 gånger per natt. Vikten av vila tas upp i resultatet av informanterna, att när patienten 

väl får en paus från allt som har med vården att göra, är det viktigt att även närstående är 

införstådda i att låta patienten vara ifred när beröringen blir ett hinder för återhämtning. 

 

9. Konklusion och implikation 
 

Sammanfattningsvis upplevs det viktigt som intensivvårdspersonal att kontinuerligt reflektera 

kring vårdande beröring och hur den kan uppfattas av patienter och närstående. Om vårdande 

beröring inte upplevs positivt kan det medföra negativa följder för den enskilde patienten, 

som ett ökat vårdlidande och att patienten i värsta fall inte får samma chans till tillfrisknande. 

Det i sin tur kan leda till längre vårdtider och en ökad kostnad för samhället. Vårdande 

beröring kan också användas som ett hjälpmedel genom att försöka inge trygghet och ett lugn 

hos patienten vilket kan minska användandet av läkemedel. Det i kombination med ett 

snabbare tillfrisknande kan då minska vårdkostnaderna, vilket samhället i stort skulle tjäna på. 

 

Beröring är en stor del av vårdandet och har en betydande roll för intensivvårdspersonal i 

deras arbete med patienter och närstående. Detta motiverar fortsatt forskning inom ämnet för 

att ta reda på hur vårdpersonal kan beröra sina patienter utan att orsaka onödigt vårdlidande. 

Även patienternas och närståendes perspektiv behöver utforskas yterliggare, då deras 

upplevelser också är viktiga att belysa. Tanken och förhoppningen är att multicenterstudien 

vilken tidigare nämnt att denna studien ingår i, också kommer att kasta ljus på deras 

perspektiv. 

 

För att det ska falla sig naturligt för vårdpersonal att reflektera kring vårdande beröring kan en 

vidare fundering vara att inkludera vårdande beröring som ett ämne i vårdutbildningar. Det 

skulle kunna skapa en ökad förståelse och en medvetenhet kring upplevelsen av vårdande 

beröring.  
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Bilaga 1 

 

 

Tillstånd för genomförande av en empirisk studie inom intensivvård vid Region Kronoberg. 

 

Härmed tillfrågas Du som är verksamhetschef inom intensivvård vid Region Kronoberg om 

tillstånd att genomföra forskningsstudien ”Den vårdande beröringens betydelse på en 

intensivvårdsavdelning” 

 

Bakgrund och syfte  

Den vårdande (fysiska) beröring som ges i mötet mellan vårdpersonal och patienter under 

vistelse på intensivvårdsavdelningar (IVA) är ett outforskat område. Beröring har en 

avgörande betydelse inte minst i sammanhang där patienten utsätts för ett akut 

omhändertagande med allt vad det innebär av rädsla, ångest och smärta. Att som närstående 

bevittna detta innebär ofta en stor stress, men även stress för vårdpersonal genom att vara nära 

och vårda svårt sjuka och döende patienter. Ett holistiskt omhändertagande där 

vårdpersonalen med respekt och medkänsla berör patient och närstående kan skapa en 

trygghet, minska förekomsten av och lindra stress och lidande.  

 

Projektets syfte är att beskriva den vårdande beröringens betydelse hos vårdpersonal på en 

intensivvårdsavdelning. Kvalitativa individuella intervjuer kommer att genomföras med 

vårdpersonal på intensivvårdsavdelningen i Växjö. För att få en bred spridning kommer 

informanterna ha en variation i ålder och yrke och därmed ha olika erfarenheter inom 

intensivvård. Den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig för att fånga erfarenheter av 

beröring. 

Studien förväntas ge ökad kunskap och förståelse för hur vårdpersonal upplever den vårdande 

beröringen, och genom en ökad insikt av detta, skapa bättre förutsättningar för ett holistiskt 

omhändertagande. 

 

Förfrågan om deltagande 

Informationsbrev delas ut till vårdpersonal (undersköterskor, allmänsjuksköterskor, 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare) av kontaktperson på intensivvårdsavdelningen i 

Växjö. 

Datainsamlingen kommer att ske på Växjö lasarett på en ostörd, lugn plats som informanten i 

samråd med de som intervjuar bestämmer. 

 

Deltagandet är frivilligt, informanten kan när som helst avbryta intervjun utan att ange skäl 

till detta. 

 

Hur data behandlas och presenteras 

Insamlat material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Resultatet 

kommer att sammanställas utan att enskilda personer kan identifieras. Resultatet av studien 

kommer att presenteras vetenskapligt.  

 

 

Vid frågor kontakta 

 
Student Liza Karlsson Student Johanna Lundqvist Handledare Carina Elmqvist 

070 611 76 78  076 781 19 75  0470 70 83 65 
lkawq09@student.lnu.se jl223yg@student.lnu.se carina.elmqvist@lnu.se 

mailto:lkawq09@student.lnu.se
mailto:jl223yg@student.lnu.se
mailto:carina.elmqvist@lnu.se
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien "Den vårdande beröringens betydelse på en 

intensivvårdsavdelning" 

Härmed ges tillstånd att genomföra datainsamling inom intensivvård, Region Kronoberg. 

 
Datum och underskrift med befattning 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

 

Personalinformation 

 
Härmed tillfrågas Du som vårdpersonal om deltagande i studien:  

”Den vårdande beröringens betydelse på en intensivvårdsavdelning” 

 

Bakgrund och syfte  

Den vårdande (fysiska) beröring som ges i mötet mellan vårdpersonal och patienter under 

vistelse på intensivvårdsavdelningar (IVA) är ett outforskat område. Beröring har en 

avgörande betydelse inte minst i sammanhang där patienten utsätts för ett akut 

omhändertagande med allt vad det innebär av rädsla, ångest och smärta. Att som närstående 

bevittna detta innebär ofta en stor stress, men även stress för vårdpersonal genom att vara nära 

och vårda svårt sjuka och döende patienter. Ett holistiskt omhändertagande där 

vårdpersonalen med respekt och medkänsla berör patient och närstående kan skapa en 

trygghet, minska förekomsten av och lindra stress och lidande. 

Syftet med studien är att beskriva den vårdande beröringens betydelse på en 

intensivvårdsavdelning 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi vänder oss till Dig som är verksam vid en intensivvårdsavdelning.  

 

Hur går studien till 

Intervjutillfället kommer att äga rum på Växjö lasarett på en plats som informanten i samråd 

med de som intervjuar kommer överens om. Intervjun tar ca en halvtimme och, om Du 

tillåter, vill vi gärna använda bandspelare medan vi samtalar för att senare kunna anteckna det 

som sagts. Om Du önskar finns det möjlighet till ett uppföljande samtal efter intervjutillfället. 

 

Hantering av data och sekretess  

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultatet av 

intervjuerna kommer att sammanställas så inga enskilda personer identifieras. Ditt namn 

ersätts med en kod när intervjun skrivs ut för analys och kodlistan förvaras åtskilt från 

intervjuerna. Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras som en magisteruppsats samt 

en vetenskaplig tidskrift.  

 

Frivillighet  

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange 

skäl till detta.  

 

 

Ansvariga  

Vid frågor kontakta 

 
Student Liza Karlsson Student Johanna Lundqvist Handledare Carina Elmqvist 
070 611 76 78  076 781 19 75  0470 70 83 65 

lkawq09@student.lnu.se jl223yg@student.lnu.se carina.elmqvist@lnu.se 

 

 

 

 

 

mailto:lkawq09@student.lnu.se
mailto:jl223yg@student.lnu.se
mailto:carina.elmqvist@lnu.se
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Samtyckesformulär 
 

Jag har informerats muntligt om studien och jag har läst den skriftliga informationen. Jag har 

fått svar på mina frågor och samtycker till att delta. Mitt deltagande är frivilligt och jag är 

medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande utan förklaring. 

 

Jag har fått information om att de uppgifter som samlats in om mig i studien kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att min identitet inte kommer att röjas för obehöriga. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ort och datum 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Intervjuguide: 

De kvalitativa intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och kommer att inledas med att 

författarna beskriver syftet med studien. Innan intervjun startar ges också en kort beskrivning 

hur intervjun är upplagd, informanten kommer att få uppge ålder samt antal verksamma år 

inom intensivvården. Författarna ser även till att informanterna har givit sitt skriftliga och 

muntliga samtycke att delta i intervjun. 

 

Intervjufrågor: 

 

”Vad är vårdande beröring för dig?” 

 

”Hur upplever du att den vårdande beröringen påverkar vårdrelationen mellan dig och dina 

patienter på IVA?” 

 Positivt och/eller negativt? 

 

”Hur är du som vårdpersonal när det kommer till beröring av dina patienter?” 

  Och/eller deras närstående? 

 

”Nämn ett exempel där vårdande beröring har varit en positiv upplevelse för dig som 

vårdpersonal på IVA” 

 ev. följdfråga. 

 På vilket sätt var den positiv? 

 

”Nämn ett exempel där vårdande beröring har varit en negativ upplevelse för dig som 

vårdpersonal på IVA” 

 Ev. följdfråga 

 På vilket sätt var den negativ? 

 

”Vilka erfarenheter har du av att närstående är delaktiga i den vårdande beröringen?” 

 Hur upplever du deras deltagande? 

 

”På vilket sätt tror du patienten upplever vårdande beröring?” 

 Positivt och/eller negativt? 

 

”Har du funderat på var beröringen sker?” 

 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla…?   

På vilket sätt…?   

Hur kände du då…? 

Hur menar du…? 

Vad hände då…? 

Hur upplevde du det…?  

Hur hanterade du det…? 

Kan du ge något exempel?
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