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Abstrakt 

 
Bakgrund: Att vara patient på en intensivvårdsavdelning innebär att vara svårt sjuk och 
ha behov av avancerad vård. Intensivvårdspatienter behöver ofta intuberas vilket 
omöjliggör verbal kommunikation med omgivningen. Den moderna intensivvården går 
mot att intuberade patienter ska vara så vakna som möjligt, vilket ställer högre krav på 
intensivvårdssjuksköterskans kommunikation och förståelse för patienterna. 
Syfte: Syftet var att beskriva intuberade patienters upplevelser av kommunikation på en 
intensivvårdsavdelning.  
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserades på 14 
vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier var vuxna patienter - äldre än 18 år, som varit 
intuberade på en intensivvårdsavdelning. Artiklarna skulle vara från år 2008-2018, peer-
reviewed, ha ett befintligt abstract och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier var 
anhörigas upplevelse av kommunikation och kvantitativa artiklar.  
Resultat: Det framkom i studiens resultat att patienter upplevde det frustrerande och 
svårt att inte kunna kommunicera verbalt vilket ledde till känslor av maktlöshet. Det var 
svårt att kommunicera och göra sig förstådd på andra sätt, då kroppen var sjuk och det 
tog mycket energi att försöka förmedla sig. Sjuksköterskans bemötande och förståelse 
för patientens kommunikation var viktig för patientens välbefinnande och delaktighet.  
Slutsats: Nytänkande hos intensivvårdssjuksköterskor kan behövas eftersom 
patienterna tenderar till att vara mer vakna under behandlingen i ventilator. För att 
uppmärksamma problemet och få sjukvårdspersonalen mer medveten om problemet kan 
mer utbildning i ämnet behövas.  
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Abstract 
 
Background: Being a patient in an intensive care unit means being very ill and needing 
advanced care. Intensive care patients often need to be intubated, which makes it 
impossible to communicate with the environment. The modern intensive care moves 
towards that intubated patients should be as awake as possible. This imposes higher 
demands on the intensive care nurse's communication and understanding of the patients.  
Purpose: The purpose was to describe the experiences of communication by intubated 
patients in an intensive care unit. 
Method: The study was conducted as a qualitative literature study and based on 14 
scientific articles. Inclusion criteria were adult patients - over 18 years of age who had 
been intubated in an intensive care unit. The articles would be from 2008 to 2018, peer-
reviewed, have an abstract and be written in English. Exclusion criteria were the 
relatives' experience of communication and quantitative articles. 
Results: The study result found that patients experienced frustration and difficulties of 
not being able to communicate verbally, which lead to feelings of powerlessness. It was 
difficult to make yourself understood in other ways to communicate when the body was 
ill and it took all the energy to try to convey. Nurses treatment and understanding of 
patient communication was important for patient well-being and participation. 
Conclusion: A new thinking may be needed in intensive care nurses because patients 
tend to be more awake during ventilator treatment. In order to pay attention to the 
problem and get healthcare professionals more aware of the problem, more education on 
the subject may be needed. 
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1 Inledning 
Intensivvårdssjuksköterskan möter i sitt arbete dagligen intuberade patienter som behöver 
ventilatorbehandling. Trenden går mot att patienterna är mer vakna under behandlingen, vilket 
kan vara en utmaning för sjuksköterskor inom intensivvård eftersom det ställs högre krav på 
kommunikation och bemötande.  Patienterna är kritiskt sjuka, i en utsatt situation och deras 
livsvärld vänds upp och ner. Enligt Wåhlin, Samuelsson och Ågren (2017) finns det önskemål 
från patienter om mer kommunikation, information och förklaringar för att få ökad förståelse 
om vad som händer under vårdtiden. Författarna till denna studie har under sin 
verksamhetsförlagda praktik sett problematiken med patienternas kommunikationssvårigheter 
vid ventilatorbehandling. För att kunna ge en god vård, få en ökad förståelse, reducera risken 
för lidande och öka hälsa och välbefinnande för patienterna känns ämnet om den ventilerade, 
intuberade patientens upplevelse av kommunikation på intensivvårdsavdelning aktuellt och 
väcker intresse för ökad kunskap i ämnet.  
  
2 Bakgrund 
2.1 Tidigare forskning 
Dagens intensivvård går alltmer mot en lättare sedering när det gäller ventilerade patienter så 
snart patienternas tillstånd tillåter detta (Samuelsson, 2006; Strøm, Martinussen, & Toft, 
2010). Tidigare forskning visar att kommunikationssvårigheter är vanligt förekommande hos 
patienter på en intensivvårdsavdelning, både vid ventilatorbehandling och icke 
ventilatorbehandling (Happ et al., 2011). Tidigare studier visar även att patienters upplevelser 
av mekanisk ventilatorbehandling är ofta associerat med känslor av panik, rädsla och obehag 
orsakat av endotrakealtuben (Davies, 2007; Varga, Dioszeghy & Frituz, 2007). När patienter 
inte kan uttrycka sina känslor är det svårt som intensivvårdssjuksköterska att tillgodose 
patientens trygghet och psykiska behov (Hupcey, 2000). Studier som gjorts inom 
akutsjukvård visar att patienter har önskemål om delaktighet och trygghet under vårdtiden 
(Wåhlin, Ek & Idvall, 2009). En studie gjord av Everingham, Fawcett och Walsh (2013) visar 
på att intensivvårdssjuksköterskorna upplever vakna patienter mer krävande och att det ökar 
arbetsbördan eftersom en mer vaken patient kräver att intensivvårdssjuksköterskan är nära 
patienten och endotrachealtuben hela tiden. En annan studie som undersökte personalens 
upplevelser när patienten var vaken under ventilatorbehandling, kom fram till att personalen 
tyckte det var svårt när patienterna led och var stressade. Sjuksköterskorna kände frustration 
över att inte kunna hjälpa och att inte ha kontroll över situationen. Att vara nära patienten var 
viktigt och att det fanns tillit och förtroende dem sinsemellan. Det var också viktigt med en 
fungerande kommunikation för att vården skulle fungera tillfredsställande. Att ha en vaken 
patient ansågs begära mer utav personalen runt patienten (Karlsson & Bergbom, 2015).  
 
 
2.2 Intensivvård 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska all sjukvård bedrivas så att den 
uppfyller kraven på god vård samt ge lika vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 
ska vara av god kvalitet samt uppfylla patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet. 
Dessutom ska vården arbeta för att förebygga ohälsa och visa respekt för människors lika 
värde och individuell mänsklig värdighet ska tas i beaktande.  
 
Syftet med intensivvård är att förebygga och behandla svikt i organsystem så att patientens 
fortsatta liv blir meningsfullt. I Sverige är hjärtstillestånd, septisk chock, luftvägssjukdomar 
och trauma de vanligaste orsakerna för inläggning på intensivvårdsavdelning. 
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Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk avdelning och vården utgörs av diagnostik, 
övervakning, behandling och omvårdnad av patienter med livshotande sjukdomar eller 
skador. Vården ska utföras enligt vetenskap, beprövad erfarenhet och enligt riktlinjer vad 
gäller både medicinska och etiska aspekter. Intensivvård ska kunna bedrivas med bibehållen 
kvalitet under årets alla dagar, dygnet runt. En intensivvårdsavdelning innebär en högre 
vårdnivå än en vanlig avdelning, där patienter med multiorgansvikt ska kunna behandlas, 
vilket kräver en hög kompetensnivå. Därför krävs det en specialistutbildning med inriktning 
intensivvård för att arbeta som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning och sedan 2001 är 
intensivvårdssjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning (Svensk förening för Anestesi och 
Intensivvård, SFAI, 2015).  
 
Enligt Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan (Riksföreningen för anestesi 
och intensivvård, 2012) ska intensivvårdssjuksköterskan bland annat kunna vårda patienter 
med multiorgansvikt, övervaka och handha medicinteknisk utrustning, utvärdera information, 
ge relevanta läkemedel, utvärdera dess effekt samt tillgodose patientens omvårdnad. 
Egenskaper såsom att kunna informera, stödja samt stimulera patientens förmåga till egenvård 
samt motverka fysisk och psykisk inaktivitet och därmed komplikationer är också viktiga 
uppgifter för intensivvårdssjuksköterskan.  
 
På en intensivvårdsavdelning sker oväntade och akuta situationer vilka kan vara 
svåröverskådliga och kräva att intensivvårdssjuksköterskan kan fatta snabba beslut och agera i 
stressade situationer. När kritiskt sjuka och/eller traumapatienter kommer till 
akutmottagningen ingår det i intensivvårdssjuksköterskans uppgift att vara med på 
akutrummet, därefter följs patienten under hela vårdförloppet till intensivvårdsavdelningen för 
fortsatt avancerad vård och behandling (Stubberud, 2009). I en sådan situation är det viktigt 
med samarbete med andra vårdprofessioner och hur kompetensen bäst kan tas tillvara hos de 
olika professionerna för att ge den bästa möjliga vården till patienten. (Ponzer, Faresjö & 
Mogensen, 2009). Intensivvården bygger på ett multiprofessionellt samarbete och det är 
viktigt att professionerna kompletterar varandra vid ett akut omhändertagande (Grover, Porter 
& Morphet, 2017).   
 
 
2.3 Intensivvårdspatienten 
För att vårdas på en intensivvårdsavdelning ska patienten enligt SFAI (2015) ha hotande eller 
akut svikt i ett eller flera organ där vårdbehovet ej kan tillgodoses på en lägre vårdnivå samt 
att tillståndet ska vara behandlingsbart. Syftet är att få så bra förutsättningar som möjligt för 
att patienten ska återfå sin hälsa och få möjlighet att återgå till livet med en bra livskvalitet för 
individen. All vård ska ske i samtycke med patienten, förutom då patienten är medvetslös och 
det är fara för patientens liv. Då ska patienten få den hälso- och sjukvård som behövs även om 
patienten inte kan uttrycka sin vilja och sitt samtycke. Den svårt sjuka patienten fordrar vård 
som främjar fysisk och psykisk hälsa och det innebär för välbefinnandet att patienten ska få 
information om undersökningar, vård och behandling, det förväntade vårdförloppet samt 
eventuella risker som kan uppkomma under vårdtiden (SFAI, 2015).  
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjukvårdspersonalen göra upp en plan för 
vård och behandling tillsammans med patient och anhöriga om så är möjligt för att göra dem 
delaktiga i vården. Kan patienten inte ta emot information ska den ges till anhöriga 
(Patientlagen, SFS 2014: 821; Wåhlin et al., 2017). Wåhlin, Ek och Idvall (2006) menar att 
intensivvårdspatienten ofta kan uppleva första tiden på en intensivvårdsavdelning som att vara 
i ett dåsigt tillstånd, där dagar och nätter flyter ihop. Patienten är beroende av personalen och 
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möjligheten till att kommunicera är starkt begränsad och det kan vara svårt att vara delaktig i 
sin egen vård.  
   
Att vara delaktig betyder att patienten är införstådd med händelseförloppet, hur sjukdomen 
fortskrider och hur sjukdomen ska behandlas. Det innebär en givande kommunikation där 
patienten får information som är förståelig och kan omsättas till handlingar (Eldh, 2009). 
Vården bör om möjligt behandla ohälsa, men syftet med vården är också att stärka livskraften 
hos patienten så att denne själv kan ta ansvar för att förbättra sin hälsosituation (Dahlberg & 
Segesten, 2010). En delaktig patient kan bidra till att målen med vård och behandling uppnås 
och att risker kan förebyggas (Socialstyrelsen, 2011). 
 
 
2.4 Ventilatorvård 
Ventilatorvård påbörjas vid progredierande hypoxi och/eller hyperkapni i blodet. Patienten 
kan vara utmattad och orkar därmed inte längre andas ordentligt själv. Då kan invasiv 
behandling med ventilator bli nödvändig. Intensivvårdspatienter behöver oftast intuberas på 
grund av akut eller hotande ofri luftväg samt på grund av otillräcklig ventilation eller 
gasutbyte i lungorna (Hedenstierna, 2016). Vid intubation förs en endotrakealtub in i 
luftvägarna genom luftstrupen mellan stämbanden för att sedan kopplas till en ventilator 
(Bakkelund & Thorsen, 2009). Ventilatorns funktion innebär att ersätta patientens 
andningsmuskler och bibehålla en bra ventilation i lungorna. Olika inställningar i ventilatorn 
så kallade “modes” tillåter olika andningsmönster som passar för den enskilde patienten. 
Inställningarna kan variera från att ventilatorn helt har hand om patientens andning eller där 
patienten kan andas helt själv med stöd från ventilatorn (Blomqvist, Larsson, Fréden, Lindén 
& Nellgård, 2016). 
 
Vid längre tids behov av intubering (mer än 6 dagar) ska en trakeostomi läggas in, vilket görs 
genom ett snitt i halsen. Trakeostomin är mer komfortabel för patienten då tuben i munnen 
försvinner. Fördelarna med att lägga en trakeostomi är minskad vårdtid och minskat lidande 
för patienterna. Kommunikation med omvärlden underlättas (Bakkelund & Thorsen, 2009). 
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2.5 Sedering vid ventilatorbehandling 
Sedering definieras som en åtgärd med lugnande effekt, vilket innebär en målinriktad 
nedsättning av det centrala nervsystemet och leder till att patientens medvetandenivå 
sänks och att reflexerna slås ut. Därmed behöver patienten assisterad andning 
(Gulbrandsen, 2009). De senaste åren har sedering inom intensivvården gått från att 
patienterna ska vara djupt sederade till att eftersträva lätt sedering och så vakna 
patienter som möjligt men som ändå känner sig komfortabla. Lättare sedering innebär 
att patienterna bibehåller sina reflexer samt andningsmuskulatur och kan därmed andas 
själva men kan fortfarande behöva stöd från ventilatorn (Berggren, 2016; Gulbrandsen, 
2009). Lättare sedering leder till mindre fysiska komplikationer och immobilisering 
vilket i sin tur leder till kortare vårdtider (Samuelsson, 2006; Strøm, Martinussen, & 
Toft, 2010). 
 
Det finns ingen direkt standard för hur mycket sedering en intensivvårdspatient behöver 
utan det är individanpassat samt något som förändras under vårdtiden. Därför ska 
sederingsbehovet omprövas löpande under vårdtiden. Sederingsdjupet kan bedömas 
genom olika skalor. En skala som används på flertalet intensivvårdsavdelningar i 
Sverige är MAAS-skalan (Motor Activity Assessment Scale) där MAAS 0 innebär att 
patienten är okontaktbar och reagerar ej på stimuli som smärta. MAAS 6 är den högsta 
poängen vilket innebär att patienten är farligt agiterad och ovillig till att samarbeta. 
Önskvärt för intensivvårdspatienter är MAAS 2-3, vilket innebär att patienten är mer 
vaken och reagerar på beröring eller tilltal samt är lugn och samarbetsvillig (Berggren, 
2016; Gulbrandsen, 2009; Narkosguiden, 2016).  
 
 
2.6 Kommunikation 
Enligt Svenska Akademiens ordlista, SAOL (2015) innebär kommunikation: 
förbindelse, samfärdsel, kontakt mellan människor och överföring av information.  
All kontakt mellan människor är kommunikation. Ordet kommunikation kan definieras 
som “att göra gemensam”.  
 
Kommunikation kan beskrivas som ett samarbete mellan personer där kunskaper och 
erfarenheter avhandlas. Ett samtal grundas på ömsesidig respekt, utbyte av tankar och 
kan skapa samhörighet mellan två personer men kan också vara ensidigt och endast 
tillföra något till den ena personen. För att minska risken för missförstånd är det viktigt 
att aktivt lyssna på den andre. Kommunikation fordrar en sändare och en mottagare som 
delar information mellan varandra. Sändarens och mottagarens förförståelse kan göra att 
kommunikationen påverkas negativt eller positivt beroende på tidigare erfarenheter och 
värderingar (Dahlkwist, 2012).  
 
Enligt Carlsson (2009) finns det fyra mål med kommunikation inom intensivvården: att 
skapa en professionell patientcentrerad relation, beskriva vad patienten har för behov, 
att informera patienten så att denne kan skapa sig en egen uppfattning om sin situation 
samt att hjälpa patienten att använda sina egna tillgångar och få hjälp till självhjälp. Det 
är vanligt med missförstånd mellan patient och vårdpersonal. En intuberad patient med 
ventilatorbehandling kan inte prata, vilket gör att kommunikationen med omgivningen 
blir lidande (Gulbrandsen, 2009). Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll för att 
underlätta kommunikationen med patienten. En studie av Happ et al., (2010) visar att 
flertalet sjuksköterskor inte har den utbildning och verktyg som behövs för en effektiv 
kommunikation.  
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3 Teoretisk referensram 
Studien utgår från ett patientperspektiv och har sin grund i vårdvetenskapen, vilken 
syftar till att skapa kunskap om hälsa och vårdande. Den beskriver vårdandets innebörd 
för patienten i relation till hälsa, välbefinnande och lidande. Ett av målen inom 
vårdvetenskapen är att hjälpa människor till att stärka sina hälsoprocesser. Inom 
vårdvetenskapen finns även livsvärldsperspektivet för att på så sätt förstå människan 
och dennes upplevelser och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010).  
Följande begrepp kommer att användas för att spegla resultatet i resultatdiskussionen: 
   
3.1 Livsvärld 
Livsvärlden är människans unika egna värld, i denna värld upplevs livet med dess 
känslor, tankar och erfarenheter. Den är varje persons verklighet och därigenom förstås 
livet i sin helhet. I livsvärlden upplever patienten hälsa, sjukdom, välbefinnande och 
lidande. För intensivvårdspatienten innebär detta att det är i denna världen som 
patienten upplever sin tid på intensivvårdsavdelningen. Allt som intensivvårdspatienten 
upplever under sin vårdtid samlas i dennes livsvärld, både negativa och positiva 
erfarenheter. Som intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att visa öppenhet och 
förståelse för att få ta del av patientens livsvärld. Det är av vikt att visa intresse för att 
förstå intensivvårdspatienten på bästa sätt, lära känna sin patient för att kunna skapa 
någon form av kommunikation, för att på så sätt även kunna bidra till patientens 
välbefinnande och därmed minska dennes lidande. Det är först när 
intensivvårdssjuksköterskan får ta del av patientens livsvärld som en vårdande relation 
kan skapas (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
3.2 Hälsa-Välbefinnande 
Hälsa kan beskrivas som välbefinnande och livskvalité. Detta är en personlig känsla och 
som erfars i människors livsvärld. För att hälsa ska kunna upplevas krävs det att både 
kropp och själ är i balans och för att uppnå hälsa behövs alltså en känsla av 
välbefinnande finnas. Som intensivvårdspatient kan hälsa upplevas genom att utföra 
sina “små eller stora projekt”, exempelvis kunna sitta på sängkanten, kunna tvätta sig 
själv eller att borsta tänderna. Intensivvårdspatienten lider av svår sjukdom men trots 
detta kan det finnas en känsla av hälsa och välbefinnande, genom att personalen 
tillgodoser patientens delaktighet och få patienten att känna sig sedd och inte som ett 
objekt. Som intensivvårdssjuksköterska är det därför av största vikt att visa öppenhet 
och att lära sig kommunicera med sina patienter, för att patienten ska känna sig sedd, 
delaktig och uppleva välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
3.3 Lidande 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver olika sorters lidande. Vården kan innebära ett 
lidande för patienten när vården ej längre är vårdande och där patienten känner sig som 
ett objekt, det vill säga brist på delaktighet och att patienten upplever en känsla av 
maktlöshet över sin situation. En annan typ av lidande är livslidande där saker i livet 
skapar lidande. Sjukdomslidande innebär att lidandet skapas på grund av sjukdom. 
Intensivvårdspatienten är svårt sjuk och kan i värsta fall uppleva alla tre sorters lidande. 
Den svåra sjukdomen och omställningen i livet skapar ett lidande, att dessutom känna 
maktlöshet, objektifierad och att inte kunna kommunicera på grund av 
ventilatorbehandling skapar ytterligare lidande för intensivvårdspatienten. 
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4 Problemformulering 
Att vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär att vara svårt sjuk och ha behov av 
avancerad vård. Det är en påfrestande upplevelse för de allra flesta och känslor som 
rädsla, oro och ensamhet kan upplevas. Dagens intensivvård går emot att ventilerade 
patienter ska ha så lite sedering som möjligt och vara mer vakna, så länge deras tillstånd 
tillåter detta. Kommunikationssvårigheter är vanligt förekommande hos patienter på en 
intensivvårdsavdelning, vilket också medför negativa känslor och lidande. Obehag av 
att vara intuberad och att inte kunna kommunicera med sin omgivning är ett stort 
problem för intensivvårdspatienten men också för intensivvårdssjuksköterskan som får 
svårigheter att förstå sin patient till fullo. I en högteknologisk miljö på 
intensivvårdsavdelning är det lätt att inrikta sig på den medicinska medan människan 
bakom apparaterna glöms bort. Tidigare forskning visar att intensivvårdssjuksköterskor 
upplever svårigheter att tillgodose patienternas psykiska behov och att ha en vaken 
intuberad patient ökar arbetsbelastningen. Studier som gjorts inom akutsjukvård visar 
att patienter har önskemål om delaktighet och trygghet under vårdtiden. Som 
intensivvårdssjuksköterska är det därför av största vikt att ha förståelse för hur 
intuberade patienter upplever kommunikationen under sin vårdtid för att kunna främja 
välbefinnande, delaktighet och ge en god vård.  
 
5 Syfte 
Syftet är att beskriva intuberade patienters upplevelser av kommunikation på en 
intensivvårdsavdelning. 
 
 
6 Metod 
6.1 Metodologisk ansats 
En systematisk kvalitativ litteraturstudie utfördes för att beskriva intuberade patienters 
upplevelse av kommunikation på en intensivvårdsavdelning. Studien utgick från 
vårdvetenskapen och patientperspektivet då det var patientens egna individuella 
upplevelse som skulle undersökas. Författarna ansåg att en litteraturstudie var ett 
lämpligt metodval eftersom det utgår från en större samling av vetenskapliga artiklar 
som är baserade på den senaste forskningen inom ämnet (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). 
 
 
6.2 Datainsamling och avgränsning 
Inledningsvis gjordes en provsökning och författarna fann att ämnet var sökbart och att 
det fanns material för en kommande studie. Vidare sökning gjordes i databasen Cinahl 
som är en omfattande databas inom det vårdvetenskapliga området samt i databasen 
PubMed som främst innehåller vetenskaplig litteratur inom de medicinska 
vetenskaperna. Dessa databaser är enligt Kristensson (2014) lämpliga för den 
vårdvetenskapliga inriktningen till detta arbete. Litteratursökningen ägde rum under 
datumen 27 mars till och med 19 april 2018.   
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Det systematiska tillvägagångssättet innebär att ett intresseområde först identifieras för 
att sedan kunna utformas till en forskningsfråga. I det första steget i denna studie 
definierades ett specifikt problem och ett ämnesområde avgränsades till en specifik 
forskningsfråga. Ett PEO identifierades (Population, Exposure,Outcomes). PEO kan 
med fördel användas för att göra en kvalitativ litteratursökning mer fokuserad och 
strukturerad för att få samman sökstrategier när sökningar gjorts i olika databaser 
(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I föreliggande studie var populationen 
intuberade intensivvårdspatienter, exposure motsvarar kommunikation och studiens 
outcome är patienternas upplevelse.  
 
Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska ord och synonymer identifieras mot 
forskningsfrågan, detta är viktigt för att sökningen ska vara känslig och specifik, vilket 
gjordes i föreliggande studie.  Orden söktes i Cinahl Headings och i PubMed MeSH för 
att hitta databasernas egna ämnesord för att göra sökningen så bred men specifik som 
möjligt. Sökningen startade med att söka på ordet “intensive care” vilket i Cinahl ledde 
till ämnesordet “Intensive care units”, därefter “Critical Care” som är ett ämnesord. 
Därefter gjordes sökning på orden med hjälp av trunkering, för att få fram en bred 
sökning med många möjligheter till material. Efter detta söktes dessa ord med hjälp av 
den booleska sökningen med “OR”, för att få fram sökordens samband till varandra. 
“intensive care units OR critical care OR intensive care unit* OR critical care*. Nästa 
del i sökningen gjordes på ämnesordet “communication”. Ordet trunkerades dessutom 
som “communicat*”. Dessa kombinerades också tillsammans med “OR”. Första 
sökningen gjordes motsvarande O - patienters upplevelser med sökord som ”patient 
experiences” och liknande, vilket gav för få träffar som inte ansågs passande till studien. 
Sökorden blev istället inriktad på respirator och ventilatorvård. Sökningen fortsatte 
därför med “ventilatorpatient” och “respiration artificial” som ämnesord samt 
“mechanical* ventilat*” med trunkering för att få sökningen så bred som möjligt. Efter 
detta söktes orden tillsammans med hjälp av “OR”. För att få en mer specifik sökning 
utökades sökningen med hjälp av “AND”. Patienters upplevelser söktes sedan när 
abstrakt lästes.  
 
Samma teknik användes i databasen PubMed, där sökorden “intensive care” och 
“critical care” matchades mot MeSH. Dessa söktes sedan med trunkering och sökning 
på dessa ord med hjälp av söktekniken “OR”. Efter detta söktes orden “mechanically 
ventilated” och “artificial respiration”. Här trunkerades “mechanical* ventilat*” och 
“OR” användes för att lägga ihop orden. Sökningen fortsatte sedan med att söka på 
“communication”, vilket var ett ord i MeSH. Ordet trunkerades sedan och efter det 
sammankopplades med “OR”. För att smalna av sökningen användes ordet “AND” 
mellan de olika sökkategorierna.  
 
En kedjesökning genomfördes också vilket innebar att referenslistor i de artiklar som 
användes till studien söktes igenom för att hitta ytterligare artiklar, vilket är en 
vedertagen metod enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016).  
 
6.3 Urval 
Studiens inklusionskriterier var vuxna patienter, 18 år och över, som varit intuberade på 
en intensivvårdsavdelning. Artiklarna skulle vara skrivna från år 2008-2018, vara peer 
reviewed som innebär att de är granskade och publicerade i en vetenskaplig tidskrift, 
samt att de skulle ha ett befintligt abstract och vara skrivna på engelska. 
Exklusionskriterier var anhörigas upplevelse av kommunikation och kvantitativa 
artiklar.  
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Slutligen gav sökningen i Cinahl 103 träffar och i PubMed 51 träffar. Titel och abstrakt 
lästes igenom för att välja ut lämpliga artiklar till studien vilket blev 30 artiklar från 
Cinahl och 19 artiklar från Pubmed som lästes igenom i sin helhet. En systematisk 
granskning genomfördes sedan av 12 artiklar från Cinahl och 9 artiklar från Pubmed för 
att säkerställa kvalitén på respektive artikel. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry 
(2016) bör vedertagna granskningsmallar användas för att bedöma kvalitén på 
vetenskapliga artiklar. Författarna valde att använda Statens beredning för medicinsk 
och social utvärderings (SBU, 2017) granskningsmall för kvalitativa studier av 
patienters upplevelser för granskning av artiklarna. För att artiklarna skulle ingå i 
föreliggande studie skulle de vara av medelhög och hög kvalité. Granskade artiklar 
bedömdes ha hög kvalitet utom en som bedömdes vara medelhög kvalitet. Hög kvalitet 
innebar att artiklarna hade de flesta av de kriterier som SBU:s (2017) granskningsmall 
förordade. I Cinahl valdes 3 artiklar bort på grund av låg kvalitet eller att de inte 
motsvarade studiens syfte och artiklarna från PubMed bedömdes alla vara lämpliga för 
studien. Slutligen valdes 9 artiklar ut från Cinahl och 9 från PubMed, varav 6 artiklar 
var dubbletter. En kedjesökning genomfördes också, varav 2 artiklar inkluderades i 
studien. En av dem publicerades 2007 men ansågs av författarna stämma överens med 
syftet så att den inkluderades. 
 
Sammanlagt har 14 artiklar använts till föreliggande studie.  För att följa urval av 
artiklar, se bilaga 1 och 2. 
  
 
6.4 Dataanalys 
För att hantera insamlade data i litteraturstudien utfördes en innehållsanalys utifrån 
Forsberg och Wengström (2013) då det ansågs vara passande till studien syfte, där 
meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och kategorier utformades. Detta 
för att kunna ta isär en helhet och sedan få fram en ny helhet. 
 
Artiklarna lästes först igenom flertalet gånger av enskild författare, för att skapa en 
känsla av helheten. Meningsenheter motsvarande studiens syfte valdes sedan ut enskilt 
genom att skriva ned meningar på post-it lappar. Dessa meningar diskuterades och 
kondenserades sedan gemensamt vilket innebar att meningarna förkortades för att vara 
mer lätthanterliga och för att få fram ett väsentligt innehåll. Därefter urskildes koder 
som kortfattat beskrev de kondenserade meningarnas innehåll. Slutligen delades 
materialet in i olika kategorier som använts i resultatet.  
 
Exempel på utdrag ur analysprocessen kan ses nedan i Tabell 1. För ytterligare analys se 
bilaga 4.  
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande 
 

Meningsenheter   Kondenserade  
meningsenheter 

Koder Kategorier 

Att inte kunna 
kommunicera var 
frustrerande, svårt, 
hemskt, deprimerande, 
stressande, 
ångestframkallande, 
irriterande och “like 
hell”. 
(Carrol, 2007).  

Att inte kunna 
kommunicera var 
hemskt.  

Upplevelser av 
att inte kunna 
kommunicera  

Upplevelser av att inte 
kunna förmedla sig 
verbalt 

Genom att använda 
larmet, lampan eller slå 
på insidan av sängen 
fick patienterna 
sjuksköterskornas 
uppmärksamhet. 
(Carroll, 2007). 

Påkalla 
uppmärksamhet 
utan att kunna 
använda rösten 

Få 
uppmärksamhet 
genom ljud eller 
ljus. 

Upplevelser av 
alternativa 
kommunikationsmetoder  
 

 
 
 
6.5 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) och enligt Forsberg och Wengström 
(2013) ska etiska aspekter beaktas i en systematisk litteraturstudie, etiskt godkännande 
eller noggranna etiska överväganden är krav för en studie. Godkännande från etisk 
kommitté finns i 11 av 14 artiklar. De resterande 3 är skrivna i Danmark där författarna 
till dessa studier menar att det enligt dansk lag inte behövs ett godkännande för denna 
sortens artiklar. I dessa artiklar fanns ett etiskt resonemang och de hade välgrundade 
etiska överväganden och därav inkluderades de i studien.   

Författarna till denna studie har olika lång erfarenhet inom sjukvården och har 
erfarenhet av kritiskt sjuka patienter som är intuberade, vilket kan ha bidragit till att 
förförståelse speglats i resultatet. För att försöka få ett så neutralt resultat som möjligt 
har författarna varit medvetna om sin förförståelse och försökt lämna dem åt sidan 
genom att diskutera detta sinsemellan och därmed försökt att åsidosätta sina egna 
åsikter. Författarna har även varit noggranna med att inte förvränga data och att ta med 
allt som motsvarar studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

 

 



  
 

10 
 

7 Resultat 
Patienters upplevelser av kommunikation kommer att beskrivas i kategorierna 
‘Upplevelser av att inte kunna förmedla sig verbalt’, ‘Upplevelser av alternativa 
kommunikationsmetoder’ och ‘Upplevelser av sjuksköterskans kommunikation’. 

 

7.1 Upplevelser av att inte kunna förmedla sig verbalt 
Vakna upp intuberad på en intensivvårdsavdelning innebar att ha förlorat förmågan att 
kunna prata och därmed kommunicera verbalt, då verbal kommunikation i stort sett är 
omöjlig under mekanisk ventilation. Det framkom att patienterna upplevde frustration 
och hopplöshet efter uppvaknandet, vissa patienter upplevde detta på grund av att de 
hade förlorat rösten och andra patienter upplevde detta på grund av situationen de 
befann sig i. Upplevelsen av att inte kunna prata var hemsk och känslor som irritation, 
hopplöshet, hjälplöshet, svårigheter, maktlöshet, ovärdighet, förnedring och panik 
upplevdes. Att inte kunna förmedla sig verbalt var för många patienter besvärligt och 
hämmande. Förlora rösten beskrevs också som att förlora sin identitet och självkänsla. 
Gemensamt för denna upplevelse var att det bidrog till ensamhet och isolering. 
Avsaknad av rösten ansågs vara den värsta upplevelsen efter att uppleva 
andningssvårigheter (Briscoe & Woodgate, 2010; Carroll, 2007; Flinterud & 
Andershed, 2015; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 
2012; Leung et al., 2018; Tembo, Higgins & Parker, 2015; Tingsvik, Hammarskjöld, 
Mårtensson & Henricsson, 2018).  

” I never stopped talking even when I lost my voice. I just kept talking, but they couldn´t 
understand me” (Carroll, 2007, s. 1168). 

Kommunikationssvårigheter uppstod eftersom patienterna inte kunde prata eller röra på 
sig, detta var en skrämmande upplevelse och bidrog till känslor av att vara fångad och 
att vara “fängslad”. En patient förklarade det som att vara “fast i sin dysfunktionella 
kropp” (Tembo et al., 2015). Att vara utan röst innebar att förlora kontrollen och känsla 
av maktlöshet uppstod. En patient beskrev avsaknad av rösten som att vara i helvetet 
(Carroll, 2007).  

Att inte kunna uttrycka sig och inte kunna säga ett enda ord eller namn upplevdes 
påfrestande och jobbigt. Det tog all energi från patienterna och de kände förtvivlan, 
förbittring och blev arga när de ej kände sig förstådda. Att inte kunna uttrycka känslor, 
önskningar och sina grundläggande personliga behov upplevdes svårt vilket bidrog till 
känslor som maktlöshet, förargelse och vrede. Kommunikationsvårigheterna bidrog till 
oro och frustration, då det var svårt att framföra både små och stora funderingar. Känsla 
av maktlöshet uppstod när patienterna inte kunde uttrycka och kommunicera sina 
upplevelser och önskningar till sjuksköterskan. Flertalet patienter beskrev hur de var 
adekvata i tankarna och kunde uppfatta allt runt omkring, men det var påfrestande att 
inte bli förstådda (Engström, Nyström, Sundelin & Rattray, 2013; Flinterud & 
Andershed, 2015; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012; Tingsvik et al., 2018). En 
patient beskrev hur denne skrek inombords på grund av smärta men kunde inte förmedla 
det till sjuksköterskan vilket ökade lidandet ytterligare (Flinterud & Andershed, 2015). 

‘‘I couldn’t say anything at first, it’s hard to explain but I was clear in my head and I 
tried to communicate but they didn’t understand” (Engström et al., 2013, s. 91). 
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Att vara intuberad var utmanande när det gällde kommunikationen och patienterna 
tvingades hitta nya sätt för att kommunicera. Kommunikationssvårigheterna gjorde att 
patienterna kände sig osäkra och otrygga, de var oroliga för om deras grundläggande 
personliga behov skulle bli tillgodosedda av sjuksköterskan när de inte kunde uttrycka 
sina önskningar och behov. Oron och osäkerheten om sjuksköterskan förstod dem och 
att vara beroende av andra bidrog till känsla av förlorad kontroll i livet. När 
kommunikationen inte fungerade uppstod känslor som svaghet, ledsamhet, ilska, känsla 
av dumhet, ensamhet, isolering och att vara förödmjukad. En del patienter upplevde det 
tröttsamt när sjuksköterskan ställde för många frågor. Vissa patienter upplevde 
kommunikationssvårigheterna så ansträngande och frustrerande så de önskade att de 
hade varit sederade istället, för att slippa uppleva situationer där de inte blev förstådda 
(Carroll, 2007; Flinterud & Andershed, 2015; Holm & Dreyer, 2015; Karlsson, 
Bergbom & Forsberg, 2012). 

”My experience is that it is quite awful to be mechanically ventilated. You can’t 
speak, you can’t have anything” (Kjeldsen et al., 2017, s. 78).  

Holm och Dreyer (2017) och Tingsvik et al. (2018) visade på att upplevelsen av 
kommunikation skiftade mellan två motsatta känslor. Frustrationen av att inte kunna 
förmedla sig och att inte bli förstådd samt förståelse och lättnad av att bli förstådd och 
att kunna göra sig förstådd. Att inte bli förstådd kunde leda till att både patient och 
sjuksköterskan gav upp kommunikationen, vilket i sin tur ledde till att patienten inte 
fick sina behov och önskningar tillgodosedda. När kommunikationen fungerade och 
patienterna kände sig förstådda upplevdes en positiv känsla, det innebar en stor befrielse 
och lättnad. I början av vårdtiden var upplevelsen av kommunikation en kamp för 
överlevnad och handlade mest om att kunna kommunicera sina basala behov, som 
exempelvis smärtlindring. Kommunicera lättare saker upplevdes enklare med tiden, 
men det var frustrerande att inte kunna ha djupa samtal om känslor och om situationen 
de befann sig i. Efter en tid upplevdes det mer irriterande och frustrerande att inte kunna 
kommunicera sina tankar, frågor och önskningar (Holm & Dreyer, 2017; Tingsvik et al., 
2018). 

 
7.2 Upplevelser av alternativa kommunikationsmetoder 
I början upplevde de intuberade patienterna svårigheter med att göra sig förstådda icke-
verbalt. Förutom att hitta nya sätt för kommunikation var det även komplicerat att få 
kroppen till att göra det de ville. Bli tvingad till att använda andra sätt för 
kommunikation upplevdes frustrerande. Utföra andra metoder för att kunna 
kommunicera var en långvarig process som upplevdes ansträngande och besvärligt, 
vilket tog all kraft från patienterna (Carroll, 2007; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012; 
Kjeldsen et al., 2017).  

När patienterna var som svårast sjuka upplevde de det som mest problematiskt att 
använda kommunikationshjälpmedel som penna, papper, bokstavstavlor eller iPad. Det 
var påfrestande på grund av kroppens fysiska svaghet.  Många hade problem med att 
hålla i hjälpmedlen på grund av muskelsvaghet, skakningar i händer, skador eller 
kognitiv svikt. Majoriteten av patienterna upplevde det som en stor motgång när de 
misslyckades med att kommunicera genom hjälpmedlen vilket ökade deras lidande 
ytterligare. Ju längre tiden gick desto positivare upplevelse fick patienterna av 
kommunikationen, då de lärde sig bemästra andra metoder och hur de skulle 
kommunicera till personalen. Med tiden lärde sig personalen att bättre förstå 
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patienternas olika uttryck för kommunikation (Carroll, 2007; Engström et al., 2013; 
Flinterud & Andershed, 2015; Holm & Dreyer, 2015; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 
2012; Leung et al., 2018).   

Metoder för kommunikation kunde vara att skaka och nicka på huvudet, att mima, göra 
gester med händerna, blinka med ögonen, göra tummen upp eller ned, höja på 
ögonbrynen och att le. En metod som fungerade bra var att få frågor som det gick att 
svara ja eller nej på, då kunde patienterna nicka eller skaka på huvudet som svar (Holm 
& Dreyer, 2017; Leung et al., 2018). Flertalet patienter använde sig av copingstrategier 
för att öka sitt välbefinnande. Några använde humor medan andra försökte bevara 
lugnet och att tänka på annat (Carroll, 2007; Flinterud & Andershed, 2015). Patienterna 
kunde även använda ljud och ljus för att tillkalla personalens uppmärksamhet. Vissa 
använde larmklockan, tände och släckte lampan eller slog med handen på insidan av 
sängen. Patienterna upplevde det ofta svårt att hitta andra sätt för icke-verbala metoder 
men känslan av maktlöshet minskade när de lyckades kommunicera. Dock ansåg 
patienterna att de saknade den verbala kommunikationen och att andra metoder inte var 
tillräckligt tillfredsställande (Carroll, 2007). 

”And when I was pointing [on the alpha-bet board], I had to start all over, because 
I had forgotten what I was writing” (Holm & Dreyer, 2017, s. 92). 
 
 
7.3 Upplevelser av sjuksköterskans kommunikation 
Att vara utan röst gjorde att patienterna fick annat perspektiv på hur sjuksköterskan 
behandlade dem (Carroll, 2007). Relationen mellan patient och sjuksköterska upplevdes 
ojämn, eftersom sjuksköterskan kunde kommunicera verbalt och därmed hade mer makt 
(Holm & Dreyer, 2017). Patienternas känslor varierade beroende på sjuksköterskans 
attityd och bemötande. Det var skillnad beroende på vilken sjuksköterska som vårdade 
dem. Vissa sjuksköterskor var mer observanta, tålmodiga och ville försöka lära känna 
patienten samt lära sig dennes sätt att kommunicera.  Andra sjuksköterskor var inte lika 
engagerade vilket bidrog till att patienterna upplevde att de inte blev behandlade som 
människor, utan kände maktlöshet och att de blev behandlade som objekt. Patienter 
kände ilska mot personalen när de inte ansträngde sig för att försöka förstå och 
kommunicera med dem. Tonläget hos sjuksköterskan var betydande för hur patienterna 
upplevde kommunikationen, ett stressat tonläge bidrog till mindre kommunikation och 
var en negativ upplevelse. En lugn och vänlig ton upplevdes som att sjuksköterskan tog 
sig tid för kommunikation och förståelse, vilket medförde positiva känslor (Carroll, 
2007; Karlsson & Forsberg, 2008; Laerkner, Egerod, Olesen & Plough-Hansen, 2017).  

“It meant a lot to me that it was a nurse who showed interest in me, and who could 
communicate and had patience. It was more important for me than whether it was a 
nurse I had seen before” (Laerkner et al., 2017, s. 6). 

Hur patienten upplevde sitt egenvärde berodde på personalens attityd, bemötande och 
beteende. Att vara vid medvetande innebar att patienterna fick utstå en del otrevliga 
möten med sjuksköterskorna, där de upplevde avsaknad av respekt och därmed 
bristande förtroende för sjuksköterskan. En sådan händelse kunde vara när 
sjuksköterskan ej var lyhörd för vad patienten försökte kommunicera.  Detta medförde 
känslor som att inte bli tagen på allvar och känna sig mindre värda (Karlsson, Bergbom 
& Forsberg, 2012). Sjuksköterskornas oförståelse och ignorans skapade lidande för 
patienterna. Patienterna upplevde att personalen ofta låtsades som att de förstod vad 
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patienterna ville förmedla, vilket upplevdes påfrestande. När sjuksköterskan fokuserade 
mer på det medicinska bidrog det till hinder för kommunikation och känslan av att bli 
behandlad som ett objekt ökade (Carrol, 2007).  

Hjälplöshet var en framträdande känsla hos majoriteten av patienterna, speciellt vid 
avsaknad av information och planering från sjuksköterskans sida (Karlsson, Bergbom & 
Forsberg, 2012). För att som patient kunna förstå och acceptera sin situation var det 
viktigt med tydlig och professionell kommunikation från sjuksköterskan. Få information 
och förklaringar från sjuksköterskan var viktigt för att känna trygghet. Upplevelsen av 
att vara välinformerad hade stor betydelse för välbefinnandet. Den fysiska kontakten 
från sjuksköterskan var betydelsefull. Informationen fick gärna ske med hjälp av 
ögonkontakt och fysisk beröring för att uppleva välbefinnande (Flinterud & Andershed, 
2015; Holm & Dreyer, 2015; Karlsson & Forsberg, 2008). Positiva känslor av att 
behandlas i ventilator kunde upplevas genom personalens lugna och vänliga bemötande 
(Tingsvik et al., 2018). 

”But they spoke to me, all of them. I understood that, and it was just fantastic. But I 
recall that she [the nurse] was also very good at holding hands and using touch. And I 
found that very comforting, so that’s really important, you know” (Flinterud & 
Andershed, 2015, s. 2300). 

Vissa av patienterna upplevde att det var svårt att må bra under vårdtiden men upplevde 
välbefinnande när personalen skämtade, skrattade och delade med sig av sitt vardagliga 
liv samt berättade om världen utanför sjukhuset. Att personalen kunde skämta och 
skratta ihop med patienterna upplevdes trivsamt och var avkopplande (Karlsson & 
Forsberg, 2008; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012; Laerkner et al., 2017). Andra 
patienter upplevde lidande och känslor som maktlöshet av att höra sjuksköterskornas 
privata konversationer (Laerkner et al., 2017).  

Patienterna kände att de fick sina behov mer tillgodosedd av van personal. 
Kommunikationen underlättades när de lärde känna sjuksköterskan och sjuksköterskan 
lärde känna dem. Vetskap om att personalen förstod dem bidrog till känslor av lugn och 
välbefinnande. I vissa fall var vänlighet från sjuksköterskan viktigare än att bli förstådd 
(Carroll, 2007; Engström, et al., 2013; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012). 
Patienterna upplevde att sjuksköterskorna var uppmärksamma, tålmodiga och att de ofta 
förstod deras behov även om de inte alltid lyckades uttrycka och kommunicera det fullt 
ut (Flinterud & Andershed, 2015). En lyckad kommunikation ledde till ökad 
delaktighet. Det kunde vara att patienterna uppmuntrades till att medverka i vården som 
exempelvis borsta tänderna själva, vilket bidrog till ökad självkänsla och välbefinnande 
(Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012; Karlsson & Forsberg, 2008; Tingsvik, et al., 
2018).  

“Things that I really appreciated were when somebody came and took my hand just like 
that. You don’t think you can make it without that contact. It’s actually more important 
than the respirator. It gives you that warmth from another human being, the closeness, 
and it’s of crucial importance I think” (Karlsson & Forsberg, 2008, s.45). 
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8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Aktuell studie kan anses ha flera styrkor. Datainsamlingen utfördes med hjälp av en 
bibliotekarie på Linnéuniversitetet i Växjö, vilket kan ha påverkat resultatet positivt då 
sökningen blev mer specifik än om författarna själva gjort sökningen, eftersom 
författarna till föreliggande studie inte har samma erfarenhet av systematiska sökningar. 
En utökad sökning gjordes i de valda artiklarnas referenslistor vilket resulterade i två 
extra artiklar för att stärka studiens resultat. Då enbart två artiklar hittades i den utökade 
sökningen kan den strukturerade sökningen anses vara specifik, vilket kan ses som en 
styrka. Kedjesökningen kan också anses vara en svaghet, eftersom dessa artiklar inte 
framkom i den strukturerade sökningen.  

En annan styrka är att liknande sökord användes i de båda databaserna, vilket bidrog till 
likartade sökningar. Dock kan andra sökord ha bidragit till ett annat resultat. Fler än 
hälften av artiklarna är publicerade efter år 2015 och två är från år 2018, vilket anses 
vara en styrka då det är den senaste forskningen som undersökts i föreliggande studie 
och stärker studiens giltighet (Kristensson, 2014). Den strukturerade sökningen började 
med sortering av artikeltitlar, vilket kan ha bidragit till att författarna missat artiklar som 
skulle varit passande till syftet och kan ha begränsat underlaget till denna studie.  

I föreliggande studie har regler och riktlinjer från Linnéuniversitet följts och vedertagen 
litteratur har använts. Detta kan anses stärka studiens trovärdighet enligt (Kristensson, 
2014). För att öka metodens trovärdighet användes PEO som hjälp för att hitta relevanta 
sökord till studiens syfte (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Då det var svårt att hitta 
tillräckligt material med sökord motsvarande O – patienters upplevelse fick sökorden 
istället ändras mot ventilatorvård, vilket kan antas vara en svaghet eftersom PEO inte 
helt kunde motsvara sökorden. Dock framkom patienters upplevelser i artiklarna, vilket 
författarna till föreliggande studie varit noga med att eftersträva för att motsvara 
studiens syfte, vilken kan anses vara en styrka då passande material har använts.  

För att säkerhetsställa och bedöma artiklarnas kvalité användes SBU´s (2017) 
granskningsmall för kvalitativa studier som är en vedertagen och rekommenderad 
granskningsmall, vilket stärker tillförlitligheten i denna studie ytterligare. Alla artiklar 
var dessutom peer-review för att säkerhetsställa den vetenskapliga kvalitén. Etiskt 
godkännande eller hänsyn till etiska aspekter finns i de inkluderade artiklarna, vilket 
också är en bidragande faktor för högre kvalité. Artiklarna till denna studie bedöms av 
författarna vara av hög eller medelhög kvalitet. Då författarna till denna studie inte är 
vana vid att kvalitetsgranska artiklar kan det ha bidragit till att de valda artiklarna blivit 
för högt bedömda. En erfaren forskare kan ha bedömt artiklarna på annat sätt.  

Artiklarna är skrivna på engelska vilket innebär att metodfel (bias) kan uppstå genom att 
språknyanser misstolkas. Det kan vara bättre för studenter att använda artiklar på sitt 
moderspråk för att förhindra bias. Då författarna har svenska som modersmål kan 
språket ha misstolkats. En annan faktor som kan ha orsakat bias var att sökningen 
avgränsas till enbart engelskspråkiga artiklar och artiklar på andra språk kan då ha 
uteslutits från denna studie (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
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Enbart kvalitativa artiklar har använts, vilket är passande när det är upplevelsen av 
något som ska undersökas. Detta medför att det är patienternas egna individuella 
upplevelser som beskrivs och därmed stärks trovärdigheten och validiteten för 
föreliggande studie. I denna studie används enbart kvalitativa artiklar, vilket kan ses 
som en svaghet då kvalitativa artiklar ihop med kvantitativa artiklar kan öka kunskapen 
inom ett område ytterligare. I denna studie är endast 14 artiklar inkluderade. Fler antal 
artiklar kan ha bidragit till ett bredare och starkare resultat och dessutom ökat 
generaliserbarheten i studien.  

Författarna till denna studie har kvalitetsgranskat, läst igenom artiklarna och tagit ut 
meningsbärande enheter enskilt för att sedan fortsätta arbetet tillsammans. Detta kan 
anses vara en styrka då det minskar risken för bias samt ökar resultatets trovärdighet. 
Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) minskar risken för feltolkning då det är 
fler än en person som analyserar materialet. 

Patienterna i artiklarna hade alla vårdats på intensivvårdsavdelning, varit intuberade och 
hade erfarenhet av att inte kunna tala vilket anses vara en styrka då det är liknande 
upplevelser och kontext som undersökts. Artiklarna är representerade från olika delar i 
världen, Australien, Kanada, Kina, USA och från de nordiska länderna, vilket kan ses 
som styrka då resultatet i föreliggande studie visar på att patienter har liknande 
upplevelse av kommunikation vid mekanisk ventilatorbehandling. Detta kan antas öka 
studiens överförbarhet (Kristensson, 2014).  

Författarna till föreliggande studie har försökt vara så noggranna som möjligt i 
forskningsprocessen, vilket medför ökad pålitlighet i studien. Pålitligheten kan antas 
vara god eftersom slutsatsen har kunnat stärkas av tidigare forskning (Kristensson, 
2014). Då författarna till föreliggande studie inte är vana vid att forska så kan 
forskningsprocessen påverkats negativt och fel kan ha gjorts även att författarna försökt 
vara så noggranna som möjligt. Då båda författarna har erfarenhet av intuberade 
patienter sedan tidigare fanns en viss förförståelse och det har emellanåt varit svårt att 
inte färga resultatet av egna minnen och erfarenheter. Forsberg och Wengström (2013) 
menar att det alltid finns en viss förförståelse hos alla forskare. När detta uppstått har 
författarna diskuterat sinsemellan och verkligen försökt läsa texten så objektivt som 
möjligt.  

Trovärdigheten i studien ökar av att genomförandet av analysen är noggrant beskriven 
och tillförlitligheten ökar genom att det går att följa analysprocessen, vilket kan ses i 
bilaga 4. Genom att synliggöra analysprocessen ökar dessutom föreliggande studies 
överförbarhet (Kristensson, 2014). Även här kan författarnas brist på erfarenhet av 
forskning och analysprocess haft inverkan på trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet.  
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8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva intuberade patienters upplevelser av 
kommunikation på en intensivvårdsavdelning. Resultatet visar på tre olika kategorier: 
“Upplevelser av att inte kunna förmedla sig verbalt”, “Upplevelser av alternativa 
kommunikationsmetoder” och “Upplevelser av sjuksköterskans kommunikation”.  

Den moderna intensivvården går mot att patienterna ska vara mer vakna vilket också 
kan antas ställa högre krav på intensivvårdssjuksköterskans professionalitet och 
bemötande. En vaken patient kan uppleva allt runtomkring och även uppleva 
personalens sätt att vara in i minsta detalj. För att inte orsaka ytterligare lidande för 
dessa patienter är det därför av stor vikt att vara medveten om hur patienterna upplever 
sin livsvärld. Genom att intensivvårdssjuksköterskan inger förtroende och får patienten 
delaktig kan  
intensivvårdspatientens lidande minskas och välbefinnande kan upplevas i livsvärlden 
trots den svåra situation de befinner sig i.  

Lättare sedering leder dessutom till minskad tid i respirator och tidigare mobilisering 
vilket medför positiva fysiologiska och psykiska fördelar samt leder till minskad vårdtid 
på intensivvårdsavdelningen (Berggren, 2016; Roberts, Haroon & Hall, 2012). Snabbare 
återhämtning leder till kortare vårdtid och därmed mindre kostnader utifrån ett 
samhällsperspektiv. För individen innebär det också mindre tid av lidande.  

Resultatet i föreliggande studie visar att det kan vara en hemsk upplevelse att vara vid 
medvetande vid ventilatorbehandling. Det leder till många olika känslor när patienterna 
inte kan kommunicera verbalt. Resultatet stärks av Guttormsson, Lindström-Bremer och 
Jones (2015) studie som också visar att kommunikationssvårigheter är en av de mest 
påfrestande upplevelserna från vårdtiden på en intensivvårdsavdelning. Att inte kunna 
förmedla sina behov leder till ångest och hjälplöshet, något som också Baumgarten och 
Poulsen (2014) och Khalaila et al., (2011) påvisar i sina studier. Det verkar saknas 
forskning som visar på motsatsen. I föreliggande studie framkommer det att patienter lär 
sig andra sätt att kommunicera, exempelvis använda hjälpmedel eller kroppsspråk. Detta 
kan för flertalet patienter vara svårt i början av vårdtiden eftersom kroppen är svag. 
Liknande resultat framkommer i Guttormson et al., (2015) där patienter upplever 
svårigheter med att använda hjälpmedel på grund av svaghet i kroppen samt på grund av 
olika läkemedel. Att inte lyckas använda hjälpmedel leder till känslor som motgång och 
misslyckande, vilket också ökar patienternas lidande. En fundering från författarna till 
denna studie är att det kan behövas ytterligare hjälpmedel och kanske någon form av 
struktur för kommunikation, där personalen använder samma metod när de 
kommunicerar med patienten. Det kanske kan leda till effektivare kommunikation som 
minskar patientens lidande och ökar välbefinnande samt kan leda till effektivare 
vårdande tid för personalen, något som stärks av Schandl, Falk och Frank (2017) studie 
som visar att det behövs strukturer när det gäller kommunikation för att patienten ska 
uppleva delaktighet, eftersom tid och personal är en förutsättning för att 
kommunikationen ska fungera.  

Kontinuitet upplevdes vara betydelsefullt för patienterna i föreliggande studie vilket 
bidrog till att patienterna blev förstådda och kommunikationen blev lättare med en 
intensivvårdssjuksköterska som kände dem. Khalafi, Elahi och Ahmadi (2016) betonar 
vikten av att sjuksköterskan spenderar tid med patienten för att få en bättre förståelse för 
dennes livsvärld, välbefinnande, lidande och kommunikationssätt.  
Som intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att förmedla trygghet till 
intensivvårdspatienten. Detta kan göras genom att vara medveten och uppmärksam på 
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patientens känslor av välbefinnande och lidande (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 
2011). Detta stärks också i föreliggande studie, då patienterna upplever positiva känslor 
i kommunikationen med en sjuksköterska som är uppmärksam och som tar sig tid till att 
förstå patienterna. Författarna tror att vikten av kommunikation och hur det påverkar 
patienternas välbefinnande behöver lyftas mer på intensivvårdsavdelningar för att göra 
personalen mer medveten om detta.  

En spekulation utifrån ett etiskt perspektiv är att det kan ses både positivt och negativt 
att vara vaken vid mekanisk ventilation. Det positiva är att patienten är medveten om 
vad som händer runt omkring och blir därmed förhoppningsvis delaktig i sin vård och 
minns vårdtiden på ett annat sätt än vid sedering. En negativ aspekt är att upplevelsen 
av att vara intuberad och inte kunna förmedla sig verbalt innebär påfrestande känslor 
och lidande. Om patienten dessutom känner sig objektifierad och inte ses som en 
människa av vårdpersonalen kan dessa känslor förstärkas ytterligare. Frågor som 
författarna till denna studie funderar på är; Hur etiskt är det att som patient vara vaken 
med en tub i halsen? Är det mer etiskt att vara sövd med nackdelen att inte veta vad som 
händer runtomkring eller veta hur personalen behandlar mig som patient? Är det ändå 
en fördel att vara vaken för att därmed veta vad som händer och att få vara delaktig i sin 
vård? Detta kan vara intressant för vidare forskning.   

Resultatet i denna studie kan vara applicerbart i Sverige, då det verkar som att patienter 
världen över har liknande upplevelser. Då det är individens upplevelse och upplevelsen 
av kommunikation som undersöks går det inte att generalisera detta resultat till alla 
intensivvårdsavdelningar, då upplevelsen av kommunikation är beroende av 
sjuksköterskans bemötande och patientens egna individuella upplevelse av tiden på 
intensivvårdsavdelning.   
 

9 Slutsats 
Eftersom dagens intensivvård går mot att patienterna är allt mer vakna kan det göra att 
det behövs ett nytt tänkande hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal när det gäller 
kommunikation. Resultatet i denna studie visar i enlighet med aktuell forskning att 
intensivvårdssjuksköterskor har för lite kunskap om att kommunicera med en vaken 
intensivvårdspatient som är intuberad och det kan behövas mer utbildning inom ämnet 
för att öka patienternas välbefinnande och delaktighet under vårdtiden. Resultatet visar 
att flertalet patienter verkar uppleva kommunikationen som svårast i början av vårdtiden 
och därför kan vidare forskning behövas för att hitta hjälpmedel och metoder som kan 
underlätta kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. En tanke är att det 
kan behövas en struktur för kommunikation, där personalen använder samma metod för 
att kommunicera med patienten.  
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