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Sammanfattning 

Bakgrund: En intensivvårdspatient befinner sig i en högteknologisk miljö med behov 

av flera medicintekniska interventioner. Intensivvårdssjuksköterskan har som ansvar att 

förmedla information till patienten om vad som händer, planeras och varför. Det har 

framkommit att intensivvårdssjuksköterskan har svårigheter att förmedla information. 

Patienter befinner sig redan, i och med kritisk sjukdom och högteknologisk miljö, i en 

utsatt och maktlös position. Därför blir information som kan lindra oro och ångest mer 

betydelsefull på intensivvårdsavdelning än på en allmän vårdavdelning. Syfte: Att 

belysa patienters upplevelser av information inom en intensivvårdskontext. Metod: En 

systematisk litteraturstudie gjordes enligt Bettany-Saltikov och Mcsherry (2016). Redan 

befintlig data i form av vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes genom 

kvalitativ innehållsanalys. Sökningen gjordes i tre databaser. Det gjordes en analys av 

19 vetenskapliga artiklar, 18 kvalitativa artiklar och en med mixad metod.  Inkluderade 

artiklar har kvalitetsgranskats. Resultat: Resultatet visar att patienters upplevelser av 

information varierar. Det fanns ett stort behov att veta vad som hände. Patienterna 

förespråkade förståelig information, individ- och situationsanpassad. Information vid 

enstaka tillfällen kunde vara svårt att ta till sig, upprepningar upplevdes underlätta för 

patienterna. Tre kategorier framkom; Att få information med underkategorier 

informationsgivare, förståelse och följder av information. Att göras delaktig med 

underkategorier informationstyp, individanpassat och ställa frågor. Att vara utlämnad 

med underkategorier bristande information och ses som ett objekt. Slutsats: 

Litteraturstudien visar att information till patienter på IVA är av vikt för att känna sig 

delaktig i vården och att uppleva trygghet.  
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Abstract 

Background: An intensive care patient is located in a high technology environment 

with the need of multiple medical interventions. The intensive care nurse is responsible 

to provide information to the patient regarding what is happening, why it’s happening 

and further plans about treatments. However, it has been found that the intensive care 

nurses have difficulties to give information. Since the patient is already at an exposed 

and powerless position, due to the critical illness and the intensive care environment, 

providing information to reduce anxiety becomes more important to a patient in the 

intensive care unit (ICU) than in a general ward. Purpose: To illuminate patients’ 

experiences of information in an intensive care unit. Method: A systematic literature 

review according to Bettany-Saltikov and Mcsherry (2016) based on findings in 19 

scientific articles; 18 qualitative and one mixed method were found in three different 

databases. Data where analyzed and compiled with a qualitative content analysis. 

Included articles have undergone a quality assessment. Result: Patient experiences of 

information vary. There was a need to know. The patients requested understandable 

information, individualized and situational. Repeated information was favorable. Three 

categories emerged; to get information with subcategories providing information, 

understanding and consequences of information. To be involved with subcategories type 

of information, individualized and ask questions. Exposed with subcategories lack of 

information and seen as an object. Conclusion: The systematic literature review show 

that information to patients in ICU is of great importance for the experience of 

involvement and the sense of security in patients.  
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1 Inledning 

Studien grundar sig på upplevelser som förekom under den verksamhetsförlagda 

utbildningen under hösten 2017. Situationer uppmärksammades där det förekom både 

god och bristande information till patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen 

(IVA). Det kändes därför aktuellt att få fördjupade kunskaper kring hur patienten 

upplever information på IVA i förhållande till relevanta vårdvetenskapliga perspektiv. 

Patienter som vårdas på IVA befinner sig i livshotande tillstånd och kan ibland betraktas 

som objekt som är kopplade till olika apparater. I intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

ingår omvårdnad, medicinska och medicintekniska uppgifter samt informationsgivning. 

Information om vad som sker anses minska patientens lidande och främja hälsan under 

vårdtiden och den framtida hälsan samt livskvalitén. Miljön på IVA är högteknologisk 

och mycket ska ske kring patienten, vilket gör att det kan uppstå svårigheter med att 

förmedla information. För att göra patienten delaktig och betraktad mer som en 

människa snarare än ett objekt, bör intensivvårdssjuksköterskan i möjligaste mån 

förmedla information om vad som händer och varför. Information inbjuder till 

delaktighet och förmedlas genom kommunikation till patienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 Bakgrund 

2.1 Intensivvård 

Intensivvård innebär att patienten är kritiskt sjuk eller svårt skadad i den 

omfattningen att tillståndet är livshotande (Fröjd, Larsson & Wallin, 2016). Från 

mars 2017 till samma månad 2018 har det på Sveriges intensivvårdsavdelningar 

vårdats 42561 patienter, varav 13007 patienter har krävt intensivvård i mer än 48 

timmar (SIR, 2018). Av dessa patienter överlevde 92,3 % sin vårdtid på IVA (¹SIR, 

2018). På intensivvårdsavdelning stöttas patienten gällande vitala funktioner såsom 

respiration, cirkulation och elimination. Miljön är högteknologisk och aktiviteter 

pågår dygnet runt, flera professioner är involverade i vårdarbetet. 

Intensivvårdspatienten blir många gånger ett objekt med många infarter, slangar, 

sladdar och en tub i halsen, som alla är kopplade till olika apparater. Detta gör att 

patienten befinner sig i en utsatt situation (Fröjd et al., 2016). En intubation försätter 

patienten i ett hjälplöst tillstånd. Där själva intubationen har beskrivits av patienter 

som att bli kvävd eller att drunkna. Trots sederande och smärtlindrande läkemedel 

lindrades inte upplevelsen av att bli intuberad (Clukey, Weyant, Roberts & 

Henderson, 2014). En intubation innebär också svårigheter att kommunicera, 

relaterat till tuben i halsen blir patienten oförmögen att tala. Detta kan leda till ökad 

stress och ångest hos patienten (Khalaila, Zbidat, Anwar, Bayya, Linton & Sviri, 

2011).   

För att behandlas på IVA och få den avancerade vård som IVA innebär, måste 

patienten ha en rimlig chans att överleva sitt tillstånd. IVA har som mål att optimera 

förutsättningarna till hälsa och god livskvalitet för patienten. Det finns 

behandlingsbegränsningar där intensivvård inte är aktuell exempelvis när patienten 

är palliativ eller när beslut tagits om att inte återuppliva patienten. Allt fler patienter 

överlever sin vårdtid på IVA då vården utvecklas med tiden (Fröjd et al., 2016). 

Alla patienter som är i behov av intensivvård har rätt till denna vård. I vissa fall kan 

intensivvård istället öka lidande och smärta varför nyttoprincipen, det goda 

överstiger det skadliga, tillämpas. Vården måste skräddarsys till varje patient. Alla 

människor är unika och deras tillstånd likaså. Patienten har självbestämmanderätt 

och bör ges möjlighet att påverka sina beslut. Information förmedlar för-och 

nackdelar, planer och mål med olika behandlingar. Skulle patienten vara för sjuk för 

att själv delta i beslutet, är det upp till anhöriga och läkaren att avgöra om det goda 

överstiger det skadliga (Lundberg, 2016).  

Patienter kan befinna sig i olika stadier av medvetande vilket kan påverka 

patientens förmåga att ta emot information, men också påverka vårdpersonalens 

förhållningssätt gentemot patienten när de ska förmedla information. En patient kan 

te sig helt vaken men ändå inte vara helt orienterad till tid, plats och person vilket 

kan göra att patienten inte minns vad som har hänt eller berättats (Christianson, 

2002; Jones, Harvey & Brewin, 2007). En patient som är medvetslös kan vara väl 

medveten om sin omgivning och därmed minnas detaljer om vad som sagts runt 



 

omkring patienten. En patient bör därför bli tilltalad på samma sätt oavsett om 

patienten uppfattas vara vaken eller medvetslös (Jones et al., 2007). En patient som 

ligger i respirator är fortfarande en person med hörseln i behåll (Fröjd et al., 2016). 

Intensivvårdssjuksköterskan utför medicintekniska uppgifter såsom katetersättning, 

perifera och centrala venkatetrar, artärnål och intubation tillsammans med övriga 

teamet. Behandlingar och läkemedel har som syfte att stötta och behandla 

livshotande tillstånd, ofta med invasiva metoder som i sig är riskfyllda. På IVA 

används invasiva metoder i större utsträckning än på en allmän vårdavdelning. 

Invasiv metod kan exempelvis vara insättande av central venkateter och artärnål. 

Olika invasiva ingrepp medför en ökad infektionsrisk och kan innebära andra 

komplikationer vilket patienten bör få information om då patientens utsatthet, oro 

och vårdlidande kan öka på grund av bristande information (Fröjd et al., 2016).  

 

2.2 Konsekvenser för patienten 

På IVA förekommer många ljud vilket gör att miljön på IVA sällan är tyst och 

stillsam för patienten att vistas i. Olika ljud kan störa och skrämma patienten. 

Larmsignaler från övervakningsutrustning, apparater, avdelningens larmsystem och 

telefoner som ringer, är några exempel på ljud. De olika larmen är livsnödvändiga 

för att göra vårdpersonalen uppmärksam på om patientens tillstånd förändras samt 

göra kollegor uppmärksamma om hjälp behövs. Snabba insatser från vårdpersonal i 

denna miljö, med den tekniska apparaturen och olika läkemedel, kan påverka 

patientens mående och medföra rädsla och oro (Cuthbfilson, Hull, Scrachan & 

Scott, 2014; Warlan & Howland, 2015). Kritisk sjukdom förändrar en människa och 

synen på livet. Människan blir mer sårbar och utsatt vid kritisk sjukdom, där livet 

efter sjukdomen inte är lika självklar då överlevnaden kan kännas osäker (Ratzer, 

Romano & Elklit, 2014). Att drabbas av kritisk sjukdom och vara i behov av 

flertalet medicinska interventioner medför en känsla av att sväva mellan liv och död 

(Cuthbfilson et al., 2014; Ratzer et al., 2014; Warlan & Howland, 2015). Detta kan 

innebära känslor av instabilitet, osäkerhet och maktlöshet. Aggression och 

frustration kan uppstå i samband med en IVA-vistelse och många gånger har 

patienten minnesluckor eller fragmentära minnen från sin tid på IVA (Warlan & 

Howland, 2015). Dessa symtom kan vara tecken på delirium (Granberg, Bergbom 

& Lundberg, 1999) 

Delirium eller IVA-syndromet, är vanligt förekommande på IVA och är något som 

personalen bör ta i beaktande när de ska förmedla information.  Patienterna kan te 

sig paranoida och börja ha svårt att skilja på verklighet och inbillning, vilket gör att 

patienten har svårare att ta emot information. Delirium kan uppstå efter ett par 

dagar på IVA och kan vara i flera veckor (Granberg et al., 1999). Dessa faktorer gör 

också att IVA-patienter är mer utsatta för stress än patienter på en allmän 

vårdavdelning (Cuthbfilson et al., 2014; Warlan & Howland, 2015).  Stress under 

IVA-vistelsen anses vara den största orsaken till PTSD (post-traumatic stress 

disorder), panikattacker, ångest och depression i efterförloppet. Det totala måendet 



 

under IVA-vistelsen påverkar patienten senare i livet (Cuthbfilson et al., 2014; 

Orwelius, Teixeira-Pinto, Lobo, Costa-Pereira & Granja, 2016; Parker, 

Sricharoenchai, Raparla, Schneck, Bienvenu och Needham, 2015; Wade, Howell & 

Weinman, 2012; Warlan & Howland, 2015). 

Patienter beskriver hur känslor av oro och ångest upptar patienten när något oväntat 

inträffar. Oro och ångest är en källa till förlängt vårdbehov då återhämtningen blir 

mer komplicerad (Frazier, Moser, Daley, McKinley, Reigel, Garvin & An, 2003). 

Patienter som är lindrigt skadade eller lindrigt sjuka är mer uppmärksamma på den 

stress som förekommer på IVA. Dessa patienter är mer benägna att uppleva rädsla 

för att bli sämre eller dö, än patienter som är medvetandesänkta eller tungt sederade 

(Battle, James, Bromfield & Temblett, 2017; Frazier et al. 2003).  

Patientens tidigare livserfarenheter påverkar hur patienten upplever sin situation och 

kan göra att vissa patienter är mer benägna att utveckla psykisk ohälsa efter sin 

vistelse på IVA (Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 2001). Medicinska tillstånd 

och flertalet farmakologiska effekter bidrar till psykisk ohälsa efter en IVA-vistelse, 

men även den psykiska hälsan under vårdtiden påverkar patienten i efterförloppet. 

(Orwelius, Teixeira-Pinto, Lobo, Costa-Pereira & Granja, 2016; Parker, 

Sricharoenchai, Raparla, Schneck, Bienvenu & Needham, 2015; Wade, Howell & 

Weinman, 2012). Psykisk ohälsa efter en IVA-vistelse kan minskas genom 

förbättrad information kring exempelvis minnen från vårdtiden. God 

kommunikation och information bidrar till snabbare förbättring och återhämtning 

(Russel, 1999). Information om vad som sker runt omkring patienten anses kunna 

minska patientens lidande under vårdtiden och därmed främja den framtida hälsan 

samt livskvalitén (Bremer, 2016; Ekwall, 2014; Frazier et al., 2003; Fröjd et al., 

2016; Jones, Griffiths & Humphris, 2000; Santamäki & Dahlqvist, 2009). Det var 

betydande skillnad på patientens mående efter vårdtiden beroende på om de hade 

fått stöttning i form av information och empati under vårdtiden eller inte (Peris, 

Bonizzoli, Iozzelli et al., 2011).  

 

2.3 Information 

Enligt Patientlagen 3 kap. 1 § har patienten rätt till att bli informerad om sitt 

tillstånd, behandlingar, planering och ska anpassas till patientens individuella 

förutsättningar (SFS 2014:821). I Bonniers Svenska Ordbok innebär information 

upplysning eller underrättelse; att informera. Begreppet innebär att någon får 

kännedom om något; blir informerad (Malmström, Györki & Sjögren, 2006). 

Information består av en samling fakta som ska vara begriplig för den som 

informeras och information överförs via kommunikation. Information är ett sätt att 

förmedla kunskap. För att informationen ska omvandlas till kunskap måste den bli 

förmedlad på ett sätt som är situations- och personanpassat för att patienten ska få 

nytta av den. Alltså muntlig, skriftlig eller i kombination (Eldh, 2009). 



 

Kommunikation är informationsutbyte mellan individer, en dialog mellan 

exempelvis vårdpersonal och patient/ anhöriga som ger uttryck för erfarenheter. Det 

är en process som strävar efter att skapa förståelse för någon annan. Information 

däremot är förklaringar till en individ, envägskommunikation, där ett budskap 

överförs genom språklig och kroppslig kommunikation. Hur något sägs och vad 

som sägs spelar in vid tillfället när informationen förmedlas (Baggens & Sanden, 

2009). När information förmedlas är språket och terminologin som används av stor 

vikt. Patientens förståelse påverkas mycket av att vårdpersonal är medveten om de 

ord som används när informationen förmedlas och att medicinska termer förenklas 

(Lerner, Jehle, Janicke & Moscati, 2000).  

En sjuksköterska bör inom sin yrkesroll förmedla lättillgänglig information om 

hälsotillstånd, behandlingar, upplägg och planering (Kalaitzidis, 2016). Information 

är för de flesta ett sätt att förstå en situation och kan bidra till olika känslor, positiva 

och negativa. Det kan i en situation med ohälsa bidra till välbefinnande och lugn 

(Hawthorn, 2015). Det är sjuksköterskan som skapar förutsättningarna till en god 

vård för patienten, detta genom att patienten kan känna trygghet i en situation som 

kanske inte längre går att kontrollera (Wichowski, Kubsch, Ladwig & Torres, 

2003). 

2.4 Delaktighet  

Information är nyckeln till delaktighet. En patient kan inte alltid vara med och ta 

aktiva beslut gällande sin vård, men bör i möjligaste mån bli erbjuden detta genom 

att bli delgiven information. Patienten har rättigheter att vara delaktig i sin vård 

(Schandl, Falk & Frank, 2017). I Patientlagen 5 kap. 1 § står det tydligt att vården 

ska utformas och genomföras tillsammans med patienten i den mån det är möjligt 

(SFS 2014:821). Genom information ska patienten göras delaktig (Socialstyrelsen, 

2009). Patienten får en uppfattning om situationen och blir delaktig, även om denne 

inte aktivt kan delta. Information leder till att patienten känner sig omhändertagen 

och upplever sig vara i goda händer (McCabe, 2004). En delaktig patient upplever 

ökad motivation och följsamhet till behandlingen som erbjuds. Delaktighet får inte 

enbart förknippas med beslutsfattande, det relaterar också till den förmåga och 

kapacitet som patienten upplever i situationen (Schandl et al., 2017). Om patienten 

görs delaktig genom information kan patienten bättre hantera situationen som den 

befinner sig i (Hawthorn, 2015; Schandl et al., 2017). 

Det är betydelsefullt att patienter möts med respekt för integritet och 

självbestämmande genom hela vårdmötet (Schandl et al., 2017). Information bör 

ges på ett respektfullt sätt för att undvika negativ inverkan på patienten (Kelsey, 

Abelson-Mitchell & Skirton, 2007). I intensivvårdssjuksköterskans ansvar ingår det 

att kontinuerligt berätta för patienten vad som ska göras (McCabe, 2004).  

Sjuksköterskan bör samtala med patienten, istället för att göra antaganden om 

patientens upplevelser och behov. Information förmedlas i mötet med patienten, det 

inbjuder till delaktighet vilket inger trygghet. För patienten är det av stor vikt att bli 



 

sedd som en unik individ och att få ärlig information för att upplevelsen av vården 

ska bli positiv (Santamäki & Dahlqvist, 2009). Det kan uppstå svårigheter för 

patienter på IVA att delta aktivt i vården på grund av svår sjukdom. När tillståndet 

är mer stabilt är det dock möjligt att göra patienten aktivt deltagande, exempelvis 

medverka vid lägesändringar i sängen eller redogöra för informationsbehovet 

(Schandl et al., 2017). 

En svårt sjuk patient känner sig inte hemmastadd i sin sjuka kropp och en patient i 

en svår situation kan då uppleva otrygghet. I en sådan situation kan upplevelsen av 

delaktighet i form av social natur, från närstående och vårdpersonal, göra att 

patienten känner tröst och därmed ökad trygghet (Santamäki & Dahlqvist, 2009). 

Bemötande, närvaro och information är betydelsefullt för att bevara patientens 

identitet och personlighet (Fröjd et al., 2016).  

2.5 Svårigheter för intensivvårdssjuksköterskan 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever ofta informationsgivning som ett hinder när 

de utför livräddande medicintekniska uppgifter för patienten. Information till 

kritiskt sjuka patienter är en betydelsefull del i god omvårdnad och bekräftas av 

flera intensivvårdssjuksköterskor. Trots detta informeras inte patienten kring vården 

som utförs och planeras som önskat. Intensivvårdssjuksköterskor erkänner att 

informationen till patienten lätt kan glömmas bort bland alla de medicinska och 

omvårdnadsmässiga arbetsuppgifterna (Alasad & Ahmad, 2005). Patienter som 

ställer specifika frågor eller som behöver längre förklaringar upplevs svårare att 

kommunicera med. Dessa patienter kräver då mer information vilket ställer höga 

krav på tid och kompetens (Magnus & Turkington, 2006). 

Intensivvårdssjuksköterskan bör försöka ta reda på vad patienten har för 

erfarenheter för att kunna möta patienten på rätt nivå. Det kan dock vara svårt att ge 

rätt information på en intensivvårdsavdelning där patienten kanske inte är vid 

medvetande. Patienten har ändå rätt att delges informationen (Eldh, 2009). 

Intensivvårdssjuksköterskor kan uppleva svårigheter att kommunicera och 

informera patienter, relaterat till sedering, vakenhetsgrad, intubering, 

depressionsbesvär och så vidare (Magnus & Turkington, 2006).  

Vårdpersonal informerar varandra kring symtom, läkemedel och plan med 

medicinska termer. Informationen är inte riktad till patienten vilket leder till att det 

som sägs kan vara svårt att förstå för patienter samt deras anhöriga och kan medföra 

stress och oro (Härgestam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson & Hultin, 2013).  

3 Teoretisk referensram 

3.1 Livsvärld 

En patient är en unik individ med egna tankar, erfarenheter och känslor. Hur hälsa, 

sjukdom och lidande uppfattas är högst individuellt och detta bör vårdpersonal vara 

medveten om. Beroende på vad patienten har erfarit tidigare i livet kan en situation 



 

upplevas olika och patienter kan behöva olika stöd i sin situation. Människan 

uppfattar världen genom sin egen livsvärld, det vill säga, genom vad personen har 

fått erfara tidigare (Dahlberg & Segesten, 2010).    

Patientperspektivet bör tillämpas inom allt vårdande där patientens livsvärld utgör 

en grund för hur vårdpersonal förhåller sig till patienten. Vårdpersonal bör utreda 

hur vårdandet och situationen påverkar patienten utifrån patientens livsvärld, 

mening och sammanhang. Detta kan göras genom att exempelvis erbjuda 

delaktighet i vården. Vårdpersonal bör också ha en öppenhet gentemot patientens 

sätt att förstå, hantera sin situation och sjukdom samt hur det påverkar patientens 

vardag (Dahlberg & Segesten, 2010).   

När kroppen drabbas av sjukdom drabbas patienten fysiskt, psykiskt, existentiellt 

och andligt. Människan har inte sin kropp utan människan är sin kropp. Genom 

denna subjektiva kropp upplever människan sin unika livsvärld. Patienten kan aldrig 

lämna sin kropp utan det är genom den subjektiva kroppen som världen erfars, den 

bär på tidigare minnen och erfarenheter. Sjukdom som drabbar kroppen medför att 

patienten får en annan uppfattning om världen och människor runtomkring, vilket 

påverkar hälsa och lidande. Patienten och dennes kropp bör uppmärksammas i sin 

helhet och inte ses som ett objekt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2011).  

I patientens livsvärld finns både de närstående och vårdaren som tillsammans 

strävar efter att få patienten att uppleva mening och sammanhang igen, både vid 

hälsa och vid sjukdom. Livsvärlden är ett sätt att uppfatta oss själva och världen 

runtomkring oss (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientens livsvärld kan påverkas av 

en händelse som exempelvis är av traumatisk, skrämmande eller hotfull karaktär. 

Detta gör att vårdpersonal måste vara följsamma och öppna inför patienten 

(Dahlberg et al. 2011). Vid sjukdom och ohälsa uppstår en påverkan på individens 

tillvaro vilket kan hota den tidigare rådande tryggheten. Detta gör att individen 

eftersträvar att återställa tryggheten genom tillfrisknande eller att finna trygghet i 

vårdrelationen och i relationen till anhöriga (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden är den värld som vi lever och upptäcker världen genom, vilket gör att 

när något plötsligt och oförutsägbart sker, påverkas även livsvärlden. Detta gör att 

en situation kan komma att påverka patienten både nu och i framtiden. 

Vårdpersonal har till uppgift att hjälpa patienten och deras anhöriga att hantera de 

känslor som väcks i det vårdande mötet (Lepp, 2009). 

3.2 Känsla av sammanhang, KASAM 

Hälsa är högst individuellt och uppstår när en individ kan uppleva en känsla av 

sammanhang, KASAM, som innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det är fullt möjligt att uppleva hälsa trots sjukdom eller en svår 

skada. Det är när den upplevda verkligheten inte längre stämmer med den imaginära 

synen av livet, som förvirring och ohälsa samt en sänkt förmåga till KASAM 



 

uppstår. När exempelvis ett stort trauma kräver intensivvård kan minskad 

upplevelse av KASAM uppstå (Willman, 2009).  

Det är av betydelse att inte glömma människan som befinner sig i en omvälvande 

situation. En känsla av mening är en av de viktigaste beståndsdelarna för att 

uppleva sig ha hälsa. Saknas mening är det oviktigt hur mycket individen kan förstå 

av en situation. Begriplighet innebär hur patienten kan förstå och ordna 

informationen så den blir sammanhängande och tydlig. Hanterbarhet innebär att det 

oförutsägbara som sker går att möta samt att dessa erfarenheter går att handskas 

med. Information och kommunikation är de grundläggande verktygen som 

vårdpersonal har för att stötta patienten i en utsatt och livsomvändande situation till 

att uppleva KASAM (Skärsäter, 2009). 

Livsvärlden bör utgöra en grund för hur vårdpersonal ska förhålla sig till patienten. 

Både närstående och vårdpersonal strävar efter att få patienten att uppleva mening 

och sammanhang igen, både vid hälsa och vid sjukdom. För att stötta patienten i en 

utsatt och livsomvälvande situation kan information från 

intensivvårdssjuksköterskan bidra till att patienten kan uppleva KASAM; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tillsammans utgör livsvärlden och 

KASAM den teoretiska referensramen för denna studie då de båda teorierna utgör 

en väldigt central roll i patientens upplevelse av information. 

4 Problemformulering 

Patienter på IVA vårdas för livshotande tillstånd. Patienter känner sig maktlösa och 

upplever en utsatthet i situationen, deras livsvärld hotas. I akuta situationer 

uppfattar patienter att de betraktas som objekt istället för en människa. Antalet 

patienter som överlever efter att ha vårdats på IVA ökar vilket medför att allt fler 

patienter lever med dessa minnen och erfarenheter. Detta leder till att incidensen för 

ångest, PTSD och depression bland dessa patienter ökar. Bristande information till 

patienten påverkar många faktorer såsom självbestämmande, delaktighet och 

trygghet, genom att delge patienten information främjas dessa. Patienten har rätt till 

information men intensivvårdssjuksköterskan har inte alltid möjligheten att hinna 

eller kunna förmedla information om vad som händer och varför. Inom IVA arbetar 

alla i ett team kring patienten där var och en vet sin roll. Patienten är många gånger 

bara ett objekt i rummets centrum och kan lätt glömmas bort när flertalet 

medicintekniska åtgärder ska genomföras. Informationsgivning i akuta situationer 

är inte tillräckligt utarbetad på IVA och det saknas en tydlig struktur för hur 

intensivvårdssjuksköterskor ska informera patienten.  Intensivvårdssjuksköterskan 

har den information som patienten behöver och befinner sig därför i en 

maktposition i och med sina kunskaper och vetande. Information bidrar till att 

patienten får en chans till att känna en känsla av sammanhang genom förståelse och 

mening i en svår situation.  

5 Syfte 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av information inom en intensivvårdskontext. 



 

6 Metod 

6.1 Design 

Data från tidigare studier analyserades och sammanställdes i en systematisk 

litteraturöversikt med en induktiv innehållsanalys enligt Bettany-Saltikov och 

Mcsherry (2016). Induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar ett 

samband mellan samtliga av dessa. Genom att gå från delarna till helheten, kan en 

slutsats formuleras. Induktion utgår från empiri som innebär material som kan 

undersökas, i denna studie, artiklar. För att kunna undersöka patienternas upplevelse 

av information samlades aktuell forskning in (Alvesson & Sköldberg, 2017; 

Riencker & Jörgensen, 2014).   

6.2 Inklusionskriterier 

Problemområdet undersöktes till en början genom en pilotsökning för att säkerställa att 

det fanns tillräckligt med material och för att bekanta sig med området och sökorden 

(Pilot & Beck, 2010). Pilotsökningen visade att området var relativt outforskat och det 

fanns ett tidsspann mellan 1999-2005 där få studier inom området gjorts. 

Inklusionskriterierna för den systematiska litteraturstudien var primärkällor med 

publiceringsår 2005-2017, artiklar skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext och peer-

reviewed. Artiklarna skulle ha etiskt godkännande och deltagarna skulle vara patienter 

över 18 år, som vårdats på IVA. Inklusionskriterierna gjorde att relevant litteratur inte 

kunde förbigås (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). 

6.3 Datainsamling 

Sökningen gjordes med hjälp av PEO-modellens tre block; Population, Exposure och 

Outcome. Med hjälp av syftet formulerades lämpliga sökord och anpassades till de olika 

databaserna. Synonymer till sökorden formades även inom de olika sök-blocken för att 

kunna genomföra en systematisk sökning. Ämnesord användes för att få en bred 

sökning med relevant litteratur och fritextorden gjorde att aktuell forskning som var 

relevant för problemområdet kom med. Sökord trunkerades i de databaser där det gick 

att tillämpa eller där det var en fördel att använda sig av det. Boolesk sökteknik 

användes såsom AND och OR för att kunna göra en systematisk sökning. Sökblocken 

kombinerades med AND och ämnesord/fritextorden inom blocken kombinerades med 

OR. Sökorden som användes vid sökningarna visas i PEO-tabellen nedan (Tabell 1) 

(Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016).  

  



 

Tabell 1, sökord i PEO-modellen 

 Block 1 - Population Block 2 - Exposure Block 3 – Outcome 

Ämnesord 

 

 

“Intensive Care Unit”  
“Critical illness” 
“Critical Care”  
“Critical Care Nursing” 
“Critical ill patient”   

“Nurse-patient relations” 
“Professional-patient relations” 
“Communication health”  

“Information Barriers” 
“Communication Skills”  
“Access to Information” 

”Communication” 

“Patient attitudes” 
“Life experiences” 
”Life Change Events" 

Fritextord “ICU”  
“Intensive care unit*” 

“Critical care unit*” 
“Critical care"  

”Critically ill*”  

“Severely ill*" 

“Communication*” 

“Information”   
“Participa*” 
“Support” 

“Patient attitudes”  
“Life experience” 
”Patient experienc*” 

“Feeling*”  
“View*” 
“Memor*” 

 

Sökningarna utfördes under januari 2018 och genererade ett större antal träffar från de 

olika databaserna Cinahl, Pubmed och PsychINFO. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är dessa databaser ämnesspecifika eftersom de övergripande inriktar sig på 

medicin och omvårdnad. Artiklar i Pubmed kontrollerades för peer-reviewed i 

Ulrichweb.  

Sökträffarna överblickades enskilt ett par gånger och relevanta artiklar valdes ut i två 

steg enligt Bettany-Saltikov och Mcsherry (2016). Titlar lästes, om en titel kändes 

passande lästes även abstraktet. Abstrakt som svarade för syftet och som höll sig inom 

ramarna för inklusionskriterierna lästes sedan i fulltext. Om artikeln efter fulltextläsning 

fortfarande svarade för syftet genomgick artikeln en kvalitetsgranskning. I 

sökmatriserna (Bilaga A-C) redovisas hur många artiklar som hittats i varje databas. 

Valda artiklar har fått ett nummer för att lätt kunna hittas i resultatmatrisen med 

resultatartiklar (Bilaga D). I sökmatriserna ses vissa artikelnummer flera gånger vilket 

påvisar att dubbletter/tripletter har förekommit.   

Cinahl genererade 131 träffar, efter fulltextläsning framkom 11 stycken artiklar som 

inkluderades i studien. PubMed genererade 631 träffar, efter fulltextläsning framkom 

åtta stycken artiklar, varav några dubbletter. PsycINFO genererade 393 träffar, efter 

fulltextläsning framkom 11 stycken artiklar, varav några dubbletter. Totalt framkom 19 

artiklar i sökningen. 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av en mall av Caldwell et 

al. (2011) i Bettany-Saltikov och McSherry (2016) för att kunna säkerställa att de var av 

god kvalitet. Artiklarna lästes och kvalitetsgranskades av båda författarna var för sig 

och diskuterades sedan för att minska risken för bias.  



 

Granskningsmallen av Caldwell et al. (2011) är en metod där artiklarna poängsätts efter 

18 granskningskriterier, där de kan få 0-2 poäng per granskningskriterié. En artikel som 

får lägre än 25 poäng totalt anses ha låg kvalitet och en som har 31 poäng eller mer 

anses ha hög kvalitet. Artiklar däremellan har medelhög kvalitet (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Det framkom 19 artiklar i sökningen, 13 stycken bedömdes ha hög 

kvalitet och sex stycken bedömdes ha medelhög kvalitet. Alla dessa inkluderades i 

litteraturstudien och redovisas i en artikelmatris (Bilaga D).  

6.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna lästes enskilt ett flertal gånger för att få en bild av det 

presenterade innehållet. Trovärdigheten för analysprocessen ökar genom att 

standardisera data med hjälp av ett dataextraktionsformulär. Formuläret är baserat 

på nio steg som beskrivs mer ingående nedan. Formuläret utgår från PEO-modellen 

(population, exponering och outcome; resultat) där sökord identifierats (Bettany-

Saltikov & Mcsherry, 2016). 

De nio stegen: 

1. Hela artikeln lästes i fulltext, fokus lades på resultatdelen. 

2. Utifrån syftet tydliggjordes vad som söktes i texten. Textstycken som var 

relevanta för syftet färglades. Till exempel förekomsten av informationsgivning 

grönt och patientens upplevelse gult. 

3. Därefter klipptes den färgade texten ut och klistrades in i en tabell efter färg. 

Varje artikel fick ett artikelnummer som skrevs på varje färgstycke för att kunna 

identifiera vilken artikel varje färgstycke tillhörde.  

4. Öppen kodning genomfördes genom att datan rubricerades i kategorier för att 

alla nödvändiga aspekter av innehållet skulle kunna beskrivas. 

5. För att minska antalet kategorier slogs de som hade någon faktor gemensamt 

ihop i bredare kategorier.  

6. Den nya listan med kategorier arbetades igenom tillsammans och de kategorier 

som var likvärdiga plockades bort för att undvika upprepningar. 

7. Kategorierna från den öppna kodningen arbetades igenom tillsammans och 

slogs ihop. Därefter diskuterades kategorierna och nödvändiga ändringar 

gällande sorteringen av fynd gjordes tillsammans för att öka trovärdigheten och 

minska risken för bias.  

8. Resultatet lästes igen var och en för sig för att ingen relevant information skulle 

ha förbisetts.  

9. När dessa steg var klara för en artikel, påbörjades arbetet med nästa artikel.  

När de nio stegen arbetats igenom slogs kategorier i samtliga artiklar ihop som hade 

något gemensamt och blev de kategorier som bildade resultatet. Resultaten från de 

olika studierna jämfördes för att fynden skulle kunna öka förståelsen för det som 

skulle undersökas i studien. Tillsammans etablerades tabeller, kategorier och 

underkategorier för att framföra resultatet. Endast empiriska studier inkluderades 

för att inte syntetisera redan analyserat material som litteraturstudier innebär. 



 

Slutligen presenterades resultatet i både löpande text och tabeller (Bettany-Saltikov 

& Mcsherry, 2016). Exempel på analysprocessen visas i tabellen nedan (Tabell 2). 

 

Tabell 2, analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

“Ja, dom förklarade allting väl. 

Och om ventilatorn jämte mig 

skulle sluta för ett ögonblick så 

skulle de berätta det för mig. 

Eller om dom skulle försöka med 

något annat. Du visste att de 

skulle förklara vad dom gjorde 

först. Ja, enligt min åsikt så 

oroade du dig mindre för saker”. 

Förklaringar, att få 

veta ändamålet för 

vården och varför 

olika åtgärder 

utfördes minskade 

patienternas oro 

Förklaringar 

minskar oro 
Följder av 

information  
Att få 

information  

Många fick information och 

förklaringar från vårdpersonalen 

vilket var av stor vikt för att 

känna sig trygg.  Betydelsen av 

att känna sig väl informerad, med 

samtidig ögonkontakt och fysisk 

beröring, noterades av flera 

deltagare. Det ingav lugn och var 

väldigt viktigt för att värna om 

säkerhet och trygghet hos 

patienter. 

Information med 

samtidig 

ögonkontakt och 

fysisk beröring var 

av stor vikt för att 

känna sig lugn och 

trygg.  

Information 

inger 

trygghet 

Följder av 

information  
Att få 

information  

Chocken att vakna upp och inte 

veta vad som har hänt och inte 

kunna prata väckte känslor av 

frustration och förtvivlan. Vissa 

förstod inte att de inte kunde 

prata: De försökte prata högre 

och högre och blev allt mer 

stressade. 

Inte veta vad som 

hänt och inte förstå 

vad som händer 

väckte känslor av 

frustration och 

förtvivlan.  

Att inte veta 

vad som 

händer 

 

Bristande 

information 
Att vara 

utlämnad  

Rädsla uppstod genom att inte få 

förklarat varför man blivit 

svag/påverkad av medicinerna 

och varför man var fast i sängen. 

Rädsla uppstod när 

man inte visste vad 

som hände och 

varför 

Att inte veta 

vad som 

händer 

Bristande 

information 
Att vara 

utlämnad  

 

6.6 Forskningsetik 

Forskningsetiska principer har till uppgift att utgöra ramen mellan vilken forskare 

och deltagare kan förhålla sig. Det är riktlinjer som den etiska kommittén kan följa 

vid granskning av projekt. Den etiska kommittén måste godkänna den forskning 

som ska bedrivas och de måste vara oberoende gentemot forskaren. Den etiska 

kommittén tar hänsyn till de lagar och riktlinjer som finns inom varje land samt 



 

internationella normer när ett nytt forskningsprojekt tar vid 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Det är forskarens eget ansvar som utgör grunden 

för all forskningsetik. Att ha en förståelse för de olika etiska dimensionerna som 

kommer möta arbetet och redovisa tillvägagångssättet för arbetets olika delar är av 

vikt för trovärdigheten (Codex, 2018). Forskningsledaren ser till att de 

forskningsetiska principerna följs. Detta är till för att skydda individer som deltar i 

studier. Det finns dock inga klara riktlinjer för hur forskningsresultatet sedan 

används. Vid en litteraturöversikt behöver ingen kontakt eller samtycke med några 

deltagare upprätthållas. Däremot kan forskaren se till att materialet som ska 

undersökas har följt de forskningsetiska principerna; att deltagarna har fått 

information och själva kunde bestämma över sin medverkan. Deras uppgifter ska 

vara konfidentiella och uppgifterna som samlas in från deltagarna får inte användas 

i kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Det är av stor 

vikt att förhålla sig objektiv inför texten för att inte egna föreställningar och 

tolkningar ska påverka bearbetningen av texten, att vara medveten om sin 

förförståelse. För att öka tillförlitligheten har artiklar som inkluderats i studien inte 

modifieras för att passa syftet. De delar som var aktuella användes i sin helhet för 

att bygga resultatet. Artiklarna som svarade för syftet granskades kritiskt för att 

säkerställa trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2012).  

7 Resultat 

I dataanalysen identifierades tre huvudkategorier: Att få information, Att göras delaktig 

och Att vara utlämnad.  Nedan ses en tabell med kategorier och underkategorier som 

framkom i resultatet. 

Tabell 3, resultatets kategorier och underkategorier 

 

7.1 Att få information 

Hur vårdpersonal förmedlade information till patienter var av betydelse. Många gånger 

var sjuksköterskan inte tillräckligt skicklig gällande att tillgodose patientens 

informationsbehov. För patienterna var det betydelsefullt att förstå vad som hände för 

att kunna hantera sitt tillstånd och sin situation. Information som gav en förklaring på 

ändamålet för vården, gjorde patienterna trygga i situationen samt minskade oro och 

ångest. 



 

7.1.1 Informationsgivare 

Patienter påpekade att en skicklig sjuksköterska förklarade vad som gjordes och vad 

som händer. Det ansågs positivt att sjuksköterskan undervisade och berättade kring 

olika procedurer (Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2006; Guttormson, 

Lindstrom, Bremer & Jones, 2015; Wysong & Driver, 2009). En sjuksköterska som 

gjorde detta ansågs ha god expertis. Patienter ansåg att information kring situationen var 

hjälpande, inte bara för dem utan också för deras anhöriga (Weyant, 2017). Patienterna 

påtalade också att det var vårdpersonalen som satt inne på den informationen patienten 

ville ha (Wysong & Driver, 2009).  

“The knowledge of what’s going on… they had the information” (s 33, Wysong 

& Driver, 2009)  

Patienter upplevde att sjuksköterskan vidarebefordrade informationen från läkaren på ett 

skickligt sätt (Wysong & Driver, 2009; Wåhlin, Ek & Idvall, 2006). God information 

upplevde patienterna symboliserade professionellt förhållningssätt. Det innefattade att 

veta vad som händer och vad du ska förbereda dig på, vilka beslut som har tagits och 

hur länge du förväntades stanna. Kontinuerlig, välbalanserad och professionell 

information ansågs vara betydelsefull (Wåhlin et al., 2006).  

Trots många positiva aspekter upplevde patienterna att vårdpersonalen visste mer om 

patienternas tillstånd än vad de gjorde själva (Ringdal, Plos & Bergbom, 2008) och att 

vårdpersonalen undanhöll dem information både medvetet och omedvetet (Da Cruz de 

Castro & Rebelo Botelho, 2017; Ringdal et al., 2008). Detta gjorde att de upplevde en 

känsla av sårbarhet och utsatthet (Ringdal et al., 2008). Informationen som patienterna 

fick upplevdes ibland vara motsägelsefull (Chen, Lin, Tzeng & Hsu, 2009; Nelson, 

Puntillo, Pronovost, Walker, McAdam, Ilaoa & ... Penrod, 2010). Informationen kom då 

från olika professioner (Nelson et al., 2010). Stressad personal, tidsbrist, okunskap samt 

ringa erfarenhet ansågs vara tydliga hinder för informationsgivning enligt patienter 

(Bench, Day & Griffiths, 2011). En patient fick information kring hallucinationer och 

mardrömmar från sin anhörig då vårdpersonalen inte informerat patienten att det är 

vanligt på IVA (Magnus & Turkington, 2006). En patient uttryckte att samtal och 

information från vårdpersonalen kring vad som är verkligt och inte, ansågs värdefullt 

(Whitehorne, Gaudine, Meadus & Solberg, 2015). När sjuksköterskan inte upplevdes ta 

patienten på allvar gällande hallucinationer och drömmar, uppstod känslor som ilska, 

rädsla och att inte känna sig förstådd (Hofhuis, Spronk, van Stel, Augustinus, 

Schrijvers, Rommes & Bakker, 2008).  

7.1.2 Förståelse 

Många patienter förstod inte vad som hände (Magnus & Turkington, 2006). Det visade 

sig att det fanns vissa patienter som inte kunde förstå eller begripa informationen som 

gavs, de var inte mottagliga (Bench et al., 2011; Chen et al., 2009; Wermström, Ryrlén, 

& Axelsson, 2017). En sjuksköterska informerade kring provsvar utan att anpassa 

informationen till patienten så att denne förstod. Det medförde att patienten kände sig 

deprimerad och ville ge upp (Wåhlin et al., 2006).  



 

Patienterna upplevde det medicinska språket svårt att förstå (Nelson et al., 2010) och det 

ansågs vara betydelsefullt att anpassa informationen till patienten (Wermström et al., 

2017). Det ska inte behövas något uppslagsverk för att förstå (Nelson et al., 2010). En 

patient upplevde att anhöriga kunde få ta del av all information så att de kunde förmedla 

information till patienten på ett enklare sätt (Bench et al., 2011). Information 

underlättade förståelsen kring symtom, behandling och sammanhang samt förberedde 

patienterna på eventuella förändringar (Wåhlin et al., 2006).  

Flera patienter beskrev att information från vårdpersonal kring omständigheterna ansågs 

vara betydelsefullt för att hjälpa patienterna att tolerera och hantera sin sjukdom, 

behandling och miljön på IVA (Ballard et al., 2006; Chen et al., 2009; Engström, 

Nyström, Sundelin & Rattray, 2013; Guttormson et al., 2015; Wermström et al., 2017). 

Förklaringar och detaljer kring vad som har hänt och vad som skulle hända ökade 

patienternas förståelse kring situationen (Ballard et al., 2006; Guttormson et al., 2015; 

Weyant, 2017). Den dagliga informationen och samarbetet med vårdpersonalen 

upplevdes mest betydelsefull (Wermström et al., 2017; Weyant, 2017). Det upplevdes 

stöttande när vårdpersonalen förklarade hur olika medicintekniska och 

omvårdnadsåtgärder skulle gå till och när de gav kontinuerligt information (Engström et 

al., 2013).  

7.1.3 Följder av information 

Förklaringar från vårdpersonal, att få veta ändamålet för vården och varför olika 

åtgärder utfördes gjorde att patienterna oroade sig mindre, kunde hantera stressen och 

slappna av (Engström et al., 2013; Godfrey, Parten & Buckner, 2006; Hofhuis et al., 

2008; Weyant, 2017). Vårdpersonalens förklaringar även kring när olika 

omvårdnadsmoment skulle utföras gjorde att patienterna kunde slappna av (Engström et 

al., 2013). 

Sjuksköterskans förklaringar om vad hon gjorde steg för steg var viktigt för deras 

förmåga att känna trygghet (Engström et al., 2013; Godfrey et al., 2006; Hofhuis et al., 

2008; Weyant, 2017: Whitehorne et al., 2015). Genom informationen fick patienterna 

veta vad som kan förväntas (Hofhuis et al., 2008; Godfrey et al., 2006; Guttormson et 

al., 2015; Weyant, 2017). Denna kunskap upplevdes stöttande och minskade rädsla, 

osäkerhet (Hofhuis et al., 2008), ångest och stress (Godfrey et al., 2006), vilket bidrog 

till trygghet och emotionellt stöd (Weyant, 2017). Att sjuksköterskan kan motivera 

patienten att delta i sin vård utefter dennes förutsättningar stärker patienten när 

tillståndet är stressat (Engström et al., 2013). Genom informerande, lugnande samtal 

med patienten kunde patienten slappna av och känna sig trygg (Engström et al., 2013; 

Weyant, 2017).  

För de flesta patienter var det av stor vikt att få veta hur sjuka de varit och få 

information om sin behandling under vårdtiden, för det gav en uppfattning om 

allvarlighetsgraden (Ringdal et al., 2008). För de som var medvetna och kunde 

kommunicera med vårdpersonalen hjälpte det att prata om sina upplevelser och få 

information för att bli mer avslappnade och trygga (Whitehorne et al., 2015). 



 

Flera deltagare noterade att information med samtidig ögonkontakt och fysisk beröring 

var av stor vikt för att känna sig lugn och trygg (Flinterud & Andershed, 2015). 

Patienter upplevde att både de själva och familjen klarade att hantera situationen när de 

kände stöd och förtroende från sjuksköterskan. Tryggheten i relationen till vårdpersonal 

gjorde att informationsgivningen främjades. Patienterna belyste vikten av att känna sig 

trygga och ansåg att den tryggheten äventyrades när personalen var oförmögen att ge 

information (Bench et al., 2011). 

7.2 Att göras delaktig 

För att minska ångest och maktlöshet har det betydelse vilken typ av information som 

förmedlas till patienterna. Informationen bör vara rak och ärlig samt individ- och 

situationsanpassad. Upprepad information ansågs betydelsefullt och möjlighet till att 

ställa frågor likaså.  

7.2.1 Informationstyp 

För patienterna upplevdes det betydelsefullt när de fick ärlig och fullständig information 

om sin sjukdom och sitt sjukdomsförlopp (Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; 

Hofhuis et al., 2008; Weyant, 2017; Wåhlin et al., 2006). Patienterna önskade rak och 

ärlig information dels om deras tillstånd (Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; 

Hofhuis et al., 2008; Weyant, 2017; Wåhlin et al., 2006) och dels om vad som kunde 

förväntas under IVA-vistelsen (Magnus & Turkington, 2006). Fel typ av information 

kunde öka oro och nervositet (Bench et al., 2011). Information kring den framtida 

situationen upplevdes komma för tidigt under deras återhämtning, de ville själva kunna 

bestämma om när informationen kom (Ringdal et al., 2008). Information som saknade 

positiva aspekter, som var obegriplig eller ofullständig, kunde skapa känslor som ångest 

och förtvivlan (Nelson et al., 2010; Wermström et al., 2017; Wåhlin et al., 2006). En 

patient lyfte att informationen som levererades på ett uppmuntrande sätt påverkade 

patienten positivt, oavsett informationsinnehåll (Torheim & Kvangarsnes, 2013).  

Någon patient beskrev hur sjuksköterskan gav situations- och individanpassad 

information och uppmanade patienten att det inte var gynnsamt att tänka på saker som 

skulle kunna hända. Detta uppskattades mycket (Hofhuis et al., 2008). En patient 

uttryckte att det kändes bättre att även få skriftlig information genomgången muntligt 

tillsammans med en sjuksköterska, då patienten förmodligen inte skulle förstå allt själv 

(Bench et al., 2011).  Många patienter önskade information kring hur familjerna hade 

det (Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). 

7.2.2 Individanpassat 

Hur patienter ville ha information var högst individuellt. Många patienter som inte fick 

tillräckligt med information upplevde i större utsträckning stress, ångest, sårbarhet och 

osäkerhet (Hofhuis et al., 2008; Godfrey et al., 2006; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 

2012). En patient upplevde att information gavs, men endast på en grundläggande nivå. 

En annan patient beskrev sig vara tvungen att begära all information för att få någon. 

Det var ingen som kom till patienten för att samtala om vad som hände, utan denne fick 

dra ut informationen från vårdpersonalen (Guttormson et al., 2015).  



 

Vem som skulle ge och vem som skulle ta emot informationen diskuterades. Individuell 

information som gavs vid olika tidpunkter ansågs vara av stor vikt för att kunna ta rätt 

beslut (Bench et al., 2011). Många patienter hade svårt att uppfatta sin omgivning 

(Wermström et al., 2017) och de hade heller ingen uppfattning om tid och rum. De 

upplevde att de behövt få sin omgivning och tiden beskriven för sig (Da Cruz de Castro 

& Rebelo Botelho, 2017; Godfrey et al., 2006; Karlsson et al., 2012). 

Patienter upplevde sig ha svårigheter att minnas informationen de fick vid ankomst till 

IVA och under sin första tid där. Därför var det betydelsefullt vid vilken tidpunkt 

informationen gavs (Magnus & Turkington, 2006). Trots god information från 

vårdpersonal upplevde patienter att de inte hade förstått informationen (Chen et al., 

2009; Wermström et al., 2017). Patienter upplevde att de var i behov av upprepad 

information (Magnus & Turkington, 2006; Weyant, 2017).  

“That explanation, I mean, I’m sure I heard it several times . . . just to know . . . 

sometimes you don’t hear things the first time.”(s.113, Weyant, 2017).  

Patienter som led av koncentrationssvårigheter upplevde sig begränsade när de skulle få 

och förstå information, oavsett informationsinnehåll. Det var bara en del av 

informationen som gick att ta in vid vissa tillfällen. Hur informationen än förmedlades 

så kunde inte all information ges samtidigt. En del patienter ville inte ha all information 

på en gång (Bench et al., 2011). Några tyckte det var bäst att inte veta allt som hänt, de 

behövde inte veta allt (Bench et al., 2011; Torheim & Kvangarsnes, 2013; Wermström 

et al., 2017; Wysong & Driver, 2009; Wåhlin et al., 2006).  

7.2.3 Ställa frågor 

Hur patienten upplevde att få och ta emot information varierade (Torheim & 

Kvangarsnes, 2013). Många patienter ville få möjlighet att ställa frågor och få svar 

gällande vad som hade hänt med dem (Bench et al., 2011; Torheim & Kvangarsnes, 

2013). De ville bli lyssnade till och få svar (Torheim & Kvangarsnes, 2013). Den 

enorma tröttheten gjorde att de inte kunde påverka sin situation genom att ställa frågor 

och överlämnade sig därför till vårdpersonalen (Wermström et al., 2017; Wåhlin et al., 

2006). Många patienter ville veta vad som hände men kunde eller orkade inte fråga (Da 

Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Wåhlin et al., 2006). Detta gjorde att det var 

av stor vikt att informationen var väl anpassad och att informationen följdes upp 

(Wåhlin et al., 2006). 

När de var kritiskt sjuka, hade patienterna inga behov av att påverka sin vård. Kritisk 

sjukdom medförde att de inte riktigt brydde sig om vad som hände, de upplevde sig 

tappa kontrollen över situationen. När patientens tillstånd sedan blev bättre, ökade deras 

behov av information och delaktighet (Wermström et al., 2017). Patienter upplevde att 

de ville ha ett val gällande om de ville ha information eller inte, att de i alla fall ville bli 

erbjudna det valet (Bench et al., 2011).  

 



 

7.3 Att vara utlämnad 

Generellt fick patienterna inte tillräckligt med information under sin IVA-vistelse kring 

vad som händer och varför. Detta gjorde att patienterna upplevde det svårt att förbereda 

sig. Det förekom att patienter på IVA blev sedda som ett objekt och det ansågs 

betydelsefullt att vårdpersonalen kunde prata med patienten och inte bara om denne. 

7.3.1 Bristande information  

Patienter på IVA ansåg att det inte var fördelaktigt att få otillräckligt med information 

(Weyant, 2017). Många upplevde att mer information hade varit bra (Guttormson et al., 

2015). En del av patienterna upplevde att informationen de fick var otillräcklig (Ballard 

et al., 2006; Bench et al., 2011; Chen et al., 2009; Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 

2017; Guttormson et al., 2015) gällande medicintekniska moment, behandlingsplan 

(Chen et al., 2009) och hälsotillståndet generellt (Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 

2017).   

Majoriteten upplevde att de inte hade fått någon information alls kring sin behandling, 

olika medicintekniska moment och omvårdnadsmässiga åtgärder. Information kring 

olika begränsningar som åtgärderna medförde och planering kring hur länge de skulle 

vara beroende av den medicintekniska apparaturen var obefintlig (Karlsson et al., 2012; 

Magnus & Turkington, 2006). De fick ingen hjälp eller information gällande alternativa 

sätt att förmedla sig på när de var begränsade i kommunikation (Magnus & Turkington, 

2006). Att inte veta varför och att inte kunna prata medförde stress, frustration och 

förtvivlan (Flinterud & Andershed, 2015). Bristande information upplevdes öka deras 

sårbarhet (Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Att vara ovetande upplevdes 

som att bli utlämnad (Nelson et al., 2010). 

Patienter ansåg att det var betydelsefullt att få veta vad som hände samt varför och de 

ville veta vad som skulle ske härnäst (Da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; 

Bench et al., 2011; Chen et al., 2009; Flinterud & Andershed, 2015; Hofhuis et al., 

2008; Magnus & Turkington, 2006; Ringdal et al., 2008; Weyant, 2017; Whitehorne et 

al., 2015; Wåhlin et al., 2006). Bristande information kring tillstånd, vad som hänt och 

varför medförde att patienter upplevde rädsla och gjorde det svårt för sjuksköterskor att 

vårda patienten (Ringdal et al., 2008; Whitehorne et al., 2015). Detta medförde att 

patienterna upplevde känslor av maktlöshet, osäkerhet (Karlsson et al., 2012), panik 

samt tankar kring risken att dö. De upplevde även mer smärta (Ringdal et al., 2008). 

Patienterna ville ha information kring varför de kände sig svaga i kroppen (Whitehorne 

et al., 2015). Bristande information gjorde det svårt att förbereda sig (Bench et al., 2011, 

Chen et al., 2009) och de patienter som var införstådda med vad som hände kände en 

ökad kontroll över situationen (Karlsson et al., 2012). 

7.3.2 Ses som objekt 

Vissa patienter upplevde att de inte blev behandlade som människor när de inte fick 

saker förklarat för sig (Hofhuis et al., 2008). En patient upplevde att personalen inte 

uppmärksammade att denne var lätt sederad, vilket gjorde att vårdpersonalen inte 

förklarade vad de gjorde på ett sätt som patienten kunde förstå (Ballard et al., 2006). En 



 

patient fick information om att patienten inte skulle kunna gå eller prata på ett okänsligt 

sätt, vilket medförde negativa tankar och känslor. Vårdpersonal bör se personen bakom 

sjukdomen, inte bara en patient (Ringdal et al., 2008). 

” … you have to look for the possibilities instead of the limitations… see the 

person who seeks care instead of the patient” (s 8, Ringdal et al., 2008). 

Det var av stor vikt att vårdpersonalen pratade med patienten och inte om patienten 

(Guttormson et al., 2015). En patient kommer ihåg att denne fick medicin utan att få 

någon förklaring. Vårdpersonalen pratade med varandra och uppmärksammade inte 

patienten (Ballard et al., 2006). Patienter som inte fick information upplevde att de inte 

togs på allvar (Hofhuis et al., 2008). När patienter inte togs på allvar upplevde de sig 

övergivna vilket gjorde att de kände sig värdelösa, de tappade tron på sin egen kapacitet 

(Ringdal et al., 2008).   

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

I diskussionen nedan lyfts studiens svagheter och styrkor fram samt grunder till olika 

val. Studiens trovärdighet kommer diskuteras med hjälp av begreppen överförbarhet, 

pålitlighet, giltighet och tillförlitlighet. Processen har genererat i bättre kunskaper 

gällande tillvägagångssätt vid en systematisk litteraturstudie. 

8.1.1 Förförståelse 

Studiens syfte grundar sig på upplevelser som förekommit under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på IVA. Situationer där det förekommit både god och 

bristande information till patienter har bevittnats. Det förekom en förförståelse att 

information till patienter generellt skulle upplevas positivt. Förförståelsen har i 

möjligaste mån åsidosatts genom datainsamlingsmetoden och analysprocessen för att 

inte påverka resultatet. Genom att medvetandegöra förförståelsen kan enligt Polit och 

Beck (2010) resultatets trovärdighet öka. 

8.1.2 Design 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes med en nio-stegs innehållsanalys enligt 

Bettany-Saltikov och Mcsherry (2016) för att belysa patienters upplevelser av 

information. Polit och Beck (2010) framhåller att fördelen med att göra en systematisk 

litteraturöversikt är att den ger en djupare förståelse för ett ämne när data sammanställs.  

Artiklarna som inkluderades var alla empiriska studier. Enligt Polit och Beck (2010) är 

det av vikt att utgå från primärkällor för att få tillgång till råmaterialet och för att det 

inte ska vara vinklat som det ofta blir i exempelvis litteraturöversikter.  

8.1.3 Inklusionskriterier 

En litteraturstudie bör gå att applicera i den kliniska verksamheten på sjukhus. Detta 

ställer höga krav på att relevant och aktuell forskning analyseras (Forsberg & 



 

Wengström, 2013). Att använda inklusionskriterier anses stärka studiens giltighet 

(Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016).  

Studiens inklusionskriterier kan ha medfört att viss relevant litteratur har förbigåtts. 

Begränsningarna ansågs dock nödvändiga för att fånga aktuell litteratur för den 

specialistkontext som skulle undersökas. Begränsningarna har medfört att det 

förekommer en övergripande överblick av sökningsförfarandet med en tydligt beskriven 

kontext och tidsram, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Artiklar som är peer-reviewed 

medför kvalitetssäkring och stärker både giltigheten och pålitligheten (Polit & Beck, 

2010). 

Begränsningen i urvalsförfarandet gällande publiceringsår, 2005-2017, framkom genom 

pilotsökningarna. Vid pilotsökningarna uppmärksammades en lucka i forskningen 

mellan 1999-2005. Flera relevanta artiklar hittades före år 2000 men ansågs inte vara 

tillräckligt aktuella för att belysa de upplevelser som förekommer på IVA idag, då 

kontext och vård enligt Holmdahl (2016) har utvecklats en del på 2000-talet. Flera 

relevanta artiklar fanns från och med 2005 vilket gjorde att begränsningen sattes från år 

2005. Forskningsområdet är relativt outforskat vilket gjorde att resultatet av den 

systematiska sökningen endast resulterade i 19 artiklar. Resultatet anses trots detta 

spegla patienters upplevelser av information inom en intensivvårdskontext på ett 

breddat och fördjupat sätt.  

Flera studier hade nordisk kontext vilket gör att litteraturstudiens överförbarhet på den 

svenska sjukvården anses god. Det finns även artiklar från övriga länder i världen vilket 

gör att upplevelserna även bör kunna gälla ur internationellt perspektiv. Olika IVA-

kontexter har också förekommit i resultatet. 

Deltagarna i de inkluderade artiklarna var av varierande ålder, kön, landstillhörighet och 

sjukdomstillstånd, detta upplevs öka giltigheten och överförbarheten. Artiklar som 

involverade barn i IVA-kontext framhöll ofta föräldrarnas upplevelser, vilket enligt det 

aktuella forskningsområdet skulle innebära att frångå syftet, då inte anhörigas 

upplevelser avsågs att undersökas (Polit & Beck, 2010). Detta gjorde att studier rörande 

vuxna patienter endast inkluderades i studien. 

Studien innefattar till största del kvalitativa artiklar. Endast en mixad metod 

förekommer, vilket anses stärka studiens tillförlitlighet, då upplevelser skulle redovisas 

(Forsberg & Wengström, 2012). Artikeln med mixad metod har både en kvalitativ och 

en kvantitativ del i sitt resultat. Den kvantitativa delen svarar inte för denna 

litteraturstudies syfte vilket gjorde att bara den kvalitativa delen inkluderades i studien. 

Kvantitativa artiklar har ofta fler deltagare, vilket kan försvåra utförliga svar från 

deltagarna. Artikeln som hade en mixad metod hade endast åtta deltagare, med ett 

semistrukturerat frågeformulär. Det gjorde att samma analysmetod kunde användas då 

deltagarna gett utförliga svar med egna ord i frågeformuläret. Nackdelen skulle kunna 

vara att den kvantitativa artikeln inte ger uttryck för alla patientens tankar utan de 

följdfrågor, som en intervju erbjuder. De kvalitativa studierna ger en djupare förståelse 

för patienten och dennes livsvärld och resultatet innehåller olika aspekter, både positiva 



 

och negativa. Forsberg och Wengström (2013) framhåller att upplevelse ofta speglar 

den unika individens livsvärld.  

8.1.4 Datainsamling 

Pilotsökningarna genererade kunskaper kring sökstrategier, vilket anses stärka 

pålitligheten och trovärdigheten av studiens resultat (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 

2016). 

Sökorden identifierades utifrån studiens syfte med hjälp av PEO-modellen. Sökord och 

synonymord identifierades för att få en så precis sökning som möjligt i databaserna. 

PEO-modellen anses stärka studiens giltighet då sökorden identifierades genom syftet 

(Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). Diskussion fördes gällande sökordet 

kommunikation och dess relation till information. Flertalet sökningar påvisade att 

materialet som söktes till studien gällande information, framkom när sökord med 

kommunikation användes. För att inte förbigå relevant litteratur användes därför 

sökordet kommunikation. Manuell genomgång av sökträffar gjordes därefter ingående.  

Tillsammans med de begränsningar som användes anses den systematiska sökningen ha 

hög trovärdighet. Varje databas genererade nya artiklar. Tre databaser användes och 

kändes relevanta för forskningsområdet. Detta bör anses vara en styrka att inte ha 

förbigått relevanta artiklar. Sökord som användes, både som ämnesord och fritextord 

matchade i varje databas. Ämnesorden underlättade att hitta artiklar som hade rätt 

kontext. Fritextorden gjorde att aktuella artiklar inkluderades, då flera nyare studier inte 

hunnit få ämnesord ännu. 

Flertalet artiklar dök upp i mer än en databas, vilket anses positivt gällande en 

systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2012). Dubbletter/tripletter 

redovisas i Bilaga A-C med artikelnummer. Trots begränsningar och relevanta sökord 

för syftet resulterade sökningen i Pubmed med 631 träffar och i PsycInfo 393 träffar, 

som granskades manuellt. Detta anses vara både en fördel och en nackdel. Fler träffar 

gav större möjlighet att hitta artiklar som svarade för studiens syfte och samtidigt öka 

möjligheten att få större variation i resultatet. Flera artiklar kunde exkluderas genom 

manuell läsning av titlar, då dessa hade vårdpersonal och närståendes perspektiv i fokus. 

Fler träffar tog dock längre tid att gå igenom och ställde högre krav på den manuella 

genomgången. Resultatet på databaserna blev stora, men alla sökträffar granskades två 

gånger, oberoende av varandra, för att inte förbigå relevanta artiklar.  

Sökningsförfarandet i studien är tydligt redovisat både i text och tabeller. 

Tillvägagångssättet är överskådligt och det går lätt att följa, vilket stärker pålitligheten. 

Även trovärdighet stärks genom att datainsamling är tydligt beskriven. Det ger läsaren 

möjlighet att avgöra studiens överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 

8.1.5 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kvalitetsgranskats var för sig. Sedan har de artiklar där bedömningen inte 

överensstämt diskuterats för att uppnå konsensus. Genom detta tillvägagångssätt har 

giltigheten och pålitligheten för kvalitetsgranskningen stärkts. Tillförlitlighet och 



 

trovärdighet för studien stärks även generellt genom att kvalitetsgranskning gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2012). 

8.1.6 Dataanalys 

Analysprocessen är tydligt beskriven och redovisas i tabellform och löpande text. Enligt 

Polit och Beck (2010) kan resultatet stärkas gällande pålitlighet genom en noggrann 

beskrivning av analysprocessen. Resultatets pålitlighet och giltighet stärks genom att 

redovisa citat i den löpande texten. 

Trovärdigheten stärks när diskussioner kring studien förs mellan författarna. För att 

minska risken för feltolkning översattes meningsenheterna var för sig (Bettany-Saltikov 

& Mcsherry, 2016).  

I artikelmatrisen (Bilaga D) ses en sammanfattning av varje artikel som ingår i resultatet 

vilket ökar tillförlitligheten. Beskrivning av bland annat varje artikels syfte-, design-, 

metod-, urvalsförfarande och kvalitetsgranskningspoäng redovisas, vilket anses stärka 

trovärdigheten. Beskrivningen redovisar giltigheten för denna studie (Polit & Beck, 

2010). 

8.2 Resultatdiskussion  

I resultatet går det att finna några huvudfynd. Bland annat att bristande information 

leder till ökad stress och ångest medan god information inger trygghet och det är av vikt 

att informationen som ges är tydlig och ärlig. Patienter tycker det är betydelsefullt att bli 

sedda som en person med känslor och upplevelser, istället för att ses som en sjukdom 

eller diagnos. Patienter vill bli erbjuda information och själva avgöra hur och när de vill 

ta del av den. Intensivvårdssjuksköterskan ser patienter med olika sjukdomstillstånd 

varje dag och är vana vid miljön på IVA. Ofta är det första gången patienten blir kritiskt 

sjuk och hamnar på IVA, vilket kan vara den värsta upplevelsen denne varit eller 

någonsin kommer vara med om. 

8.2.1 Att få information 

Av resultatet framgår att information till patienten om vad som hände och varför, 

minskade patientens rädsla, minskade stress och underlättade omvårdnaden av 

patienten. Patienter upplevde att förklaringar från vårdpersonal gällande ändamålet för 

vården och varför olika åtgärder utfördes gjorde att de kunde slappna av. Information 

minskar sårbarhet och utsatthet hos patienten. Detta stärks av Dahlberg och Segesten 

(2010) som menar att utsatthet och sårbarhet blir mer tydligt och kännbart när livet 

hastigt förändras, patientens behov av information och förståelse ökar. Patientens 

livsvärld och trygghet hotas när patientens behov av information om vad som händer 

inte tillgodoses.  

Det är livsvärlden och det sammanhang en människa befinner sig i som drastiskt 

förändras vid skada eller sjukdom. När livsvärlden blir tagen ur sin kontext och 

patienterna omges av okända personer kan detta leda till minskad hanterbarhet och 

begriplighet för situationen. Detta innebär minskad känsla av KASAM. Information 



 

anses främja KASAM och hjälper patienterna att tolerera och hantera sin sjukdom, 

behandlingar och miljön på IVA (Skärsäter, 2009). Information och kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient bör ge patienten förtroende för sjuksköterskans 

pålitlighet och kompetens, detta lyftes redan 1980 (Ashworth, 1980). Trots detta visar 

resultatet på att det än idag förekommer brister i information inom intensivvården. 

Likaså tar resultatet upp att fel typ av information och information som var ofullständig, 

skapade känslor som ångest och förtvivlan vilket ytterligare ökade sårbarheten och 

utsattheten. Detta stärks även av Härgestam et al., (2013) som menar att medicinska 

termer och information som inte är anpassad för patient och anhöriga medför stress och 

oro. I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskans förmåga att berätta vad denne 

gjorde steg för steg var av vikt för att patienten skulle kunna känna trygghet och begripa 

situationen. Detta kan enligt Willman (2009) höra samman med patientens förmåga att 

uppleva KASAM genom begriplighet.  

Löf, Berggren och Ahlström (2006) menar att det är betydelsefullt med information 

kring exempelvis mardrömmar och hallucinationer. Genom att bekräfta patienten när 

denne upplever något som känns otäckt eller overkligt kan patienten förstå situationen 

bättre. Men trots detta visar resultatet att patienter många gånger inte får information om 

att hallucinationer och mardrömmar är vanligt förekommande på IVA och att de kan 

upplevas svårt att skilja på vad som är verkligt.   

Kommunikation inom en intensivvårdskontext är oftast inte effektiv och konsekvent 

tillämpad. Om kommunikationen är bristfällig, blir informationsgivningen lidande 

(Alasad & Ahmad, 2005).  Kommunikationen är betydelsefull då kommunikation 

genererar ett faktainnehåll, information (Baggens & Sanden, 2009). När något 

oförutsägbart händer ställs högre krav på vårdpersonalen. De behöver hjälpa patienten 

att hantera sina känslor och detta görs genom vårdrelationen och det vårdande mötet 

(Lepp, 2009).  Härgestam et al., (2013) menar att kommunikation bör tränas 

regelbundet i teori och praktik generellt då det är ett komplext fenomen som är 

betydelsefullt för informationsgivning. I resultatet ansåg patienterna att god förmåga att 

ge information tydde på god expertis, professionellt förhållningssätt och hög kompetens 

hos intensivvårdssjuksköterskan. De flesta ansåg att intensivvårdssjuksköterskan 

behöver bli bättre på att förmedla information och se till patientens behov.  Liknande 

resultat återfinns i Alasad och Ahmad (2005) som beskriver att sjuksköterskor upplever 

det svårt att prioritera uppgifter. Att de praktiska och medicinska uppgifterna hade 

högre prioritet än att värna om känslor och att ge information till patienterna.  I 

resultatet framgår det att patienter upplevde vårdpersonal stressade och i tidsnöd, vilket 

kunde påverka att de inte fick information på ett adekvat sätt. 

Resultatet visar att även om patienter hade fått information kunde de uppleva att 

vårdpersonalen undanhöll dem information och visste mer om deras tillstånd än dem 

själva. För patienterna var den dagliga informationen från sjuksköterskan betydelsefull 

för att hantera sin sjukdom, behandling och miljön på IVA. Detta stärks av Willman 

(2009) som lyfter fram att sjuksköterskan anses ha en betydande roll i relationen till 



 

patienten. En god relation ansågs främja informationsgivande och stärka patienten i en 

svår situation. En sjuksköterska med god relation till patienten främjar KASAM.  

8.2.2 Att göras delaktig 

En människa kan känna KASAM och uppleva hälsa trots sjukdom, genom att bli sedd 

och bekräftad i den utsatthet och sårbarhet som uppstår, detta genom att bli delgiven 

information (Willman, 2009). Patienter får i många fall inte information om hur de kan 

vara delaktiga i sin egen vård (Mattila, Kaunonen, Aalto, Ollikainen & Åstedt-Kurki, 

2010). För att främja KASAM var det betydelsefullt att sjuksköterskan gav situations- 

och individanpassad information (Willman, 2009), vilket även går att utläsa i resultatet. 

Detta stärks av Kalaitzidis (2016) som tog upp vikten av att delge patienter anpassad 

information för att inbjuda till delaktighet. Även Socialstyrelsen (2015) tar upp att 

informationen ska anpassas till varje enskild patients förutsättningar och dennes 

förmåga att ta emot och förstå informationen för att främja delaktighet och autonomi. 

Schandl et al., (2017) framhåller att delaktighet ökar motivation och följsamhet hos 

patienter. Resultatet visar att informationen måste förmedlas individuellt till varje 

patient. De flesta patienterna anser att god informationsgivning har många fördelar, 

bland annat främjar information trygghet och patienten görs delaktig vilket har påvisats 

ha en positiv effekt på hälsan. Trots detta anser majoriteten att informationen som ges 

på intensivvårdsavdelningar är bristfällig och knapp. Enligt 3 kap 7 § i Patientlagen 

(SFS 2014:821) ska den som ger informationen så långt som möjligt försäkra sig om att 

patienten förstått innehållet gällande information angående patientens hälsotillstånd och 

behandling. Informationen bör även lämnas skriftligt, med hänsyn till personens 

individuella förutsättningar.  

Enligt Socialstyrelsen (2009) får patienten inte alltid möjlighet till att medverka och 

diskutera eventuella behandlingsalternativ eller erhålla information om vårdförloppet 

och sitt hälsotillstånd. Jones et al., (2001) menar att patientens tidigare erfarenheter kan 

påverka upplevelsen av en situation och det är betydelsefullt att reda ut vilken typ av 

information som behövs för den unika patienten. Resultatet visar att de allra flesta 

patienterna ville veta vad som hände och varför, till skillnad från ett fåtal patienter som 

inte ville ha all information på en gång. Övergripande framhöll patienter att de ville bli 

erbjudna information oavsett. I resultatet synliggörs det att de behandlingar som ges 

inom IVA kunde göra att patienten var oförmögen att ställa frågor vilket ställde högre 

krav på sjuksköterskans förmåga att förmedla information. En del patienter var inte 

mottagliga för informationen och därför var upprepad information uppskattad. I likhet 

med resultatet bekräftar Stricker, Kimberger, Brunner och Rothen (2011) att 

sjuksköterskor behöver bli bättre på att informera om hälsotillstånd och vårdåtgärder. 

De tar även upp att när patienten är medvetslös eller för sjuk för att göras delaktig är det 

viktigt att involvera anhöriga. Detta får stöd i lagen där det i 3 kap. 4 § i Patientlagen 

står att “om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den istället såvitt möjligt 

lämnas till en närstående…” (SFS 2014:821). I resultatet framgår det att patienterna 

uppskattade information som gavs vid olika tidpunkter. För patienterna var det 

betydelsefullt att omgivningen blev beskriven, vart de befann sig samt klockslag, då de 

inte hade någon uppfattning om detta. Det går även att finna i resultatet att när 



 

patienterna var för trötta eller sjuka för att ställa frågor, överlämnade de sig till 

vårdpersonalen och sina anhöriga. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att i 

patientens livsvärld finns både de närstående och vårdaren som tillsammans strävar efter 

att få patienten att uppleva mening och sammanhang igen, både vid hälsa och vid 

sjukdom.   

8.2.3 Att vara utelämnad 

Resultatet visar att det är betydelsefullt att bli tilltalad och inte bara omtalad av 

vårdpersonal. Att patienten och dennes kropp uppmärksammas i sin helhet, som en 

individ med känslor. Dahlberg et al., (2011) framhåller att människan är sin kropp och 

när den subjektiva kroppen är sjuk eller skadad drabbas patienten både fysiskt, psykiskt, 

existentiellt och andligt. Socialstyrelsen (2009) menar att för bättre vårdresultat ska 

patienten göras delaktig i sin vård genom information. Detta återfinns i Patientlagen 

(SFS 2014:821), 5 kap. 1 § där vården “ så långt som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten”.  

Svårigheter på IVA är att patienterna många gånger är lätt till djupt sederade och då inte 

alltid mottagliga för information (Christianson, 2002; Jones et al., 2007). I resultatet 

framkom dock att de flesta patienter kunde uppfatta vad som sades i sin omgivning. 

Patientens oförmåga att kommunicera samt ställa frågor, medförde stress över att inte 

uppmärksammas. Information och hjälp med alternativa sätt att förmedla sig minskade 

denna stress. Merparten av resultatet tydde dock på att denna hjälp inte gavs på ett 

adekvat sätt.  

I Patientlagen (SFS 2014:821), 3 kap. 6 § ska informationen anpassas till mottagarens 

individuella förutsättningar. Det innebär att patienten har rätt till information i alla 

lägen, men att informationen måste anpassas för att patienten ska kunna förstå den. 

Detta framhålls även av Meghani och Punjani (2014) som tar upp betydelsen av att inte 

glömma att den medvetslösa patienten har samma rätt till information, ska bemötas med 

samma integritet och värdighet, som en vaken och talbar patient. Resultatet visar att de 

allra flesta patienterna önskade att få tydlig, ärlig och fullständig information om sin 

sjukdom och sitt sjukdomsförlopp. Till skillnad från patienternas önskemål, påtalade 

flera patienter att de inte hade fått information kring behandlingar, olika medicinska 

interventioner eller planen för vården. Att vara ovetandes upplevs av patienten som att 

vara utelämnad. Flera patienter upplevde att de inte uppmärksammades av 

vårdpersonalen när denne var sederad, att de sågs som objekt. Personalen samtalade 

med varandra över patienten, istället för att informera och förklara för patienten. 

Magnus och Turkington (2006) har fått liknande resultat där det framkom att 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde det svårt att kommunicera och därmed informera 

patienter, relaterat till sedering och olika nivåer av medvetandegrad. 

Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor tar upp att IVA-

sjuksköterskan ska förebygga ohälsa samt bevara och stödja patientens egen förmåga till 

välbefinnande. Intensivvårdssjuksköterskan ska undervisa patient och närstående om 

åtgärder, monitorering och medicinskteknisk utrustning. Det ingår även att planera och 

förbereda patienten på olika undersökningar och behandlingar. Att informera, stödja och 



 

stimulera patientens förmåga till egenvård för att bevara patientens fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande samt använda olika kommunikationsmetoder (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Trots en utförlig 

kompetensbeskrivning förekommer brister i informationsgivning till patienter. 

Resultatet tyder på att de allra flesta patienter upplever att bristande information är en 

källa till stress. Det framgick även att patienter upplevde mer smärta och stress vid 

bristande information och stress. 

Av resultatets tre huvudkategorier framgår det att bristande information, bristande 

delaktighet och att bli utlämnad leder till stress. Långvarig stress kan skapa obalans i 

kroppens nedbrytande och uppbyggande funktioner, vilket kan ge ökad smärtkänslighet, 

sämre läkningsförmåga och ett sämre immunförsvar. Stress kan så småningom leda till 

sjukdomar som depression, PTSD och utmattningssyndrom. Andra riskfaktorer som 

föreligger relaterat till stress är kroniska smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar och 

diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Stress under IVA-vistelsen anses vara den största 

orsaken till följdsjukdomar efter vårdtiden på IVA, vilket även medför ett ökat 

vårdbehov efter vårdtiden (Cuthbfilson et al., 2014; Orwelius et al., 2016; Parker et al., 

2015; Wade et al., 2012; Warlan & Howland, 2015). Patienter som får förlängd vårdtid 

eller ökat vårdbehov, oavsett härkomst, upptar vårdpersonal och vårdplatser. Det kan 

leda till en ökad beläggning på sjukhusen vilket innebär en daglig kostnad som 

inneliggande patient för samhället. Det råder idag en brist på vårdplatser och 

vårdpersonal generellt vilket gör att förlängd vårdtid bör undvikas. Överbelastning inom 

vården kan drabba patienten då patientsäkerheten kan påverkas. Risker som förväxling 

av läkemedel och fördröjda ordinationer samt bristande informationsöverföring och 

kontinuitet i vården, har uppmärksammats när det råder en ökad arbetsbelastning för 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2012). 

Ett vårddygn på en allmän vårdavdelning uppskattades 2013 kosta cirka 8000 svenska 

kronor, medan ett vårddygn på IVA uppskattas kosta cirka 40 000 svenska kronor (SIR, 

2014). En patients psykiska mående påverkar bara inte individen själv utan påverkar 

även familjen. Kostnaden för individens ohälsa går inte bara att uppskatta i pengar utan 

också hur det drabbar patienten och dennes familj. Patienten och familjen kan få 

inkomstbortfall, men det finns också ett lidande som kan påverka patientens relationer 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs en 

vårdskada både som fysisk och psykisk skada som hade kunnat undvikas om rätt 

åtgärder vidtagits när patienten fick vård.  

9 Slutsats 

Resultatet visar att det finns en brist på information kring vad som händer och varför, att 

detta får konsekvenser för både patient och samhälle. En del patienter kan inte avgöra 

vad som är verklighet och vad som möjligen är hallucinationer. Detta visar på att 

intensivvårdssjuksköterskan inte lyckats möta patienten på samma plan och stöttat med 

förklaringar för att patienten ska få en förståelse och trygghet i sin situation. För att 

resultat ska kunna bli överförbart i den kliniska vården är det av stor vikt att utgå från 

den unika patienten, att händelser och erfarenheter upplevs individuellt. I en akut 



 

situation ska inte patienten glömmas bort, patienten ska vara i centrum och har rätt att 

veta vad som pågår. I resultatet blir det även tydligt att alla intensivvårdssjuksköterskor 

inte är lika skickliga på att förmedla information. 

Det finns en begränsad mängd forskning inom området som litteraturstudien avser att 

lyfta fram. Mer forskning inom området bör göras för att belysa patienters upplevelser 

av information på IVA, exempelvis genom fler intervjustudier. Ytterligare forskning 

kring hur informationsgivningen kan förbättras på en intensivvårdsavdelning till 

patienterna skulle vara av intresse för att förbättra strukturen på informationsgivning. 
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Utforska 

kritiskt 

sjuka patienters 

upplevelse 

under sin 

vårdtid på IVA. 

Huvudteman som 

framkom var: 

Känna sig fast och 

känslan av att 

tappa kontrollen 

över sin kropp, 

sväva mellan liv 

och död, behov av 

stöd och trygghet.  

Hög 

35p 

2 Lived experience 

of the intensive 

care unit for 
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& Solberg S. 
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Hermeneutisk-
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urval.  11 st 

patienter (7 män 
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Hög 
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3 Show your stuff 

and watch your 

tone: Nurses’ 

caring behaviors 

Weyant, R. A. 

(2017). USA 
Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 14 st 
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anhöriga. Vårdats 

på CICU i USA. 
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fastspända vrister, 

sederade, fått 

smärtlindring. 
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intuberade 
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deras anhörigas 
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personal, störd 

Hög 
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information, ej 

adekvat 

smärtlindring.   

4 Involving user in 

the development 

of effective critical 

care discharge 
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focus group study 

Bench, S., 

Day, T. & 

Griffiths, P. 

(2011)  
Storbritannien 

Kvalitativ; 

Fokusgrupper.  Ur

val: 11 patienter 

(7 män och 4 

kvinnor) och 8 

anhöriga (1 man 

och 7 kvinnor). 

>18 år, vårdats på 

IVA inom de 

närmsta 3 åren 

eller att vara en 

nära 

anhörig/vårdgivar

e till en sådan 

patient. 

Intervujer. 

Att fastställa 

synpunkter 

gällande (1) 

metoder för att 

leverera 

utskrivningsinf

ormation inom 

en vuxen-IVA, 

(2) det 

nödvändigaste 

informationsin

nehållet, 

(3)fördelar och 

begränsningar 

med befintlig 

information 

och (4) 

identifiera 

potentiella 

resursimplikati

oner. 

Tre teman 

identifierades; (1) 

omständigheter 

som relaterade till 

effektiv 

informationsgivnin

g där sårbarhet och 

övergivenhet 

identifierades då 

personalen ansågs 

för upptagen för 

att ge information. 

(2) Mål med 

utskrivningsinform

ation på IVA där 

specifik 

information om 

hur flytten skulle 

gå till och vad 

patienterna kunde 

förvänta sig var 

viktigt. (3) 

Resurser innebar 

bland annat vikten 

av att skriftlig 

information 

kombinerades med 

muntlig. Studien 

ger en insikt i vad 

som leder till 

framgångsrik 

respektive 

misslyckad 

informationsgivnin

g. 

Medel 

29p 

5 Identification of 

special care needs: 

the comparison of 

the cardiothoracic 

intensive care unit 

patient and nurse 

Godfrey, B., 

Parten, C. & 

Buckner, E.B. 

(2006). 
USA 

Kvalitativ; en 

prospektiv och 

deskriptiv studie. 

Patient- och 

sjuksköterskepers

pektiv. 9 patienter 

(6 män och 3 

kvinnor). 

Kriterierna var att 

de skulle vara >19 

år, ej ha CRT-D, 

måste prata, läsa 

Att utforska 

och beskriva 

konceptet av 

särskilda behov 

i samband med 

patientens 

upplevelse av 

IVA 

De flesta var nöjda 

efter sin tid på 

IVA och  upplevde 

att deras behov 

blivit väl 

tillgodosedda 

under 

vårdtillfället. 

Några beskrev oro 

kring 

medicintekniska 

åtgärder såsom 

Hög 

32p 



 

och skriva 

engelska, ej 

aktuell för akut 

kirurgi, vilja prata 

med studenten 

(författaren). 

Sjuksköterskeurva

l: Sjuksköterskan 

som vårdade 

patienterna och 

hade hand om 

dem i minst 4 h 

efter extubation 

samt villiga att 

delta i studien. 
Intervjuer med 

öppna frågor 

endotrakealtuben, 

olika infarter och 

läkemedel. De 

hade önskat bättre 

information och 

kommunikation. I 

studien blev det 

tydligt att de vars 

operationer hade 

blivit lyckade var 

mer nöjda med sitt 

vårdtillfälle. 

Viktigt för 

patienterna var 

god smärtlindring, 

vård och stöd. 

6 How do patients 

with exacerbated 

chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

experience care in 

the intensive care 

unit? 

Torheim, H. & 

Kvangarsnes, 

M. (2013). 

Norge 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

deskriptiv design. 

Strategiskt urval. 

10 st patienter (5 

män och 5 

kvinnor). Vårdats 

på IVA, diagnos 

KOL stadium 3-4 

och vårdats med 

BPAP. 

Djupgående 

intervjuer. 

Få insikt i hur 

patienter med 

avancerad 

KOL upplever 

vården på en 

IVA i den 

akuta fasen. 

Kronisk 

livshotande 

sjukdom medför 

upplevelse att 

sjukvården styr 

över patienternas 

liv. Positivitet från 

vårdpersonal gav 

motivation att 

härda ut 

behandlingen. 

Respekt från 

personalen 

upplevdes öka 

delaktigheten. 

Information från 

vårdpersonalen 

varierade och 

bristande 

information 

upplevdes 

negativt. 

Medel 

29p 

7 Successful 

mechanical 

ventilation 

weaning 

experiences at 

respiratory care 

centers. 

Chen, C-J., 

Lin, C-J., 

Tzeng, Y-Li. 

& Hsu, L-N. 

(2009). 
Taiwan 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

studie via 

djupgående 

intervjuer. 20 

deltagare (8 män 

och 12 kvinnor). 

Urval: Minst 3 

veckor i 

ventilator, vuxna, 

vid medvetande, 

kunna tala 

Syftet med 

studien var att 

få en ingående 

förståelse av 

patienters 

upplevelse av 

att 

framgångsrikt 

avvants från 

mekanisk 

ventilation 

samt att 

Patienterna 

upplevde sig dåligt 

informerade inför 

avvänjningsproces

sen. De kände sig 

osäkra om de 

skulle klara av 

processen och om 

de kunde överleva 

utan respiratorn. 

Att informera om 

processens olika 

Hög 

35p 



 

mandarin eller 

taiwanesiska, 

avvants från 

ventilationsstödet 

inom 72 h samt 

vilja delta i 

studien. 

identifiera 

väsentliga delar 

av patientstödet 

under 

processen. 

delar och olika 

symtom som kan 

relateras till 

processen samt ge 

stöd, leder till att 

patientens 

upplevelse blir 

mer positiv. 

8 Patients' 

recollections of 

therapeutic 

paralysis in the 

intensive care unit. 

Ballard, N., 

Robley, L., 

Barrett, D., 

Fraser, D. & 

Mendoza, I.. 

(2006). USA 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 

Ändamålsenligt 

urval. 11 st 

patienter (4 män 

och 7 kvinnor). 

Vårdats på IVA, 

med kontinuerlig 

infusion i minst 6 

h i en 

neuromuskulär 

blockad, över 18 

år, 

engelsktalande, 

utan tidigare 

minnesproblemati

k.  Djupgående 

intervjuer. 

Beskriva vad 

en kritisk sjuk 

patient minns 

gällande sin 

upplevelse av 

att ha fått 

neuromuskulär 

blockad och 

sedering 

och/eller 

analgetika för 

att klara av 

mekanisk 

ventilering,få 

hemodynamisk 

stabilitet och 

bättre 

syresättningen. 

Patienterna 

upplevde sig vara i 

två olika världar, 

det var svårt att 

urskilja vad som 

var verklighet. De 

upplevde sig tappa 

kontrollen över 

situationen och sin 

kropp. 

Vårdpersonalen 

upplevdes positiv, 

de tog hand om 

dom och 

förklarade vad de 

gjorde. 

Hög 

31p 

9 Patients' 

perceptions of 

nurses' skill. 

Wysong, R.P. 

& Driver, E. 

(2009). USA 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

Urval: 32 

patienter (15 män 

och 17 kvinnor) 

som varit på IVA 

minst ett dygn, 

kunde tala och 

förstå engelska, 

Över 18 år. 

Patienter med 

instabila eller 

förvirrat tillstånd 

exkluderades. 

Intervjustudie 

med 

semistrukturerade 

frågor.  

Syftet var att 

utforska 

patientens 

uppfattning av 

sjuksköterskans 

skicklighet i en 

avancerad 

vårdmiljö, 

För patienterna låg 

fokus mer på hur 

bra 

sjuksköterskans 

sociala förmåga 

var samt kritiskt 

tänkande och deras 

omvårdnad än hur 

de klarade de 

tekniska 

uppgifterna. Det är 

sjuksköterskor 

med dessa 

egenskaper som 

kan ge rätt 

information och 

göra patienten 

delaktig i sin vård. 

Medel 

30p 

10 Memories of being 

injured 

and patients' care 

trajectory after 

physical trauma. 

Ringdal, M., 

Plos, K. & 

Bergbom, I. 

(2008). 
Sverige 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

design med 

intervjuer. 18 

Att få en 

djupare 

förståelse för 

patienters 

minnen av att 

Både bra och 

dåliga minnen 

framkom om 

vårdkedjan i 

intervjuerna. 

Medel 

28p 



 

patienter (9 män 

och 9 kvinnor). 

Urval: Över 18 år, 

vårdats för trauma 

på IVA och som 

hade minnen 

därifrån. 

Självmord, 

kognitiv 

nedsättning, ej 

bosatt i Sverige 

samt okänd adress 

exkluderades. 

ha blivit 

skadade och 

vårdkedjan 

innan, under 

och efter deras 

intensivvårds 

vistelse. 

Själva skadan som 

patienten får inte 

är en enda 

händelse, utan en 

serie av händelser 

som förändrar livet 

för patienten. 

Patienterna fick 

inte 

situationsanpassad 

information och 

kände sig väldigt 

sårbara och 

övergivna. Stöd 

från 

sjuksköterskan och 

närstående 

upplevdes bra.  

11 Not being able to 

talk was horrid": 

A descriptive, 

correlational study 

of communication 

during mechanical 

ventilation 

Guttormson, 

J., Lindstrom, 

Bremer, K. & 

M. Jones, R. 

(2015). 
USA 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

deskriptiv design. 

Bekvämlighetsurv

al. 31 st Patienter 

(14 män och 17 

kvinnor). Vårdats 

på IVA, över 18 

år, 

engelsktalande, 

som för första 

gången 

ventilerades och 

detta i minst 24 h, 

ingen kognitiv 

nedsättning. 

Strukturerade 

intervjuer samt 

Intensive 

Care  Experience 

Questionnaire(IC

EQ). 

Beskriva 

patienters 

upplevelse av 

kommunikation 

när de fick 

mekanisk 

ventilation.  

Patienter upplevde 

hjälplöshet när de 

inte kunde 

kommunicera sina 

behov. Bristande 

information gjorde 

att patienterna 

upplevde sig tappa 

kontrollen över 

situationen och 

medförde 

frustration, vilket 

ökade känslan av 

hjälplöshet. 

Ineffektiv 

kommunikation 

inverkade negativt 

på upplevelsen av 

vården. 

Information 

hjälpte patienterna 

att hantera 

situationen.  

Hög 

34p 

12 In their own 

words: patients 

and families 

define high-

quality palliative 

care in the 

intensive care unit. 

Nelson, J. E., 

Puntillo, K. A., 

Pronovost, P. 

J., Walker, A. 

S., McAdam, 

J. L., Ilaoa, D., 

& Penrod, J. 

(2010). USA 

Kvalitativ med 

fokusgrupper. 

Slumpmässigt 

urval: 48 

deltagare (15 

patienter och 33 

anhöriga) >21 år, 

>5 dagar på IVA. 

patienter som 

överlevt IVA, 

Att definiera 

hur 

högkvalitativ 

IVA-vård och 

palliativ vård 

på IVA 

uppfattas av 

patienter och 

anhöriga. 

Kommunikation 

och information 

om tillståndet 

ansågs som viktigt 

för alla 

fokusgrupperna. 

De anser att 

praktiskt är 

sjuksköterskorna 

duktiga men att det 

Medel 

29p 



 

Anhöriga till 

överlevare och 

anhöriga till 

avlidna patienter. 

Inspelade 

diskussionstillfäll

en med varje 

grupp där öppna 

frågor ställdes.  

sociala behöver 

förbättras för att 

vården ska få en 

högre kvalitet.  

13 Experiences of 

critically ill 

patients in the 

ICU. 

Hofhuis, J 

GM, Spronk, 

PE., F. van 

Stel, H., 

Augustinus 

J.P. Schrijvers, 

Rommes, JH. 

& Bakker, J. 

(2008). 

Nederländerna 

Del 1: kvalitativ, 

fenomenologisk/

maso´s design. 

Ändamålsenligt 

urval. 11 st 

patienter (7 män 

och 4 kvinnor). 

Vårdats på IVA i 

minst 24 h, legat i 

ventilator, ingen 

tidigare erfarenhet 

av IVA. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  
Del 2: Kvantitativ 

design. 100 st 

patienter 

genererade i 50 st 

svar som 

sammanställdes. 

Vårdats på IVA 

minst 48 h. 
Frågeformulär 

Utvärdera 

patientens 

perspektiv på 

vården på IVA 

och utforska 

patientens 

perspektiv och 

upplevelse av 

IVA-vistelsen.  

Stöd var av stor 

vikt: I intervjuerna 

framkom 

information och 

förklaring, 

patienten i fokus, 

hur patienten 

bemöttes vara av 

betydelse. 

Frågeformuläret 

framhöll att 

patienter upplevde 

sömnsvårigheter 

(48%), smärta 

(46%) och oljud 

(54%). Några 

patienter upplevde 

psykisk ohälsa 

efter vistelsen 

(11%).  

Hög 

31p 

14 People's 

experiences of 

being 

mechanically 

ventilated in an 

ICU: A qualitative 

study 

Engström, Å., 

Nyström, N., 

Sundelin, G., 

& Rattray, J. 

(2013). 

Sverige 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

Bekvämlighetsurv

al. 8 st patienter 

(4 män och 4 

kvinnor). Vårdats 

på IVA, intuberad 

minst 24 h, 

Intervjuer med 

intervjuguide.  

Beskriva 

upplevelsen på 

IVA för 

patienter som 

blivit 

mekaniskt 

ventilerade. 

Patienterna 

förlitade sig på 

vårdpersonal och 

teknisk utrustning 

vilket medförde 

känslor av 

utsatthet och 

sårbarhet. Det var 

stressande att inte 

veta sin egen 

förmåga att kunna 

andas och att ha 

tuber och dropp. 

Dagböcker och 

samtal efter 

vistelsen ansågs 

hjälpa patienten i 

efterförloppet. 

Hög 

33p 
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Communication 

interaction in ICU-

-Patient and staff 

experiences and 

perceptions  

S Magnus, V. 

& Turkington, 

L. (2006). 
Storbritannien 

Kvalitativ, 

deskriptiv design 

med ordinal 

datainsamling. 

Urval: 8 patienter 

och 9 personal 

(IVA-sköterska, 

läkare och 

sjukgymnast). 

Patientkriterier: 

Nuvarande/nylige

n vårdad på IVA,  

över 8 dagar på 

IVA, 2 

patienter/rum, 

medicinskt 

stabila, >18 år. 

Personalkriterier: 

Erfarenhet av att 

jobba på IVA, 

IVA-

sjuksköterska, 

läkare eller 

allierad 

vårdpersonal 

(sjukgymnast, 

undersköterska, 

dietist mm.) 

Strukturerade och 

semistrukturerade 

frågor. Intervjuer 

och 

kompletterande 

enkät var formade 

för att möjliggöra 

jämförelse och 

mellan patienter 

och personal. 

1) Att 

undersöka 

personalens 

uppfattningar 

av 

kommunikation 

med patienter 

inom IVA. 2) 

Att utreda 

patienters 

uppfattningar 

av svårigheter 

vid 

kommunikation 

inom IVA. 3) 

Att analysera 

och jämföra om 

resultaten 

mellan 

grupperna 

skiljer sig åt. 4) 

Utvärdera om 

pilotstudien ska 

utökas till ett 

större 

forskningsförsl

ag baserat på 

resultaten. 5) 

Utvärdera 

språk- och 

talterapeuters 

inverkan på 

patienter i 

förhållande till 

framgångar 

gällande 

kommunikation 

mellan 

patienter och 

personal 

Kommunikation är 

något som behöver 

tränas och 

personal behöver 

utbildas i. Det är 

viktigt med 

strategier för 

skriftlig 

information och 

upprepad 

information. 

Patienter upplevde 

det även viktigt 

med stöd från 

personalen, de 

visade sig att de 

brydde sig.  

Hög 

35p 

16 Lived experiences 

of adult intensive 

care patients who 

were conscious 

during mechanical 

ventilation: A 

phenomenological

-hermeneutic 

study 

Karlsson, V. 

Bergbom, I. & 

Forsberg, A. 

(2011). 
Sverige 

Kvalitativ, 

fenomenologisk- 

hermenetisk 

design. 12 st 

patienter (3 

kvinnor och 9 

män). Urval: Över 

18 år, förstå och 

tala svenska, 

kunna läsa, 

skriva, mima eller 

nicka vid 

Att illustrera 

den upplevda 

erfarenheten av 

patienter som 

var medvetna 

och vårdats 

med respirator 

på en 

intensivvårdsen

het.   

Effektiv 

kommunikation är 

grundläggande i 

god omvårdnad. 

Att bli informerad 

om planer och 

behandlingsmål är 

viktigt för 

patienten för att 

inte känna sig 

maktlösa. 

Information ledde 

Medel 

29p 



 

kommunikation. 

Intervjustudie. 
till en känsla av 

kontroll i 

situationen. En 

god relation med 

sjuksköterskan 

gjorde att de kände 

sig bättre till 

mods. 

17 Patient 

empowerment in 

intensive care—

An interview 

study   

Wåhlin, I., Ek, 

A-C. & Idvall, 

E. (2007). 

Sverige 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 

Ändamålsenligt 

urval. 11 st 

patienter (6 män 

och 5 kvinnor). 

Spenderat minst 3 

dagar på IVA, 

svensktalande, 

över 18 år. 

Intervjuer med 

öppna frågor.  

Beskriva 

patientens 

självbestämma

nde på IVA. 

 

Självbestämmande 

stärktes genom att 

patienter 

uppmuntras att 

vilja kämpa vidare. 

Patienter upplevde 

trygghet när de 

fick delta i den 

mån de önskade.  

Hög 

32p 

18 From 

powerlessness to 

striving for control 

– experiences of 

invasive treatment 

while awake 

Wermström, 

J.,  Ryrlén, E. 

& Axelsson, 

Å. (2015). 

Sverige 

Kvalitativ, 

explorativ design. 
8 st patienter (5 

män och 3 

kvinnor) på 

CICU. 

Genomgick 

invasiva ingrepp 

och vårdades 

minst 24 h, vakna. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Beskriva vakna 

patienters 

upplevelse av 

att bli vårdad 

med invasiv 

monitorering 

och invasiva 

metoder. 

Minskat 

självbestämmande 

och behov att att 

öka detta. 

Självbestämmande

t påverkades av 

patientens 

tillstånd, de var 

beroende av 

vårdpersonalen. 

Patienterna vill ha 

kontroll över sin 

situation, inte 

genom att delta i 

vården utan genom 

att få information. 

Hög 

31p 

19 Transitions in the 

communication 

experiences of 

tracheostomised 

patients in 

intensive care: A 

qualitative 

descriptive study 

Flinterud, S. I.. 

& Andershed, 

B (2015). 

Norge 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

11 st patienter (8 

män och 3 

kvinnor) som var 

trakeostomerade 

minst 48 h 

på IVA i Norge. 

Ändamålsenligt 

urval, över 18 år, 

norsktalande, 

utskrivna till 

sitt hem, 

Beskriva hur 

trakeostomerad

e patienter på 

IVA upplever 

olika sorters 

kommunikation 

för att bättre 

förstå 

förändringen. 

 

Svårigheter i 

kommunikation, 

svårt att förstå och 

göra sig förstådd. 

Med tiden vande 

sig patienterna att 

kommunicera med 

trakeostomin. 

Patienten 

genomgick olika 

stadier och 

upplevde både 

negativa och 

Hög 

32p 



 

Semistrukturerade 

intervjuer 3-18 

månader efter 

utskrivning. 

positiva 

upplevelser under 

sin vårdtid. 
Information bidrog 

till en känsla av 

trygghet. 

 

 

 

 


