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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för 

patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är 

patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats 

ge positiva fysiologiska effekter. Därför är det av stor vikt att belysa patienternas 

upplevelser av att vara lätt sederade under invasiv ventilation. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva lätt sederade patienters upplevelser under invasiv 

ventilation på IVA. 

 

Metod: En strukturerad litteraturstudie med systematisk datainsamling har genomförts. 

13 resultatartiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning. Det kvalitativa innehållet 

analyserades med hjälp av dataextraktion. 
 

Resultat: Följande tre huvudkategorier, med subkategorier, utgjorde resultatet: 

Upplevelser av sitt tillstånd, Upplevelser av att bli sedd och hörd och Upplevelser av 

längtan. Patienterna hade både positiva och negativa upplevelser av att vara lätt 

sederade. Upplevelser av maktlöshet och förlorad värdighet var centralt i resultatet. 

Majoriteten av patienterna ville trots allt vara lätt sederade. Flera förbättringsområden 

framkom ur resultatet baserat på patienternas upplevelser. 

  

Slutsats: Resultatet kan ge ökad kunskap hos IVA-sjuksköterskan för att förbättra 

patienternas vårdupplevelse genom förbättringsarbeten inom verksamheten. 

Patienternas vårdvistelse kan underlättas med hjälp av hälsofrämjande åtgärder med 

minskad risk för vårdlidande. Sjuksköterske-patient ratio 1:1 tror författarna kan ge 

ökad patientfokuserad vård. Litteraturstudien har kartlagt befintlig forskning och även 

förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

Nyckelord 
 

Hälsa, intensivvård, invasiv ventilation, lätt sederade patienter, patientupplevelser, 

strukturerad litteraturstudie, vårdlidande.  
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Abstract 
 

Background: Earlier research show that invasive ventilation has been uncomfortable 

for the patients. Therefore the patients have been deeply sedated. Routines have 

changed and the patients are nowadays often lightly sedated during invasive ventilation 

in the ICU. Light sedation results in positive physical effects. It's important to illuminate 

the patients'  experiences by light sedation during invasive ventilation. 

 

Aim: The aim of the study was to describe lightly sedated patients experiences during 

invasive ventilation in the ICU.  
 

Method: A structured literature study with systematic data collection was implemented. 

13 articles was included after quality control. The qualitative content were analyzed 

with data extraction. 

 

Result: The result were constituted by the following three main categories with 

subcategories: Experiences of the condition, Experiences of being seen and heard, and 

Experiences by yearning. The patients expressed both positive and negative experiences 

associated with light sedation. Experiences of powerlessness and lost dignity were 

central parts of the result. Nevertheless, the majority of patients wanted to be lightly 

sedated. Several areas of improvement emerged from the result based on the patients' 

experiences. 

 

Conclusion: The result can provide the ICU-nurse with increased knowledge about the 

patients experiences of care during improvement within the intensive care. Patients 

hospital stay could be facilitated by health-promoted actions and reduced risk of 

suffering in care. The authors believe that nurse-patient ratio 1:1 can provide increased 

patient-focused care. The literature study has also illustrated the existing research and 

ideas for further research.  
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1 Inledning 
 

En av de vanligaste orsakerna till att behöva vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) 

är respiratorisk svikt med invasiv ventilation som följd. Lätt sedering och dagliga 

sederingspauser har under de två senaste årtionden blivit en standardbehandling inom 

intensivvården. Litteraturstudiens författare har, under pågående specialistutbildning, 

uppmärksammat bristfällig kunskap hos vårdpersonal gällande patienternas upplevelser. 

I förhållande till de hälsofrämjande effekter som finns med lätt sedering är det viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan (IVA-sjuksköterskan) har insikt i patienternas upplevelser. 

För att minska risken för vårdlidande är det viktigt att belysa patienternas upplevelser av 

att vara lätt sederade under invasiv ventilation.  

 

2 Bakgrund   
 

2.1 Att vårdas på IVA 
 

Svenska Intensivvårdsregistret (2018) förklarar intensivvård som en vårdnivå och inte 

en vårdplats. Definitionen av intensivvård är “avancerad övervakning, diagnostik eller 

behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner” (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2018). Intensivvård ska bedrivas utifrån vetenskap, beprövad 

erfarenhet samt befintliga riktlinjer. Både medicinska och etiska aspekter ska vara 

ledande. Vården bedrivs i arbetslag med specialiserad vårdpersonal ständigt nära 

patienterna (SFAI, 2015).  

 

Den tekniska och intensiva miljön på IVA kan kännas både främmande och 

skrämmande för patienterna (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007) och att 

vara kritiskt sjuk kan både vara smärtsamt och obehagligt (Fröjd, Larsson & Wallin, 

2016; Locsin & Kongsuwan, 2013). Den använda tekniska apparaturen gör att 

patienterna förlorar kontrollen av den egna kroppen och det normala livet (Almerud et 

al., 2007; Locsin & Kongsuwan, 2013). Apparaturen gör patienterna begränsade och 

förhindrar självständighet (Fröjd et al., 2016; Locsin & Kongsuwan, 2013) då de 

ständigt är beroende av någon annan (Locsin & Kongsuwan, 2013). Det leder till att de 

befinner sig i en utsatt situation och har svårt att bevara sin integritet (Fröjd et al., 

2016).  

 

2.2 Invasiv ventilation 
 

Respiratorisk svikt, med ventilatorbehandling som följd, är en av de vanligaste 

orsakerna till intensivvård (Nellgård, 2016). Invasiv ventilation kan vara en 

livsnödvändig behandling. Begreppet invasiv används när ett instrument, en 

endotrakealtub eller trakeostomi, fungerar som en artificiell luftväg. På IVA används i 

första hand endotrakealtub för att skapa en säker luftväg för ventilatorbehandling. 

Trakeostomi används framförallt vid långvarig invasiv ventilation (ResMed, 2019).  

 

Tidigare har invasivt ventilerade patienter på IVA varit djupt sederade. Det för att 

underlätta patienternas vårdtid samt försäkra sig om att de tolererar endotrakealtuben 

och den invasiva ventilationen (Kelly, Fong, Hirsch & Nolan, 2014; Kress, Pohlman & 

Hall, 2002; Rotondi et al., 2002; Rowe & Fletcher, 2008; Samuelsson, Lundberg & 

Fridman, 2007). Studier med djupt sederade patienter förklarar att behandlingen både 
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kan vara obehaglig, smärtsam och ångestframkallande (Fröjd et al., 2016; Patak, 

Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 2004; Rotondi et al., 2002; Samuelsson et al., 2007; 

van de Leur et al., 2004) samt orsaka obehagliga minnen hos patienterna (Patak et al., 

2004). Smärtan kan orsakas av endotrakealtuben, ventilatorbehandlingen som sådan 

men även som en direkt följd av olika vårdåtgärder (Patel & Kress, 2012). Över hälften 

av patienterna som varit djupt sederade under invasiv ventilation, hade inga eller väldigt 

få minnen av vårdtiden på IVA och kunde därför inte uppge känslor av obehag (van de 

Leur et al., 2004). 

 

Den som bär ansvaret för den invasiva ventilatorbehandlingen varierar mellan olika 

länder (Rose & Gerdtz, 2007). I Skandinavien tar IVA-sjuksköterskan, enligt Rose, 

Nelson, Johnston och Presneill (2007), över hälften av besluten vid 

ventilatorinställningar och avvänjning under invasiv ventilation. I USA finns det en 

särskild ventilatorsjuksköterska (Rose & Gerdtz, 2007). Det som är gemensamt för alla 

länder är att IVA-sjuksköterskan har ett nära samarbete med ansvarig läkare som bär 

huvudansvaret för den invasiva ventilatorbehandlingen (Rose & Gerdtz, 2007; Rose, 

Blackwood, Burns, Frazier & Egerod, 2011).  

 

2.3 Smärtlindring och sedering 
 

Smärta är ett frekvent symtom hos invasivt ventilerade patienter (Locsin & Kongsuwan, 

2013; Puntillo et al., 2010; Strøm, Martinussen & Toft, 2010). Patienternas 

smärtbehandling ska alltid prioriteras innan ökad sedering ges eftersom otillräcklig 

smärtlindring kan påverka välmåendet. Otillräcklig smärtbehandling kan vara en 

bidragande faktor till överdosering av sedering. Adekvat smärtlindrade patienter kan 

kräva mycket lite eller ingen sedering (Puntillo et al., 2010; Strøm et al., 2010). 

 

Tidigare forskning av Devlin, Fraser, Kanji och Riker (2001) och Rowe och Fletcher 

(2008) förklarar att otillräcklig sedering kan ge ökad agitation och ökad 

sympatikuspåverkan. Det kan även leda till att patienterna drar ur livsnödvändig 

endotrakealtub eller ventilator. Otillräcklig sedering kan också bidra till ökad 

syreförbrukning hos patienterna eller att de får obehagliga minnen orsakat av inre- och 

yttre stressorer. Därför har patienterna tidigare varit djupt sederade (Devlin et al., 2001; 

Rowe & Fletcher, 2008). Tidigare forskning har visat att patienter som erhöll högre grad 

av sedering var mindre frustrerade och ångestfyllda än de som fick lägre 

läkemedelsdoser (Patak et al., 2004). Samtidigt som det är viktigt att hålla patienterna 

komfortabla och ångestfria ska överdosering av sedering undvikas (Egerod, Albarran, 

Ring & Blackwood, 2013; Jakobi et al., 2002). Överdosering, som tyvärr är vanligt 

förekommande, är starkt förknippat med bieffekter såsom negativ organpåverkan, ökad 

mortalitet samt förlängd ventilatorbehandling och vårdtid på IVA (Schweickert, 

Gelbach, Pohlman, Hall & Kress, 2004; Sessler & Wilhelm, 2008). Dessutom har 

kontinuerlig sedering utan avbrott, precis som överdosering, visat sig ge en längre 

vårdtid och ökad mortalitet (Pandharipande & Ely, 2006). En individuell anpassad 

smärtlindring och sedering ska istället ges till patienterna som kan titreras upp vid 

behov (Patel & Kress, 2012; Sessler & Wilhelm, 2008).  
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2.4 Lätt sederade patienter  
 

De två senaste årtionden har standardbehandlingen på IVA ändrats till att sträva mot 

helt vakna eller lätt sederade patienter under invasiv ventilation (Egerod et al., 2013; 

Strøm & Toft, 2014). Vissa länder har börjat sträva mot lätt sederade patienter och 

dagliga sederingspauser som standardbehandling (Rose et al., 2011). Nordiska länder 

använder sederingsprotokoll för lätt sedering mer frekvent än resten av världen (Egerod 

et al., 2013) och upp till en tredjedel av de nordiska intensivvårdsavdelningarna 

använder nämnt sederingsprotokoll dagligen (Rose et al., 2011). Målet med 

sederingsprotokoll är att patienterna ska ha lätt eller ingen sedering (Egerod et al., 2013; 

Strøm et al., 2010). Metoden tillämpas framförallt i Danmark, där hälften av patienterna 

inte är sederade alls och resterande endast lätt sederade med dagliga avbrott i sederingen 

(Egerod, 2009). Dagliga avbrott i sedering rekommenderas för att undvika överdosering 

(Schweickert et al., 2004). Infusionen återstartas när IVA-sjuksköterskan bedömer att 

patienterna upplever obehag eller är agiterade (Kress, Pohlman, O'Conner & Hall, 

2000). Dagliga avbrott har även visats förkorta både behovet av invasiv ventilation och 

vårdtiden på IVA (Schweickert et al., 2004). Det möjliggör även en bättre bedömning 

av patienterna i vaket tillstånd och planering kring fortsatt sedering (Egerod, 2009). 

 

För en frekvent utvärdering av sederingsgrad, smärtupplevelse och agitation använder 

IVA-sjuksköterskan olika mätredskap (Rowe & Fletcher, 2008; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Mätinstrumenten MAAS (Motor Activity Assessment 

Scale) och RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) används, enligt Narkosguiden 

(2016), för att avgöra medvetandegraden, komfort och agitation hos invasivt ventilerade 

patienter i samband med sedering. RASS används över hela världen medan MAAS 

framförallt används i Nordiska länder (Egerod et al., 2013). Enligt Narkosguiden (2016) 

ska sedering ges efter patienternas individuella behov och uppmätta värden utifrån 

MAAS och RASS. MAAS graderas från 0-6 och önskad nivå vid lätt sedering är oftast 

poäng mellan 2-3 men även MAAS 4 förekommer. MAAS 2 innebär att patienterna 

reagerar vid beröring eller tilltal. Vid MAAS 3 är patienterna lugna och samarbetsvilliga 

och vid MAAS 4 är patienterna rastlösa men samarbetsvilliga. En nivå mellan 0 till -2 

på RASS-skalan eftersträvas för lätt sederade patienter. RASS 0 innefattar att 

patienterna är alerta och lugna och vid RASS -1 till -2 är patienterna slöa men 

upprätthåller vakenhet med ögonkontakt vid tilltal (Narkosguiden, 2016).  

 

När patienterna är lätt sederade behöver IVA-sjuksköterskan ständigt vara nära 

patienterna (Everingham, Fawcett & Walsh, 2014). Det kan vara tålamods- och 

tidskrävande då det tar tid från medicinska åtgärder (Alasad & Ahmad, 2004; 

Everingham et al., 2014). IVA-sjuksköterskan behöver konstant vara uppmärksam över 

att patienterna inte drar ut endotrakealtuben. Patienternas omvårdnadsbehov kommer att 

öka vid lätt sedering. Exempelvis då patienterna har ett ökat behov av sugning i 

endotrakealtuben då de hostar mer på grund av starkare hostreflex (Everingham et al., 

2014). På IVA i Sverige varierar sjuksköterske-patient ratio mellan 1:1 och 1:2 (Falk & 

Wallin, 2016). IVA i Danmark har sjuksköterske-patient ratio 1:1, vilket möjliggör en 

förbättrad omvårdnad av lätt sederade patienter (Egerod et al., 2013). Sjuksköterske-

patient ratio anger antalet sjuksköterskor per patient (SBU, 2018). 

 

Intensivvårdens mål av lätt sederade och invasivt ventilerade patienter är att de ska vara 

smärtfria, vakna, lugna och samarbetsvilliga dagtid, med någon form av sömn nattetid 

(Berggren, 2016). IVA-sjuksköterskan ska säkerställa att omvårdnaden utförs med 

omsorg och respekt så att patienternas integritet inte hotas (Fröjd et al., 2016). IVA-
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sjuksköterskan har därför en ledande roll i vårdandet av lätt sederade patienter under 

invasiv ventilation (Rose et al., 2011). 

 

3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Hälsa utifrån KASAM 
 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa är “ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och 

handikapp” (WHO, 1948). Målet inom hälso-och sjukvården är god hälsa, vård på lika 

villkor samt att arbeta utifrån att förebygga ohälsa (HSL, SFS 2017:30). 

  

Aaron Antonovskys (2005) salutogena hälsoteori betonar känslan av sammanhang 

(KASAM). KASAM betyder i vilken utsträckning patienterna upplever tillvaron som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Innebörden av begriplighet beskrivs som kärnan 

av KASAM, att patienterna förstår vad som händer och varför. Hanterbarhet innebär att 

patienterna ser tillvaron som hanterlig och har resurser att klara av svårigheter. 

Meningsfullhet är att patienterna upplever en mening och en delaktighet i det som sker. 

Meningsfullhet, tillsammans med förmågan att uppfatta sammanhang är centralt. 

Patienter som upplever sig se sammanhang i tillvaron och ser sina handlingar som 

meningsfulla har hög grad av hälsa. Fortsättningsvis beskrivs hälsa inte som ett statiskt 

tillstånd, utan en förutsättning för att kunna uppnå positiva förändringar. Sjukdom 

beskrivs istället som en separat process som kan påverka hälsan, men inte alltid gör det. 

Patienterna kan vara sjuka men ändå ha hälsa eftersom hälsa utifrån KASAM ses som 

ett kontinuum. Det innebär att patienterna har mer eller mindre grad av hälsa 

(Antonovsky, 2005).  

 

3.2 Vårdlidande  
 

Katie Eriksson (1994) beskriver begreppet vårdlidande utifrån sin lidandeteori som en 

kränkning av patienternas värdighet, utebliven vård, fördömelse och straff samt 

maktutövning. Om vårdpersonal misslyckas att stärka patienternas hälsa eller bortser 

från patienternas behov kan de konsekvenser som uppstår leda till vårdlidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 1994). Arman (2017) förklarar att hälso- och 

sjukvården oavsiktligt kan orsaka patienterna vårdlidande. Att vården i sig skulle kunna 

orsaka patienterna vårdlidande är både känt och okänt för vårdpersonal (Arman, 2017). 

Vårdlidande kan undvikas genom att vårdpersonal reflekterar över sitt agerande och vad 

det får för följder för patienterna samt att de ser till patienternas behov, problem och 

begär (Dahlberg & Segesten, 2010; Lindwall, 2017).  

 

Det är viktigt att IVA-sjuksköterskan har kännedom kring lätt sederade patienters 

upplevelser under invasiv ventilation för att kunna främja patienternas hälsa och minska 

risken för vårdlidande. Av den orsaken har begreppen hälsa utifrån KASAM och 

vårdlidande varit en utgångspunkt för litteraturstudiens resultatdiskussion. Detta för att 

ytterligare belysa patienternas upplevelser. 
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4 Problemformulering 
 

Lätt sedering med dagliga sederingspauser har blivit en standardbehandling vid invasiv 

ventilation på IVA. Den aktuella behandlingen har visats ge hälsofrämjande 

fysiologiska effekter för patienterna. Tidigare forskning tyder på att invasiv ventilation 

och framförallt endotrakealtuben kan innebära stort obehag. Därför har patienterna 

tidigare varit djupt sederade. Att frångå djup sedering har inneburit förändringar för 

vårdpersonal men framförallt för patienterna. Högre krav ställs på IVA-sjuksköterskans 

kompetens för att främja hälsa och minska risken för vårdlidande hos nämnd 

patientgrupp. Ökad kunskap kring patienternas upplevelser kan därför bidra till mer 

patientfokuserad vård. 

 

5 Syfte 
 

Syftet var att beskriva lätt sederade patienters upplevelser under invasiv ventilation på 

IVA. 

 

6 Metod 
 

6.1 Design 
 

En strukturerad litteraturstudie av det valda ämnet har genomförts. Designen gav en 

översikt om forskningsläget och utifrån det kunde nya slutsatser dras (Greenhalgh, 

2012). En induktiv ansats har använts. Det innebär att valt ämne har observerats, 

studerats och beskrivits på ett så korrekt och förutsättningslöst sätt som möjligt (Priebe 

& Landström, 2012). 

 

6.2 Urval 
 

Inklusionskriterier var lätt sederade patienter över 18 år. Patienterna skulle ha 

behandlats med invasiv ventilation på IVA i minst tio timmar. Intuberade eller 

trakeotomerade patienter inkluderades. För att bedöma att patienterna var lätt sederade 

skulle de uppnå 2 till 4 enligt MAAS eller 0 till -2 enligt RASS. Alternativt att lätt 

sederingsprotokoll med dagliga sederingspauser använts eller vakna patienter med 

tydliga minnen från vårdtiden som kunde redogöra för sina upplevelser. Artiklar på 

svenska eller engelska inkluderades. De skulle vara publicerade från år 2008 och tio år 

framåt. I databasen Cinahl begränsades sökningen med peer-reviewed. Avslutningsvis 

hade artiklarna blivit godkända av en forskningsetisk kommitté eller hade ett tydligt 

beskrivet etiskt ställningstagande. Patienter med talventil exkluderades i de delar av 

artiklarna som rörde kommunikation. Patienter med permanent hjärnskada eller kognitiv 

nedsättning exkluderades.  
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6.3 Datainsamling 
 

En systematisk, elektronisk sökning har genomförts eftersom forskning om ett specifikt 

ämne eftersöktes. Sökningen gjordes med hjälp av PEO-modellen, vilket är en modell 

som används vid kvalitativa frågor. PEO-modellen står för population, exposure och 

outcome (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Använd PEO-modell utifrån syftet har 

specificerats, se figur nedan (Figur 1). 

 

Figur 1: PEO-modell. 
 

P  
 

(Population)  

Lätt sederade patienter som behandlats med invasiv ventilation på IVA. 

Sederingsgrad 2-4 (MAAS), -2-0 (RASS), lätt sederingsprotokoll med 

dagliga sederingspauser eller vakna patienter med tydliga minnen. 

Patienter > 18 år. Invasiv ventilation > 10 timmar. 

E  
 

(Exposure) 

 

Invasiv ventilation. Ventilatorbehandling. Mekanisk ventilation. 

O  

 

(Outcome) 

Upplevelser av att vara lätt sederad under invasiv ventilation.  

Upplevelser av att vara medveten i ventilator. 

 

Relevanta databaser för ämnet identifierades (Rienecker & Jørgensen, 2014) och i den 

här studien användes Cinahl och PubMed. En pilotsökning har genomförts av 

författarna för att få en grov uppskattning om hur mycket forskning som fanns 

publicerat inom området. Rienecker och Jørgensen (2014) påpekar att författarna var 

tvungna att förhålla sig till en översiktskunskap av vad som överhuvudtaget fanns 

skrivet om ämnet.  

 

Författarna tog del av de informationsvideor Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar lagt 

upp på lärplattformen Moodle gällande sökteknik i databaserna. Sökningarna gjordes 

med hjälp av ämnesord i kombination med fritextord i databaserna. Sökorden 

kontrollerades mot befintliga Cinahl headings i Cinahl och MeSH-termer (Medical 

Subject Headings) i PubMed. Med utgångspunkt från syftet och PEO-modellen 

identifierades följande sökord som fritextord för artikelsökningarna: intensive care, 

ICU, critical care, mechanical ventilation, invasive ventilation, ventilated patient*, 

mechanically ventilated patient*, mechanically ventilat*, ventilation, light* sedation, 

conscious sedation, conscious, conscious*, patient* attitud*, patient* experie*, patient* 

view*, patient* percep*, patient* memor*, patient* perspectiv*, patient* emotion* och 

life experien*. Trunkering med asterisk (*) användes i båda databaserna. I databasen 

Cinahl användes fritextord med frassökning. 

 

Med hjälp av boolesk sökteknik och kombinationssökning skapades olika sökblock. 

Den booleska termen OR användes inom sökblocken och termen AND mellan 

sökblocken. För ytterligare råd i samband med sökningarna hade författarna ett möte 

med två bibliotekarier från Linnéuniversitetet Växjö och Kalmar. För att få tillgång till 

artiklarna i fulltext användes Access by Linnaeus University eller Google Scholar. 

Gjorda sökningar i form av en sökmatris redovisas i separat bilaga (Bilaga A & Bilaga 

B). De funna artiklarnas titlar lästes av båda författarna. De som var relevanta utifrån 
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syftet lästes även abstraktet. Läsningen gjordes separat av båda författarna men 

abstrakten diskuterades tillsammans. Artiklar som var dubbletter från ena sökningen föll 

bort. Författarna var överens om de abstrakt som var relevanta och svarade på 

kriterierna; typ av studie, deltagare och intervention. Sedan lästes hela artiklarna i 

fulltext enskilt av båda författarna (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Totalt 14 

artiklar var relevanta i fulltext, 12 artiklar i Cinahl och 2 artiklar i PubMed (Bilaga A & 

Bilaga B). 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 
  

De 14 utvalda resultatartiklarna kvalitetgranskades med hjälp av en mall av Caldwell, 

Henshaw och Taylor (2011), se separat bilaga (Bilaga C). Mallen bestod av 18 stycken 

frågor, där fråga 1-8 och fråga 15-18 användes oavsett artiklarnas valda metod. Övriga 

frågor, 9-14 var antingen kvantitativa eller kvalitativa, se separat bilaga (Bilaga C). I 

den här studien har endast kvalitativa frågor använts. Om artikeln både var kvalitativ 

och kvantitativ fokuserade författarna endast på artikelns kvalitativa del och använde de 

kvalitativa frågorna till granskningen. För varje fråga fanns det tre möjliga svar. Om 

svaret var nej = 0 poäng, delvis = 1 poäng eller ja = 2 poäng. Maxpoäng var 36 och de 

artiklar som erhöll totalt 20 poäng eller lägre ansågs ha låg kvalitét och exkluderades 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

De 14 artiklar som var relevanta i fulltext kvalitetsgranskades av båda författarna var för 

sig. Efter genomförd kvalitetsgranskning jämförde författarna sina granskningsresultat 

där de var överens eftersom båda hade fått ett likvärdigt resultat. Det var en artikel som 

inte klarade kvalitetsgranskningen. Slutligen valdes totalt 13 resultatartiklar till den här 

litteraturstudien gemensamt ut av författarna. Resultatartiklarna redovisas i form av en 

artikelöversikt, se separat bilaga (Bilaga D).  

 

6.5 Dataanalys 
 

Analysprocessen genomfördes med utgångspunkt från litteraturstudiens syfte och 

metod. Det gjordes en nedbrytning av helheten till mindre delar för att hitta likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat som svarade på studiens syfte. Samtliga resultatartiklar i 

den här litteraturstudien analyserades med hjälp av Bettany-Saltikov & McSherrys 

(2016) dataextraktionsformulär. Formuläret utgick från PEO-modellen (Figur 1) och var 

uppdelad i nio steg. Före extraktionen läste författarna artikelns resultatet ett flertal 

gånger var för sig för att få en fördjupad förståelse kring innehållet. Därefter utförde 

författarna steg ett till sex enskilt och steg sju till nio gemensamt:  

 

1. Hela artikeln lästes ett flertal gånger och fokus lades på resultatdelen. 

2. Den text i resultatet som var relevant till studiens syfte markerades med olika 

färger. Författarna färgade patientupplevelser relaterat till kommunikation och 

information med grön färg, upplevelser såsom oro, stress, ångest och rädsla med 

rosa färg. Smärtupplevelser och upplevt obehag färgades med blå färg och 

övriga upplevelser med gul färg. 

3. Den text som var färgad skrevs in i en tabell med kolumner enligt ovan angivna 

färger. Artikelns sidnummer, kolumn nummer och radnummer antecknades. 

4. En öppen kodning genomfördes och relevant text kategoriserades. 

5. De funna kategorierna lades under större kategorier. 

6. Den nya listan med kategorier bearbetades och de som var snarlika togs bort. 

7. Kategorierna diskuterades och eventuella justeringar gjordes. 
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8. När texten var reviderad enligt ovan lästes artikelns resultat ytterligare flertal 

gånger för att säkerställa att kategorierna inkluderade all relevant information.  

9. När ovanstående steg var utförda startades processen på nytt till nästa artikel 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

 

6.6 Etiska överväganden 
 

God forskning har empirisk förankring, trovärdighet och öppenhet för 

tolkningsdimensionen (Rienecker & Jørgensen, 2014). För magisteruppsatser finns en 

rad etiska rekommendationer och samma forskningsetiska riktlinjer gäller som för 

annan forskning (Rienecker & Jørgensen, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Författarna har 

därför följt forskningsetiska riktlinjer under hela arbetsprocessen. Generalisering utifrån 

ett eller fåtal fall ska inte ske även om perspektivet kan dras till en generell nivå. 

Plagiering får inte heller förekomma (Rienecker & Jørgensen, 2014). Författarna till den 

här litteraturstudien har inte generaliserat och inte heller stulit forskningsresultat. 

Författarnas förförståelse diskuterades under analysarbetet för att personliga värderingar 

inte skulle färga resultatet (Alvesson & Sköldberg, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). En 

viss akademisk förförståelse fanns hos författarna från pågående specialistutbildning. I 

använda forskningsintervjuer ska anonymisering, integritet och etik vara genomgående 

och väl övervägd (Rienecker & Jørgensen, 2014). Forskningsarbetet som bedrivs inom 

intensivvården ska uppfylla krav på forskningsetik enligt Helsingforsdeklarationen 

(SFAI, 2015). Litteraturstudiens resultatartiklar var därför godkända av en etisk 

kommitté eller hade ett tydligt beskrivet etiskt ställningstagande enligt 

Helsingforsdeklarationen.  

 

7 Resultat 
 

Efter bearbetning av artiklarnas resultat framkom tre huvudkategorier utifrån 

patientupplevelser av lätt sedering under invasiv ventilation: Upplevelser av sitt 

tillstånd, Upplevelser av att bli sedd och hörd och Upplevelser av längtan. 

Huvudkategorier med efterföljande subkategorier presenteras nedan (Figur 2). 

 

Figur 2: Huvudkategorier med efterföljande subkategorier. 
 

 

Upplevelser av sitt tillstånd 

 

Upplevelser av att bli sedd 

och hörd 

 

Upplevelser av längtan 

Kritiskt sjuk i främmande 

miljö 

Avsaknad av röst Extubering 

Invasiv ventilation och 

endotrakealtub 

Dysfunktionell kropp och  

dess hinder för 

kommunikation 

Törst och smak 

Medvetenhet och sedering Vårdspersonals närvaro Vila och sömn 

Overklighetskänslor och 

förvirring 

Anhörigas närvaro Återhämtning och 

hemlängtan 

 



  
 

9 

7.1 Upplevelser av sitt tillstånd 
 

Den främmande miljön på IVA upplevde patienterna var obehaglig. Olika åtgärder till 

följd av kritisk sjukdom tyckte patienterna var smärtsamma. De upplevde sig vara 

fängslade i sitt tillstånd, både psykiskt och fysiskt. Endotrakealtuben och den invasiva 

ventilationen gav patienterna andningssvårigheter, smärta och panikkänslor, speciellt 

vid sugning. Det som för många upplevdes svårast med att vara lätt sederade var att se 

andra patienter i deras utsatta situation. Majoriteten av patienterna uppgav trots allt att 

de föredrog att vara lätt sederade istället för djupt sederade. 

 

7.1.1 Kritiskt sjuk i främmande miljö 

 

Den främmande miljön på IVA upplevdes obehaglig för patienterna. Deras kritiska 

tillstånd, vissa medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder, tyckte patienterna var 

smärtsamma (Hajiabadi, Heydari & Manzari, 2018; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 

2012a). Patienterna kände maktlöshet till följd av det tillstånd de befann sig i eftersom 

de behövde stöttning med exempelvis toalettbesök i sängen. De upplevde förlorad 

värdighet eftersom de var helt utlämnade till andra (Hajiabadi et al., 2018; Karlsson et 

al., 2012a). Patienterna uttryckte även en känsla av att vara fängslade i sina kroppar 

(Tembo, Higgins & Parker, 2015) och i deras tillstånd (Hajiabadi, Heydari & Manzari, 

2017; Karlsson et al., 2012a; Tembo et al.,  2015). Personliga tillhörigheter upplevdes 

vara lugnande och tröstande i den främmande miljön på IVA (Laerkner, Egerod, Olesen 

& Hansen, 2017). 

 

7.1.2 Invasiv ventilation och endotrakealtub 

 

Patienterna upplevde andningssvårigheter, ofta beskrivna som kvävningskänslor, till 

följd av behandlingen med invasiv ventilation (Fink, Flynn Makic, Poteet & Oman, 

2015; Hajiabadi et al., 2018; Holm & Dreyer, 2017; Karlsson & Forsberg, 2008; 

Karlsson et al., 2012a; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012b). De fick panikkänslor till 

följd av andningssvårigheterna (Karlsson et al., 2012a; Karlsson & Forsberg, 2008; 

Karlsson et al., 2012b). Det fanns även en stor rädsla hos några av patienterna över att 

ventilatorn skulle sluta fungera (Karlsson et al., 2012a). Några beskrev tillståndet som 

att de var i helvetet och att andningen försvårades när de rörde sig. Deras 

andningsproblematik underlättades när de fick sitta upp. Några patienter uttryckte att de 

inte kunde må bra så länge de befann sig i tillståndet av att vara invasivt ventilerade 

(Karlsson et al., 2012b).  

 

Endotrakealtuben upplevdes vara smärtsam och obehaglig (Fink et al., 2015; Hajiabadi 

et al., 2018; Holm & Dreyer, 2017; Karlsson et al., 2012b). När endotrakealtuben var 

instabil upplevde patienterna illamående (Holm & Dreyer, 2017; Karlsson et al., 

2012b). De uttryckte ett behov av att hålla i tuben eftersom de kände oro över att den 

inte skulle stanna kvar, exempelvis vid hosta (Holm & Dreyer, 2017). Sugning i 

endotrakealtuben tyckte de flesta var en av de mest obehagliga och smärtsamma 

upplevelserna (Fink et al., 2015; Hajiabadi et al., 2018; Karlsson et al., 2012a). 

Sugningen kunde ge patienterna panikkänslor (Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 

2012b). Panik uppstod framförallt när sugkatetern fördes för långt ner och därför 

föredrog många av patienterna att medverka vid sugningen. De uttryckte att de antingen 

ville utföra sugningen själva eller styra IVA-sjuksköterskans hand eftersom de själva 

visste hur långt ner sekretet satt (Karlsson et al., 2012b). Patienterna upplevde lättnad 
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när sekretet i luftvägarna försvann (Karlsson & Forsberg, 2008; Karlsson et al., 2012b).

  

7.1.3 Medvetenhet och sedering 

 

Tillståndet av att vara lätt sederade tyckte några av patienterna öka deras insikt i hur 

sjuka de var. Många uttryckte att det jobbigaste med att vara lätt sederade var att behöva 

se andra patienter i deras kritiska tillstånd och utsatta situation (Laerkner et al., 2017). 

Några kände att deras vakna tillstånd ibland gjorde dem utmattade och att de ville ha 

mer sedering (Karlsson et al., 2012a). Att vara lätt sederade gav känslor av ökad 

kontroll och möjliggjorde interaktion med vårdpersonal och anhöriga. Majoriteten av 

patienterna ville vara i ett lätt sederat tillstånd eftersom de då kunde komma ihåg sin 

vårdtid (Karlsson et al., 2012a; Laerkner et al., 2017). Det gav även några bevis på att 

kropp och hjärna fungerade (Karlsson et al., 2012a). 

 

7.1.4 Overklighetskänslor och förvirring 

 

Patienterna upplevde sig vara i ett tillstånd där de var hälften vakna och hälften 

sovandes (Karlsson et al., 2012), där de hade förvirrade tankar och overkliga 

upplevelser (Holm & Dreyer, 2017). Patienterna hade svårt att förstå vad som hände. De 

hade svårigheter att förstå vilka vårdpersonalen var samt vad vårdpersonalen gjorde. Att 

fluktuera mellan medvetet och omedvetet tillstånd upplevdes ibland obehagligt eftersom 

patienterna hade mardrömmar, ofta om döden (Hajiabadi et al., 2018). Patienterna 

drömde mycket (Holm & Dreyer, 2017; Karlsson et al., 2018a; Karlsson & Forsberg, 

2008; Karlsson et al., 2012b). De hade både otäcka och underbara drömmar (Holm & 

Dreyer, 2017; Karlsson & Forsberg, 2008). För några övergick det till ett tillstånd av 

intensiva hallucinationer och surrealistiskt medvetande. Det upplevdes både absurt och 

skrämmande men några av patienterna uppgav att de hade möjligheten att fly deras 

riktiga och överväldigande tillstånd (Holm & Dreyer, 2017). 

 

7.2 Upplevelser av att bli sedd och hörd 
 

Oförmåga att inte kunna kommunicera verbalt orsakat av avsaknad av röst var ett av de 

största och mest utmanande problemet hos patienterna. Det uppstod hinder för 

kommunikation till följd av deras nedsatta kroppsfunktion. Majoriteten av patienterna 

upplevde trots allt att kommunikationsverktyg underlättade deras kommunikation. 

Fysiska och psykisk närvaro av både vårdpersonal och anhöriga var viktigt för 

patienterna. Det möjliggjorde att de kände sig sedda och hörda men det fanns 

undantagsfall. 

 

7.2.1 Avsaknad av röst 

 

Att inte kunna förmedla sig verbalt på grund av avsaknad av röst upplevdes vara ett av 

de största och mest utmanande problemet (Guttormson, Lindstrom Bremer & Jones, 

2015; Hajiabadi et al., 2018; Holm & Dreyer, 2017; Karlsson et al., 2012a). Patienterna 

uppgav känslor av maktlöshet på grund av upplevd ojämlik relation med vårdpersonal 

(Guttormson et al., 2015; Hajiabadi et al., 2017; Holm & Dreyer, 2018a; Karlsson et al., 

2012a). Oförmåga att inte kunna uttrycka sina behov gav känslor av ensamhet och att de 

blev avvisade och därmed varken sedda eller hörda (Kjeldsen et al., 2018). Det kunde 

ge känslor av förlorad identitet (Kjeldsen et al., 2018; Tembo et al., 2015). Patienterna 

uttryckte oro och rädsla över en tro på att de aldrig skulle kunna prata igen (Guttormson 

et al., 2015; Hajiabadi et al., 2018; Holm & Dreyer, 2018a; Karlsson et al., 2012a). 
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7.2.2 Dysfunktionell kropp och dess hinder för kommunikation 

 

Patienterna upplevde att deras dysfunktionella kropp orsakade missförstånd mellan dem 

och vårdpersonal. Att inte kunna skriva på grund av svaghet eller svullnad i händerna 

gav patienterna en känsla av att inte bli hörda (Hajiabadi et al., 2018; Holm & Dreyer, 

2018b; Tembo et al., 2015). Andra upplevda hinder för kommunikation var utrustning 

som satt fast på kroppen (Laerkner et al., 2017). Många tyckte att det var 

energikrävande att skriva (Karlsson et al., 2012b). Några upplevde det svårt att komma 

ihåg orden (Holm & Dreyer, 2018b; Laerkner et al., 2017). De upplevde även att de 

hade bristande tekniker för att kunna kommunicera med läpparna vilket orsakade 

missförstånd mellan patienterna och vårdpersonal (Hajiabadi et al., 2018). Några få 

patienter såg kommunikationen som ett mindre problem eftersom de tyckte att 

vårdpersonal förstod dem ändå (Karlsson & Forsberg, 2008). Några patienter upplevde 

att kommunikationsverktyg, exempelvis bild- eller alfabetsbrädor, var användbart och 

bidrog till att de kände sig hörda (Guttormson et al., 2015). Majoriteten av patienterna 

upplevde dock att kommunikationsmöjligheterna var begränsade och att verktygen inte 

alltid fungerade (Guttormson et al., 2015; Karlsson et al., 2012a;  Holm & Dreyer, 

2018a; Holm & Dreyer, 2018b). Några patienter upplevde att de ofta blev avbrutna 

under tiden de försökte kommunicera (Guttormson et al., 2015). 

 

7.2.3 Vårdpersonals närvaro 

 

Att bli sedd i form av fysisk bekräftelse, exempelvis när vårdpersonal höll handen och 

hade ögonkontakt, underlättade patienternas situation (Karlsson & Forsberg, 2008). 

Majoriteten tyckte att vårdpersonal var tålmodig och uppmärksam i samband med 

kommunikation vilket gjorde att patienterna kände sig sedda och hörda (Holm & 

Dreyer, 2017; Laerkner et al., 2017). Det minskade känslan av hjälplöshet, att bli sedda 

som objekt eller bli ignorerade (Karlsson & Forsberg, 2008). De upplevde att 

vårdpersonal involverade dem i vården och att patienterna själva kunde påverka sin 

situation (Holm & Dreyer, 2018a; Karlsson & Forsberg, 2008; Karlsson et al., 2012b; 

Laerkner et al., 2017). Det upplevdes hjälpsamt om vårdpersonal förklarade vad de 

skulle göra samt att de talade till och inte om patienterna. Det möjliggjorde att 

patienterna kände sig sedda och hörda (Guttormson et al., 2015).  

 

Några av patienterna upplevde att de behövde uthärda möten med vårdpersonal som de 

tyckte var respektlösa och som de inte kände någon tillit till (Karlsson et al., 2012a). 

Det kunde bero på att vårdpersonal inte lyssnade på vad patienterna försökte förmedla 

eller att de inte trodde på dem, vilket upplevdes som en kränkning av värdigheten 

(Guttormson et al., 2015; Karlsson et al., 2012a; Laerkner et al., 2017). Många upplevde 

att vårdpersonal faktiskt förstod deras önskningar men att de blev avvisade (Guttormson 

et al., 2015). Flertal patienter hade upplevelser av att de blev sedda som objekt och att 

försök till att bli hörda ignorerades av vårdpersonal. De uppgav även minnen av att de 

inte blev bekräftade utifrån deras svåra individuella situation. Det resulterade till att 

patienterna kände sig osedda och försummade, vilket förvärrade deras situation 

(Karlsson & Forsberg, 2008). När vårdpersonal hade privata konversationer 

sinsemellan, vilket kunde leda till ouppmärksamhet, upplevde patienterna oro över att 

de inte skulle bli sedda. Det gjorde att några patienter upplevde irritation och maktlöshet 

medan andra upplevde det avkopplande att lyssna på deras konversationer (Laerkner et 

al., 2017).  
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7.2.4 Anhörigas närvaro 

 

Besök av anhöriga upplevdes ge stöd, trygghet och lindrade känslor av ensamhet 

(Hajiabadi et al., 2017; Karlsson et al., 2012a). Det gav patienterna möjlighet till att 

öppna upp sig och kunna berätta om sin sorg (Hajiabadi et al., 2017). De upplevde att 

anhöriga gjorde att de lättare kunde hantera en ökad medvetandegrad och de olika 

behandlingarna (Karlsson et al., 2012a). Det bidrog även till att patienterna upplevde att 

deras individuella preferenser kunde bli sedda och uppmärksammade (Karlsson et al., 

2012a; Laerkner et al., 2017). Att få ha besök av anhöriga gav en känsla av att de var på 

bättringsväg och många angav att anhöriga var den viktigaste faktorn för att de skulle 

känna sig sedda (Hajiabadi et al., 2017). Några av patienterna upplevde svårigheter med 

att ha anhöriga på besök då de inte kunde kommunicera och förmedla vad de ville 

(Karlsson et al., 2012b). Vissa ville inte att anhöriga skulle få se dem i deras utsatta 

situation, vilket gav patienterna ökade obehagskänslor (Hajiabadi et al., 2017, Laerkner 

et al., 2017). 

 

7.3 Upplevelser av längtan 
 

Patienterna hade en längtan efter att undkomma den smärta och det obehag 

endotrakealtuben utgjorde. De hade en längtan efter att få att äta, känna smaker samt 

dricka och bli av med den konstanta känslan av törst. Majoriteten av patienterna hade en 

önskan om bättre vila och sömn under vårdtiden. De uttryckte även en stark längtan 

efter återhämtning, där hemlängtan höll hoppet vid liv. 

 

7.3.1 Extubering 

 

Patienterna upplevde en längtan efter att bli extuberade (Fink et al., 2015; Hajiabadi et 

al., 2018; Holm & Dreyer, 2017, Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b). Det 

fanns en längtan efter att kunna andas självständigt (Karlsson et al., 2012a). Även om 

patienterna visste att endotrakealtuben var nödvändig ville de bli av med den så fort 

som möjligt. När endotrakealtuben var instabil eller när patienterna var otillräckligt 

smärtlindrande ökade deras obehagskänsla och deras längtan efter att bli extuberade 

(Holm & Dreyer, 2017). Det obehag endotrakealtuben utgjorde upplevdes vara utanför 

deras kontroll och något de behövde uthärda (Karlsson et al., 2012a). 

 

7.3.2 Törst och smak 

 

Patienterna upplevde konstant och ihållande törst och de uttryckte en längtan efter att få 

dricka (Holm & Dreyer, 2017, Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b; Kjeldsen 

et al., 2018). De upplevde torrhet i munnen (Karlsson et al., 2012b; Kjeldsen et al., 

2018). Några beskrev det som en känsla av att ha munnen full med sand (Kjeldsen et al., 

2018). Patienterna uttryckte att ingenting kunde ta bort deras långvariga känsla av törst. 

De kände tacksamhet över att få ha något kallt och fuktande i munnen (Kjeldsen et al., 

2018). Patienterna upplevde en längtan efter att få äta och få känna olika smaker 

(Hajiabadi et al., 2018; Karlsson & Forsberg, 2008; Karlsson et al., 2012a). Anledning 

till att deras längtan inte försvann var att patienterna upplevde att sondmatning inte 

tillfredsställde behovet av smak. Restriktioner av att inte få äta och känna smak eller 

dricka på vanligt vis upplevde patienterna var en källa till längtan och förvärrade deras 

situation (Hajiabadi et al., 2018). 
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7.3.3 Vila och sömn 

 

Patienterna hade en längtan efter att deras vila och sömn inte skulle påverkas av olika 

omvårdnadsåtgärder eller de olika ljud maskinerna orsakade (Hajiabadi et al., 2018; 

Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b). Känslan av att inte få tillräckligt med luft 

upplevdes också påverka sömnen och vilan (Karlsson et al., 2012b). De hade en längtan 

efter att deras vila och sömn inte skulle påverkas av andra patienter (Karlsson et al., 

2012a; Karlsson et al., 2012b). Majoriteten av patienterna ville ha nära observation av 

vårdpersonal (Laerkner et al., 2017). Några andra patienter blev störda av den konstanta 

övervakningen då de ville vara ensamma och vila (Karlsson et al., 2012b; Laerkner et 

al., 2017). Det upplevdes en längtan av att bli av med smärta och obehag för att kunna 

få en bättre sömn (Hajiabadi et al., 2018). En del av patienterna upplevde inte att deras 

sömn under vårdtiden var ett problem och uttryckte inte någon längtan efter bättre vila 

och sömn (Karlsson et al., 2012b). 

 

7.3.4 Återhämtning och hemlängtan 

 

Total avsaknad av krav, utmaningar och stimuli, vilket patienterna längtade efter, 

förvärrade deras situation. För några av patienterna blev längtan efter stimuli och 

utmaningar outhärdligt (Karlsson & Forsberg, 2008). De blev hoppfulla om att återgå 

till det normala livet när de upplevde framsteg i återhämtningen. Det kunde exempelvis 

vara när de kunde sitta på sängkanten eller i en stol (Karlsson et al., 2012a; Karlsson et 

al., 2012b). De hade en stark längtan efter att få återgå till sitt vanliga liv och att inte 

behöva vara helt beroende av andra (Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b). 

Patienterna hade en önskan om att få vara någon annanstans och en längtan efter att få 

lämna IVA (Karlsson & Forsberg, 2008; Laerkner et al., 2017; Holm & Dreyer, 2017). 

De upplevde en längtan efter att få återvända till sin familj (Hajiabadi et al., 2017; 

Karlsson et al., 2012b). Känslan av hemlängtan höll hoppet vid liv (Karlsson et al., 

2012b). 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

Att utgå från en strukturerad litteraturstudie var en styrka då det är en sammanfattning 

av primärstudier. Dessutom utgör primärstudierna forskning som svarar på en specifik 

fråga (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). En intervjustudie med färre patienter hade 

kunnat ge nyare beskrivning av patienternas upplevelser. Genomförd litteraturstudie gav 

en bredare bild av hela patientgruppens samlade upplevelser och forskningsläget, vilket 

eftersträvades. Författarna utgick från kvalitativ forskning för att uppnå syftet med 

studien. Kvalitativ forskning studerar ämnet i naturlig miljö för att förstå upplevelser 

som människor beskriver (Greenhalgh, 2012). Tre resultatartiklar innehöll både 

kvalitativ och kvantitativ del men endast den kvalitativa delen i artiklarna användes till 

resultatet. Det gjordes för att alla relevanta artiklar som svarade på studiens syfte skulle 

ingå, vilket sågs som en styrka. För stor avgränsning av forskningsmetod kunde, enligt 

Rienecker och Jørgensen (2014), begränsa antalet sökträffar, framförallt vid ett tydligt 

avgränsat syfte. 

 

Genom att formulera inklusions- och exklusionskriterierna i detalj minskade risken för 

överinklusion (SBU, 2017b). Det var en styrka då både inklusions - och 
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exklusionskriterier noggrant valts ut och beskrivits detaljerat. Kriterierna utformades 

från PEO-modellen som användes för att specificera ett tydligt kvalitativt syfte och 

problem (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). För att försäkra sig om att patienterna 

var lätt sederade skulle deras sederingsgrad graderas enligt angivna mätinstrument 

(Narkosguiden, 2016), alternativt att vakna patienter kunde redogöra för sina 

upplevelser. Det stärkte resultatet utifrån studiens syfte och resulterade i utökat material 

som hade förbisetts om endast gradering enligt mätinstrument använts som inklusion. 

Dock var det en svaghet då enbart åtta resultatartiklar hade gradering enligt MAAS och 

RASS som inklusion. Det hade ökat studiens tillförlitlighet om alla deltagare hade varit 

bedömda enligt mätinstrumenten. Den nedre tidsgränsen för ventilationen var 10 timmar 

eftersom det var ett inklusionskriterie i de flesta relevanta artiklar utifrån 

litteraturstudiens syfte. Patienter med permanent hjärnskada eller kognitiv nedsättning 

exkluderades för att minimera risken för otillräckliga svar. Det krävdes för syftet i 

studien. Anledningen till att patienter med talventil exkluderades i de delar av artiklarna 

som rörde kommunikation var att de kunde förmedla sig verbalt. Endast talventil 

möjliggjorde tal för patienter med trakeostomi (Vårdhandboken, 2017). Oavsett om 

patienterna hade endotrakealtub eller trakeostomi utan talventil var upplevelserna av 

kommunikation därför likvärdig. Ingen av patientgrupperna kunde förmedla sig verbalt. 

Tre resultatartiklar handlade enbart om kommunikation och resterande artiklar, alla 

utom en, handlade delvis om kommunikation. Hade trakeotomerade patienter 

exkluderats helt hade väsentliga resultatartiklar förbisetts och minskat trovärdigheten. 

 

Databaserna Cinahl och PubMed användes då de var relevanta för litteraturstudien. 

Enligt Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (2019) innehåller de databaserna 

material kring medicin och omvårdnad. På grund av tidsbegränsning av 

magisteruppsatsen har endast två databaser använts, vilket var en svaghet med studien 

då fler databaser hade kunnat öka studiens trovärdighet. Användning av fritextord i 

kombination med ämnesord möjliggjorde inkludering av senast gjord forskning som 

ännu inte tilldelats ämnesord (SBU, 2017a), vilket var en styrka. För att bredda 

sökningen trunkerades fritextord. Enligt Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 

(2018) bör trunkering användas med försiktighet i databaser med ämnesordlista. 

Trunkering av fritextord kan slå ut databasernas mappningsfunktion och resultera i färre 

träffar. Det var en svaghet i studien eftersom frekvent trunkering har använts. Enligt 

KIU (2018) ska frassökning undvikas i både Cinahl och Pubmed. Frassökning i 

fritextord hindrar mappningfunktionen av ämnesord. Sökningen i Cinahl utan 

frassökning resulterade i fler träffar men inga ytterligare artiklar som svarade på syftet. 

Booleska termen OR användes inom sökblocken för att få en bredare sökning. En bred 

sökning kan fånga upp både relevanta och irrelevanta artiklar. Det innebar en svaghet av 

sökningarna inom sökblocken. De olika sökblocken kombinerades med den booleska 

termen AND för att avgränsa sökningen. Sökningen utgick från fyra olika sökblock, i 

båda databaserna, vilket var en styrka i studien. Karolinska Institutets 

Universitetsbibliotek (2018) menar att ju fler sökblock sökningen innehåller, desto 

smalare blir sökningen. 

 

Då lätt sederade patienter var ett ämne med begränsad tidigare gjord forskning 

utvidgades sökningen till tio år. En för stor avgränsning av årtal kunde, enligt Rienecker 

och Jørgensen (2014), begränsa antalet sökträffar. Den utvidgade sökningen gjorde att 

ytterligare tre resultatartiklar kunde inkluderas i studien. Det ökade litteraturstudiens 

giltighet eftersom det gav ytterligare forskning till resultatet. Däremot kan det ses som 

en svaghet eftersom studien inte endast inkluderade den nyaste forskningen. Att artiklar 

som var peer-reviewed inkluderades var en styrka eftersom artiklarna hade hög kvalitet. 
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För att säkerställa att de funna resultatartiklarna i PubMed var peer-reviewed söktes 

tidskriftens hemsida fram (KIU, 2015). Artiklar skrivna på svenska och engelska 

inkluderades eftersom språken behärskades tillräckligt för att få förståelse kring 

artiklarnas innehåll. Dock resulterade den gjorda sökningen enbart till artiklar skrivna 

på engelska. Att endast inkludera artiklar på svenska och engelska kan varit en svaghet, 

då artiklar skrivna på andra språk kan ha förbisetts (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Författarnas modersmål var svenska, vilket kunde ge ökad risk för feltolkningar 

vid översättning från engelska. Det var en svaghet och en möjlig källa till feltolkning. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) ska medvetenhet om språkbegränsningar finnas. 

Författarna kvalitetsgranskade valda artiklar i fulltext utifrån Caldwell et al. (2011) 

granskningsmall, vilket var en styrka. Eftersom alla resultatartiklar hade hög kvalitét 

förbättrade det litteraturstudiens trovärdighet. Hade inte kvalitetsgranskning utförts 

skulle litteraturstudiens resultat bli bredare men med en sämre trovärdighet (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016).  

 

För att minska risken för feltolkningar och låg tillförlitlighet läste båda författarna 

artiklarnas resultat enskilt flertal gånger. Därefter diskuterades resultatet gemensamt 

tills de var överens om vad som stod i vardera artikel, detta ökade giltigheten och 

minskade risken för bias (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Även förförståelsen 

diskuterades mellan författarna för att personliga värderingar inte skulle färga 

analysarbetet (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det går inte att helt att utesluta att 

förförståelse kan ha färgat resultatet, vilket ses som en svaghet. Men författarnas 

förförståelse kan också varit en styrka då det kan ha bidragit med en djupare förståelse 

för innehållet i resultatartiklarna eftersom de varit insatta i ämnet. Förförståelsen ska 

omvandlas i en tolkningsprocess för att öka resultatets trovärdighet (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). För att öka resultatets trovärdighet användes resultatartiklar med ett 

tydligt etiskt resonemang (Rienecker & Jørgensen, 2014).  

 

Resultatet ger en tydlig bild av patientupplevelserna i Norden eftersom fem artiklar var 

från Danmark och tre från Sverige. Litteraturstudiens överförbarhet till 

omvårdnadsarbetet i Nordiska länder är stor eftersom intensivvården liknar varandra. 

Urvalet var jämt fördelat mellan manliga och kvinnliga patienter med ett stort 

åldersspann mellan 18-88 år. Det ger litteraturstudien en trovärdig bild av hur 

verkligheten ser ut och en ökad överförbarhet. Av resterande artiklar var två från USA, 

två från Iran och en från Australien. Samtliga 13 studier var genomförda i industriländer 

där vården påminner om varandra. Enligt Sveriges kommuner och landsting (2018) är 

Sverige, såsom andra länder i EU samt Norge, Kanada och USA, relativt rika länder 

med bra förutsättningar för högklassig sjukvård. Nämnda länder är industriländer och 

delar liknande effektivitets- och kvalitetsindex för ländernas hälso- och sjukvård. De har 

även högre överlevnadsstatistik inom vården jämfört med utvecklingsländer (SKL, 

2018). Det ökade överförbarheten till omvårdnadsarbetet i liknande länder, även om det 

kan finnas vissa organisatoriska skillnader och olika arbetssätt. Däremot var 

överförbarheten till utvecklingsländer liten eftersom vården skiljer sig mellan industri- 

och utvecklingsländer. 

 

Vid reproducerbarhet ska det, enligt KIU (2016), resultera i samma resultat om studien 

görs på nytt, vilket påvisar litteraturstudiens tillförlitlighet. Det gör även att läsaren kan 

avgöra graden av överförbarhet genom detaljerad beskrivning av litteraturstudiens 

forskningsprocess. Därför har författarna noggrant beskrivit litteraturstudiens 

tillvägagångssätt för att öka studiens tillförlitlighet och synliggöra graden av 

överförbarhet. 
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8.2 Resultatdiskussion 
 

Litteraturstudiens huvudfynd som svarade på studiens syfte, att beskriva lätt sederade 

patienters upplevelser under invasiv ventilation på IVA, diskuteras nedan. Resultatets 

huvudfynd diskuteras även utifrån de vårdvetenskapliga begreppen hälsa utifrån 

KASAM och vårdlidande.  

 

Ett huvudfynd i resultatet visar att patienterna upplever smärta, vilket Rotondi et al. 

(2002) och Samuelsson et al. (2007) belyser är en orsak till att patienterna tidigare varit 

djupt sederade. Problemet kvarstår trots att smärtlindring ska ha hög prioritet hos lätt 

sederade patienter (Puntillo et al., 2010; Strøm et al., 2010; Jablonski et al., 2017). En 

utebliven vård, såsom otillräcklig smärtlindring kan, enligt Eriksson (1994), leda till ett 

vårdlidande. Det kan bero på IVA-sjuksköterskans bristande förmåga att bedöma 

patienternas behov (Eriksson, 1994). Otillräcklig smärtlindring kan göra att patienterna 

upplever deras situation svårhanterlig och uppnår lägre grad av hälsa (Antonovsky, 

2005). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ansvarar IVA-sjuksköterskan för att 

identifiera och bedöma patienternas individuella behov av smärtlindring. Enligt 

Jablonski et al. (2017) kan smärta vara en bakomliggande orsak till oro och agitation 

hos lätt sederade och invasivt ventilerade patienter. Ansvarig läkare har, enligt Egerod 

(2009), visat sig vara mer drivande vid full avveckling av sedering än IVA-

sjuksköterskan som generellt ökar sederingen igen när de ser att patienterna är oroliga. 

Kontinuerlig sedering under lång tid fördröjer tid till extubering och förlänger 

patienternas vårdtid (Dasta et al., 2010). Det ger ökade kostnader för intensivvården. 

Inte nog med att tillräcklig smärtlindring kan minska vårdtiden och undvika ett 

vårdlidande hos patienterna, det kan även göra det möjligt för IVA-sjuksköterskan att 

lägga mer tid på patienternas omvårdnad (Jablonski et al., 2017). Det stärks av både 

Alasad och Ahmad (2004) samt Everingham et al. (2014) att IVA-sjuksköterskan ser det 

tidskrävande när patienterna exempelvis är agiterade då det tar tid från både medicinska 

åtgärder och omvårdnadsåtgärder. Agitation ökar även risken för att patienterna drar ur 

livsuppehållande utrustning enligt Everingham et al. (2014) och Tanios et al. (2014) 

vilket är ett hot mot patientsäkerheten.  

 

I resultatet framkommer det att många av patienterna upplever att sugning i 

endotrakealtuben är en av de mest obehagliga upplevelserna, vilket också framkommer i 

en studie av Puntillo et al. (2018). Sugning i endotrakealtuben är en åtgärd patienterna 

själva inte valt. Att genomgå en handling mot egen vilja kan leda till ett vårdlidande 

(Eriksson, 1994). Sugning är en nödvändig och frekvent återkommande åtgärd hos lätt 

sederade patienter (Everingham et al., 2014), som alltså inte kan undvikas. I resultatet 

framgår det att patienterna vill vara delaktiga för att underlätta sin situation. Enligt 

Antonovsky (2005) erhåller patienterna en hög grad av hälsa genom sin medverkan av 

meningsfulla handlingar. Det sker när de blir tilldelade resurser av vårdpersonal, får 

kontroll och därmed kan hantera sin situation. Det gör att patienterna inte känner sig 

som offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005). Den professionella omsorgen, ur 

en närhetsetisk aspekt, har en uppgift att erbjuda hjälp som gör att patienterna blir 

starkare och mer autonoma i samspelet med vårdpersonal (Sandman & Kjellström, 

2013).  

 

I resultatet framträder det att patienterna upplever en förlorad värdighet då de känner sig 

utlämnade till andra. Det framgår framförallt under omvårdnad som rör patienternas 

personliga hygien. Utgångspunkten i närhetsetik är att patienterna är sårbara och 
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beroende av vårdpersonal (Sandman & Kjellström, 2013). Patienternas värdighet är en 

grund i vårdandet och en respekt för patienternas värdighet ska finnas hos varje IVA-

sjuksköterska (Eriksson, 1994; Nyholm & Koskinen, 2015; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). För att inte kränka patienternas värdighet och minska 

risken för vårdlidande förklarar Eriksson (1994) vikten av att skydda patienterna vid 

vårdåtgärder som berör patienternas intima delar. Fortsättningsvis stärks det av att IVA-

sjuksköterskan ska säkerställa att omvårdnaden utförs så patienternas integritet inte 

hotas (Fröjd et al., 2016; Nyholm & Koskinen, 2015; Svensk sjuksköterskeförening, 

2012).  

 

Majoriteten av patienterna i resultatet uttrycker att de vill vara lätt sederade istället för 

djupt sederade. Att vara lätt sederade gör att de kan förstå och hantera samt se en 

mening med sin situation. Antonovsky (2005) styrker det med att begriplighet är kärnan 

i KASAM och i vilken utsträckning patienterna upplever sin situation som 

förnuftsmässig och gripbar. Patienterna blir delaktiga och uppnår då högre grad av hälsa 

(Antonovsky, 2005). Enligt Sandman och Kjellström (2013) och närhetsetiken samt 

Nyholm och Koskinen (2015), ställer det högre krav på vårdpersonalens etiska 

skyldighet till ett gott bemötande. Etiska skyldigheten innebär även en etablerad relation 

för att patienterna inte ska förlora sin självständighet och värdighet. Det styrker 

Eriksson (1994) med att betona att vårdpersonalens uppgift är att ge patienterna 

möjlighet till att uppleva sin fulla värdighet.  

 

Resultatet visar att att många av patienterna upplever att det jobbigaste med att vara lätt 

sederade är att behöva se andra patienter i deras utsatta situation. Att behöva se en 

annan patient genomgå vårdhandlingar mot sin egen vilja kan leda till ett vårdlidande 

(Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan undvikas med enkelsalar. Det styrks av Olausson, 

Lindahl och Ekeberg (2013) då patienter i en stor och delad IVA-sal tycker det är 

skrämmande att vårdas med andra patienter. Anledning är att de ser och hör när olika 

vårdåtgärder utförs och inte kan fly det vårdlidande som det utgör (Olausson et al., 

2013). Ljudreducerande enkelsalar med möjlighet till avskildhet kan därför underlätta 

för patienterna (Gabor et al., 2012; Johansson, Knutsson, Bergbom & Lindahl, 2016; 

Nyholm & Koskinen, 2015; Olausson et al., 2013). Enkelsalar ger även minskad risk för 

infektioner, förkortad vårdtid och därmed besparingar utifrån en samhällsaspekt 

(Teltsch et al., 2011). Däremot kan enkelsalar, enligt Olausson et al. (2013) göra att 

patienterna känner sig mer isolerade och ensamma.  

 

Resultatet visar att majoriteten av patienterna upplever att deras icke verbala förmåga är 

ett av de största problemen vid lätt sedering. Det är en ledande faktor till att de inte kan 

göra sig hörda och gör att de inte känner sig delaktiga i vården. Patienterna upplever att 

makten i kommunikationen finns hos vårdpersonalen. Att inte ha förmåga till att kunna 

förmedla sina önskningar kan, enligt Eriksson (1994), leda till en kränkning av 

patienternas värdighet och ett vårdlidande. Delaktighet, som tidigare nämnt, är oerhört 

viktigt för känslan av sammanhang och hög grad av meningsfullhet och hälsa 

(Antonovsky, 2005). Dock upplever majoriteten av patienterna i resultatet att 

kommunikationsmöjligheterna var begränsade. Kommunikationsverktyg upplevs inte 

alltid användbara och ibland känner patienterna sig ignorerade av vårdpersonal. 

Eriksson (1994) belyser att en känsla av maktlöshet kan uppstå hos patienterna då de 

inte blir tagna på allvar, vilket leder till ett vårdlidande. Det stärks även av Nyholm och 

Koskinen (2015) eftersom vårdpersonal bör möjliggöra värdig kommunikation även när 

patienterna har svårigheter att få sina röster hörda. Det är en begränsning när 

patienternas talförmåga är nedsatt men det behöver inte göra att ömsesidigheten i 



  
 

18 

relationen med vårdpersonal försvinner. Dialogen kan då ske på ett känslomässigt plan 

utan ord och språk enligt närhetsetiken (Sandman & Kjellström, 2013). IVA-

sjuksköterskan ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) integrera och ge 

patienterna stöd vid kommunikationen samt tillämpa lämpliga kommunikationsmetoder. 

 

Resultatet visar att patienterna upplever att deras situation underlättas när de blir sedda. 

Det kan vara till följd av fysisk beröring eller ögonkontakt med vårdpersonal. Fysisk 

beröring ger både positiva fysiologiska och psykologiska effekter hos invasivt 

ventilerade patienter (Arslan & Ozer, 2016; Olausson et al., 2013). I resultatet framkom 

det att patienterna hade delade upplevelser av möjlighet till delaktighet vid 

kommunikation med vårdpersonal. Att bli tagen på allvar och att kunna påverka sin 

vård är något Eriksson (1994) menar minska risken för vårdlidande. Det gör även 

situationen hanterbar och meningsfull, enligt Antonovsky (2005), eftersom patienterna 

kan möta de krav som ställs. De kan även få ökad kontroll över situationen, vara 

delaktiga och därmed uppnå en högre grad av hälsa (Antonovsky, 2005). Vårdpersonal 

har en skyldighet att visa respekt, lyssna och ta patienternas önskningar på allvar 

(Nyholm & Koskinen, 2015). Gott vårdande sker genom dialog där patienterna 

bekräftas, accepteras och hänsyn tas till egna önskningar (Sandman & Kjellström, 2013; 

Nyholm & Koskinen, 2015). Vårdpersonalen ska se personen i första hand och 

sjukdomen i andra hand utifrån ett närhetsetiskt tankesätt (Sandman & Kjellström, 

2013). Resultatet belyser att många av patienterna upplever sig bli behandlade som 

objekt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska patienternas omvårdnad utföras 

ur ett holistiskt och etiskt förhållningssätt. Att inte se och lyssna på patienterna kan 

enligt Eriksson (1994) leda till kränkning och ett vårdlidande. I vårdandet är det, enligt 

Sandman och Kjellström (2013), av stor vikt att möta patienten som en person med 

individuella behov, egna känslor och rädslor (Sandman & Kjellström, 2013; Nyholm & 

Koskinen, 2015).  

 

Det analyserade resultatet visar att patienterna i de flesta fall upplever att anhörigas 

närvaro gör att deras individuella behov uppmärksammas. Situationen blir då både 

meningsfull och hanterbar. Det går i linje med vad KASAM enligt Antonovsky (2005) 

står för eftersom både meningsfullhet och hanterbarhet möjliggörs. Anhöriga utgör då 

en resurs som kan ge högre grad av KASAM och hälsa hos patienterna (Antonovsky, 

2005). På intensivvårdsavdelningar, enligt Farrell, Joseph och Schwartz-Barcott (2005), 

är dagliga anhörigbesök vanligt förekommande där vårdpersonal kan ta hjälp och få stöd 

av anhöriga. Däremot har riktlinjerna långsamt ändrats med restriktioner allt från fem 

minuter per timme till tidsbestämda klockslag varje dag (Farrell et al., 2005). IVA-

sjuksköterskan har ofta svårigheter att involvera anhöriga och ser dem mer som 

distraktion än som resurser (Farrell et al., 2005). Det framkommer i resultatet att 

anhöriga är en viktig resurs för patienterna. Restriktioner med besökstider eller att IVA-

sjuksköterskan inte utnyttjar anhöriga som en resurs kan leda till att patienterna inte 

känner sig förstådda. Det kan minska deras grad av hälsa (Antonovsky, 2005).  

 

I resultatet framkom det att patienterna hade en längtan efter att bli extuberade och 

kunna andas självständigt. Ventilatorbehandling, redan efter en vecka, kan ge minskad 

styrka i kropp- och andningsmuskulatur som fördröjer extubering och förlänger 

vårdtiden (De Jonge et al., 2007). Lätt sedering med sederingspauser har visat sig ge 

betydligt lägre kostnader inom intensivvården jämfört med djup sedering. Främst till 

följd av kortare vårdtid men även minskad risk för ventilatorassocierade 

komplikationer, till exempel ventilatorassocierad pneumoni (VAP) (Dasta et al., 2010; 

Kollef, Hamilton och Ernst, 2012; Roberts, Johnson & Lalonde, 2014). Vilket De Jonge 
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et al. (2007) tidigare nämnt kan långvarig ventilatorbehandlig fördröja extubering och 

enligt Eriksson (1994) kan det leda till ett ökat vårdlidande hos patienterna.  

 

Patienterna i resultatet upplever en stark längtan av att tillfriskna så snabbt som möjligt, 

uppnå självständighet och att återgå till sitt vanliga liv. Mobilisering upplever 

patienterna kan underlätta deras andningsproblematik. De ser det även som ett tecken på 

förbättring. Även Egerod (2009) betonar vikten av att tillåta patienterna att vara vakna, 

mobiliserade och få känna sig delaktiga. Graden av delaktighet är mycket viktigt för att 

patienterna ska uppleva en hög grad av hälsa (Antonovsky, 2005). Hur mycket 

patienterna mobiliseras varierar stort beroende på den ansvariga IVA-sjuksköterskan 

(Egerod, 2009). Det är därför viktigt att IVA-sjuksköterskan ser till patienternas bästa, 

alltså att patienterna är vakna och mobiliseras eftersom det upplevs positivt för deras 

återhämtning. Tidig mobilisering kan även, enligt Lai et al. (2017) minska patienternas 

behov av invasiv ventilation, minska risken för infektioner samt förkorta vårdtiden på 

IVA. Det kan vara av vinning ur samhällsaspekter. 

 

I resultatet uttrycker patienterna även en stark längtan efter att få lämna IVA-miljön 

eftersom de känner sig fängslade. Det krävs tid, skicklighet och vilja hos IVA-

sjuksköterskan för att ge patienterna vård utifrån deras önskningar (Nyholm & 

Koskinen, 2015), i det här fallet önskan att lämna vårdmiljön. Det är inte alltid 

patienternas vilja kan uppfyllas men det behöver, enligt Nyholm och Koskinen (2015), 

finnas en vilja att göra det lilla extra för patienterna. Tillgång till utemiljö på IVA är 

exempel på en resurs som utgår från patienternas behov och främjar hälsa (PTS, 2018). 

Det kan, enligt Program för teknisk standard (2018), ske genom att patienterna förflyttas 

till uteplats eller visuellt kan ta del av hälsofrämjande utemiljöer. Det styrks av Ulrich et 

al. (2008) som belyser att natur och utemiljö ger patienterna en möjlighet till distraktion 

och ett sätt att komma bort från vårdmiljön. Utemiljön kan även stärka patienternas 

känsla av delaktighet i ett meningsfullt sammanhang (Antonovsky, 2005; Ottosson & 

Grahn, 2005). Det kan även reducera stress och återge styrka att orka med 

sjukdomstillstånd (Annerstedt et al., 2013). 

 

Att majoriteten av patienterna ville vara lätt sederade ser litteraturstudiens författare 

som resultatets mest framträdande huvudfynd. I en studie av Bäcklund, Persson och 

Hadziabdic (2018) framkommer det att vårdandet av lätt sederade patienter är en 

utmaning och att det kräver en konstant närvaro av IVA-sjuksköterskan. Det styrks av 

Everingham et al. (2014), eftersom ständig uppmärksamhet krävs av IVA-

sjuksköterskan för att oplanerade extuberingar inte ska ske. Vid en ökad 

arbetsbelastning, när IVA-sjuksköterskan är tvungen att vårda två patienter samtidigt, är 

det svårt att ha dem lätt sederade när de behöver konstant närvaro (Bäcklund et al., 

2018). Ibland tvingas IVA-sjuksköterskan frångå målet med lätt sedering orsakat av 

brist på vårdpersonal och för hög arbetsbelastning (Bäcklund et al., 2018). Det finns en 

ökad risk för oplanerade extuberingar vid lätt sedering (King & Elliot, 2012). Vid 

oplanerade extuberingar har sjuksköterske-patient ratio, i 95 procent av fallen, varit 1:2. 

Resterande fem procent av oplanerade extuberingar inträffade vid sjuksköterske-patient 

ratio 1:1 (Tanios et al., 2014). Fler sjuksköterskor per patient minskar risken för 

oplanerade extuberingar, vilket även King och Elliot (2012) stärker. Reintubering ökar 

dessutom risken för mortalitet och ökar vårdtiden eftersom komplikationsrisken är hög 

(King & Elliot, 2012). För att möjliggöra patienternas önskan om att vårdas med lätt 

sedering styrker även Egerod et al. (2013) att sjuksköterske-patient ratio bör vara 1:1. 

Dessutom förkortar det vårdtiden jämfört med ett sjuksköterske-patient ratio på 1:2 

(Falk & Wallin, 2016) och kan även leda till en potentiell ekonomisk besparing 
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(Laerkner, Stroem & Toft, 2016). När patienternas vakenhetsgrad ökar genererar det en 

kortare vårdtid men ett ökat resursbehov (Laerkner et al., 2016). Det kan därför ge 

balans utifrån en samhällsaspekt. 

 

9 Slutsats och kliniska implikationer 
 

Litteraturstudies resultat beskriver att patienterna hade både positiva och negativa 

upplevelser. Patienterna vill trots allt vara lätt sederade under invasiv ventilation på 

IVA. Studien belyser vikten av ökad kännedom om patienternas upplevelser av 

maktlöshet och förlorad värdighet. Bevarad värdighet är centralt för omvårdnaden. Det 

gör att patienterna kan uppnå en hög grad av hälsa och minskar risken för vårdlidande. 

Ökad kunskap kan därför leda till förbättrade vårdupplevelser för patienterna.  

 

Resultatet kan tillämpas i samband med förbättringsarbeten i verksamheten. Det är en 

viktig del av IVA-sjuksköterskans ansvarsområde. Flera förbättringsområden framkom i 

den här litteraturstudien, som förbättrad smärtlindring och delaktighet vid 

omvårdnadsåtgärder. Även tillämpning av anhöriga som resurser, att underlätta längtan 

samt en ömsesidig relation med kommunikation i fokus är förslag på 

förbättringsområden. Det kan möjliggöra att personen bakom diagnosen synliggörs och 

bekräftas.  

 

För att möjliggöra bättre vård för lätt sederade patienter tror författarna till studien att 

det traditionella grundtänket i verksamheten behöver ändras. Det eftersom patienterna 

inte längre behöver vara djupt sederade. Författarna menar att sjuksköterske-patient 

ratio bör vara 1:1 vid lätt sedering. Det ger ingen negativ effekt ur en ekonomisk 

samhällsaspekt. Därför tycker författarna att föregående inte borde vara en direkt 

anledning till att ökad patientfokuserad vård inte blir prioriterad. Avslutningsvis har 

resultatet även kartlagt den befintliga forskningen inom ämnet. Författarna tänker att 

fortsatt forskning om lätt sederade patienters upplevelser kan utöka kunskapsläget inom 

området. Forskning om mer effektiva hjälpmedel för kommunikation kan vara till nytta. 

Även mer forskning om hur förbättringsarbete påverkar patienternas upplevelser kan 

tänkas ha stor betydelse för omvårdnaden. 
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ventilerade > 24 h. Vakna patienter 

identifierade m.h.a. observationsteknik. 

Patienter med förmåga att komma ihåg och 

berätta om upplevelser. De visade även fysisk 

och andlig förmåga samt kunde samtycka till 

studien.  

Syftet var att 

förklara 

upplevelser hos 

medvetna invasivt 

ventilerade 

patienter och 
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kommunicera med läpparna. Smärta orsakade 
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patients’ experience 
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Nursing in Critical 

Care 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

 

Urval: 4 patienter (61-78 år), 4 kvinnor. IVA 

vid två universitetssjukhus. 

 

IVA-patienter > 17 år (men alla patienter var > 

18 år), dansktalande, invasivt ventilerade i 2-4 

dagar, RASS mellan - 1 och + 1. 

Syftet var att 

utforska vuxna 

IVA-patienters 

upplevelser av att 

vara medvetna 

under invasiv 

ventilation med 

endotrakealtub. 

Att patienterna inte kunde förmedla sig verbalt 

var ett av det största problemen. De ville få 

tydlig och väsentlig information. De tyckte att 

sjuksköterskan var uppmärksam och tålmodig. 

De upplevde kvävningskänslor och att tuben 

var obehaglig och smärtsam och  som en 

klump i halsen. Instabil tub eller otillräcklig 

smärtlindring ökade obehagskänslorna. De var 

oroliga över att tuben kunde åka ut. De 

längtade efter extubering, att få dricka och 

upplevde konstant känsla av törst. Patienterna 

hade både otäcka och underbara drömmar. 

Vissa skapade ett surrealistiskt medvetande, 

vilket kunde vara skrämmande men de kunde 

även fly verkligheten. 

35/36 
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Dreyer, P.  

 

Danmark 
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Nurse‐patient 

communication 

within the context of 

non‐sedated 

mechanical 

ventilation: A 

hermeneutic‐

phenomenological 

study.  

 

Nursing in Critical 

Care 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

 

Urval: 24 patienter (28-81 år), 13 män, 21 

kvinnor. IVA vid två universitetssjukhus. 

 

IVA-patienter > 18 år, dansktalande, invasivt 

ventilerade > 10 h som vårdats utan sedering, 

lugna och vakna på RASS-skalan, icke-

deliriska. 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

utforska icke-

sederade invasivt 

ventilerade 

patienters 

kommunikation 

med 

intensivvårdsjuksk

öterskor på IVA. 

Det fanns behov av en omfattande 

kommunikation. Bristande kommunikation 

gav ledsamhet, frustration, ilska, att de kände 

sig instängda, ensamma, förödmjukade eller 

maktlösa. De var rädda för att de aldrig skulle 

kunna prata igen. Kommunikationsverktyg var 

utmanande och fungerade inte alltid då 

patienterna glömde bort vad de ville förmedla 

eller på grund av nedsatt motorkoordination. 

Det fungerade när sjuksköterskan var lugn, 

empatisk och avsatte tid till kommunikation. 

De kände sig involverade i vården. 

35/36 
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PubMed 

Holm, A., & 

Dreyer, P.  

 

Danmark 

 

2018 

Use of 

Communication 

Tools for 

Mechanically 

Ventilated Patients in 

the Intensive Care 

Unit.  

 

Computers, 

Informatics, Nursing 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

 

Urval: 7 patienter (50-81 år), 3 män och 4 

kvinnor. IVA vid två universitetssjukhus. 

 

IVA-patienter > 17 år (men alla patienter var > 

18 år), dansktalande, invasivt ventilerade i 2-

22 dygn, RASS mellan -1 och +1. 

Syftet var att 

modifiera, testa 

och utvärdera 

kommunikationsve

rktyg för medvetna 

invasivt 

ventilerade 

patienter på IVA. 

Det fanns behov av omfattande 

kommunikation. Patienterna upplevde en 

överväldigande trötthet som försämrade 

möjligheten till kommunikation. Förvirring 

hos patienterna försvårade användningen av 

kommunikationsverktyg vilket gav irritation. 

33/36 

8) 

 

CINAHL 

Karlsson, V., 

Bergbom, I., 

& Forsberg, 

A.  

 

Sverige 

 

2012 

The lived 

experiences of adult 

intensive care 

patients who were 

conscious during 

mechanical 

ventilation: A 

phenomenological-

hermeneutic study.  

 

Intensive & Critical 

Care Nursing 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

 

Urval: 12 patienter (23-88 år), 9 män och 3 

kvinnor. IVA vid ett landsbygdssjukhus. 

 

IVA-patienter >18 år, svensktalande, invasivt 

ventilerade, MAAS 3-4 i minst 18 h i 

ventilatorn. 

Syftet var att 

belysa medvetna 

patienters 

upplevelser vid 

invasiv ventilation 

på IVA. 

Största problemet var kommunikation och 

något de behövde uthärda. Det var 

energikrävande att inte bli förstådd. Att vara 

röstlös var obehagligt och gav maktlöshet. Det 

fanns känsla av att vara fängslad. De kände sig 

maktlösa över situationen. Toalettbesök i 

sängen gav förlorad värdighet. De var 

andfådda och hade kvävningskänslor. Tuben 

var smärtsam, obehaglig och något de behövde 

uthärda. Sugning i tuben var väldigt smärtsamt 

och obehagligt. De drömde mycket och 

sömnen stördes av andra patienter. Patienterna 

såg stora fördelar med lätt sedering. Anhöriga 

gjorde det lättare att hantera situationen. De 

längtade efter extubering, olika smaker, att få 

dricka och återgå till sitt vanliga liv. 

34/36 

9) 

 

CINAHL 

Karlsson, V., 

& Forsberg, 

A.  

 

Sverige 

 

2008 

Health is yearning--

experiences of being 

conscious during 

ventilator treatment 

in a critical care unit.  

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

 

Urval: 8 patienter (21-81 år), 4 män och 4 

kvinnor. IVA vid ett landsbygdssjukhus. 

 

IVA-patienter > 18 år, svensktalande,  invasivt 

ventilerade > 1 dygn, MAAS 2-4. 

Syftet var att 

undersöka 

patientperspektivet 

vid medveten 

invasiv ventilation 

på IVA. 

Kommunikation var ett mindre problem men 

de blev ledsna vid kommunikationsbrister. 

Situationen förbättrades när sjuksköterskan 

förstod patienterna vilket minskade känslan av 

hjälplöshet, att bli sedda som objekt eller bli 

ignorerade. Att medverka vid 

omvårdnadsåtgärder ansågs viktigt. Avsaknad 

av stimuli, krav och utmaningar upplevdes 

svårt. Patienterna hade kvävnings- och 

panikkänslor och behövde strategier för att 

uthärda. De var lättade över att bli av med 

sekret. Patienterna hade både obehagliga och 

underbara drömmar. Fysisk och psykisk 

närvaro underlättade situationen och anhöriga 

gav hopp. De längtade efter smaker, dofter och 

att uppnå hälsa. 
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2012 

Patients' statements 

and experiences 

concerning receiving 

mechanical 

ventilation: a 

prospective video-

recorded study.  

 

Nursing Inquiry 

Metod: Videoinspelade intervjuer, kvantitativ 

och kvalitativ design. 

 

Urval: 14 patienter (23-88 år), 10 män och 4 

kvinnor. IVA vid ett länssjukhus. 

 

IVA-patienter > 18 år, svensktalande,  invasivt 

ventilerade, MAAS 3-4 i minst 18 h i 

ventilatorn. 

Syftet var att 

beskriva IVA-

patienters 

uttalanden, 

kommunikation 

och ansiktsuttryck 

vid invasiv 

ventilation. 

När vårdpersonal förstod patienterna 

förenklades situationen och de kunde delta i 

vården vilket ökade graden av hälsa. Många 

tyckte det var energikrävande att skriva. 

Panik- och kvävningskänslor fanns hos 

patienterna. De tyckte inte att de kunde 

kontrollera sin andning, vilket gav oro och 

ångest. Patienterna upplevde att tuben var 

smärtsam och obehaglig. De hade en konstant 

känsla av törst. Det fanns längtan att bli av 

med tuben, att dricka, uppnå hälsa och återgå 

till sitt vanliga liv. Patienterna hade mycket 

drömmar. Flertal faktorer störde deras sömn. 

Några tyckte inte att sömnen var 

problematiskt. 

Anhörigbesök var uppskattat men några tyckte 

att det var svårt eftersom de inte kunde 

kommunicera. 
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M.S., Jensen, 

K., Holm, A., 

Haahr, A., & 

Dreyer, P.  

 

Danmark 

 

2018 

Patients’ experience 

of thirst while being 

conscious and 

mechanically 

ventilated in the 

intensive care unit. 

 

Nursing in Critical 

Care 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ hermeneutisk 

design. 

 

Urval: 12 patienter (36-79 år), 7 män och 5 

kvinnor. IVA vid två sjukhus. 

 

IVA-patienter > 18 år, dansktalande, invasivt 

ventilerade 1-39 dagar, RASS mellan -1 och 

+1. 

Syftet var att 

undersöka 

medvetna 

patienters 

upplevelser av 

törst vid invasiv 

ventilation på 

IVA. 

Det fanns en konstant känsla av törst, vilket 

kändes som att ha munnen full med sand. 

Törst var skrämmande och gav obehag- och 

panikkänslor. Försök att släcka törsten 

verkade bara tillfälligt. Patienterna var 

tacksamma över att få något kallt och fuktande 

i munnen. Det fanns en rädsla över att behöva 

uppleva törst igen. 
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A sense of agency: 

An ethnographic 

exploration of being 

awake during 

mechanical 

ventilation in the 

intensive care unit.  

 

International Journal 

of Nursing Studies 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ longitudinell 

design. 

 

Urval: 28 patienter (37-80 år), 19 män och 9 

kvinnor. IVA vid två universitetssjukhus. 

 

IVA-patienter > 18 år, dansktalande, invasivt 

ventilerade > 3 dygn, kritiskt sjuka patienter 

som vårdats utan sedering, lugna och vakna på 

RASS-skalan, icke-deliriska. 

Syftet var att 

undersöka kritiskt 

sjuka patienters 

upplevelser av att 

vara vakna vid 

invasiv ventilation 

på IVA. 

Patienterna kände medverkan när de fick leda, 

delta och påverka situationen. Många tyckte 

det var tidskrävande att skriva och komma 

ihåg ord. Lätt sedering gav känsla av kontroll. 

Medvetenhet var ibland obehagligt. Några 

ville ha en trygg och nära observation medan 

vissa blev störda av det. Anhöriga gav tröst. 

Vissa ville däremot inte att anhöriga skulle se 

dem i deras kritiska tillstånd. 

Många tyckte att det värsta var att se andra 

patienter i sitt utsatta tillstånd. 
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2015 

 

The experience of 

communication 

difficulties in 

critically ill patients 

in and beyond 

intensive care: 

Findings from a 

larger 

phenomenological 

study.  

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Metod: Intervjustudie, kvalitativ 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

 

Urval: 12 patienter (20-76 år), 7 män och 5 

kvinnor. IVA vid ett regionalt sjukhus. 

 

IVA-patienter > 18 år, 

engelsktalande,  mekaniskt ventilerade i 3-36 

dagar, lätt sederade patienter som hade 

genomgått daglig väckning under minst 48 

timmar. 

Syftet var att 

beskriva lätt 

sederade IVA-

patienters 

upplevelser av 

kommunikationsbr

ister. 

Patienterna kände sig fängslade i sina 

dysfunktionella kroppar. När patienterna inte 

kunde förmedla sina önskningar på grund av 

endotrakealtuben orsakade det förlust av både 

röst och identitet. Bristande kommunikation 

gav frustration, ilska, förlorad kontroll och 

maktlöshet. 
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