
 

 

 

Magisteruppsats 

Att vårdas lätt sederad eller 

vaken under invasiv 

ventilation 
En systematisk litteraturstudie som belyser 

intensivvårdspatientens upplevelse 

Författare: Nina Danielsson och 

Malin Edner 

Handledare: Sofia Morberg 

Jämterud 

Examinator: Ulrika Hörberg 

Termin: VT19 

Ämne: Vårdvetenskap, 

självständigt arbete (magister) 

med inriktning intensivvård - 15 

hp 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ50E  



  
 

 
 

Abstrakt 
Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv 

ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det 

finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv 

ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. Invasiva 

metoder används inom intensivvård vilket kan upplevas som smärtsamt eller obehagligt. 

Även den högteknologiska vårdmiljön är speciell vilket kan bidra till obehag för 

patienten. Vårdpersonal beskriver att det tar mer tid i anspråk att vårda en patient som är 

vaken eller lätt sederad samtidigt som de upplever fördelar med att ha en mer vaken 

patient. Det finns då möjlighet att kommunicera och interagera med patienten i större 

utsträckning. Det framkommer även att vårdpersonal ser en utmaning i att vårda lätt 

sederade eller vakna patienter där de bland annat är oroliga för patientens trygghet och 

välbefinnande.  

Syfte Beskriva intensivvårdspatienters upplevelse av att vårdas lätt sederade eller vakna 

vid invasiv ventilation på en intensivvårdsavdelning.  

Metod En systematisk litteraturstudie har använts som metod. Kvalitativa artiklar har 

analyserats med hjälp av Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) nio steg. 

Resultat De tre huvudkategorier som framkom under analysen var upplevelsen av 

fysiskt och psykiskt lidande, upplevelsen av att kommunicera och upplevelsen av 

sammanhang eller avsaknad av sammanhang. 

Slutsats Patienternas upplevelse av att vårdas lätt sederade eller vakna var både 

obehaglig och smärtsam. Många av patienterna föredrog trots detta att vårdas vakna 

eller lätt sederade. Dels för att ha kontroll men även för att kunna kommunicera och 

interagera. Däremot så framkom att just upplevelsen av kommunikation kunde vara 

mycket frustrerande då framförallt intubation var ett stort hinder för att kunna 

kommunicera.  
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Abstract 
Background Most patients admitted to an intensive care unit for invasive ventilation 

get sedation at some point during the stay. Today's research shows that there are great 

advantages for the patient to be cared for ligthly sedated or consious during invasive 

ventilation. Today's sedation practice has moved towards keeping the patient more 

awake. Invasive procedures are used in the intensive care, which can be experienced as 

painful or unpleasant. The high-tech care environment is also special, which can 

contribute to the discomfort of the patient. Nurses describe that it takes more time to 

care for patients who are awake or lightly sedated. They also experienced advantages of 

having a more alert patient, such as the possibility of communicating and interacting 

with the patient. Healthcare professionals also see a challenge in caring for easily 

sedated or conscious patients, where they are worried about the patient’s safety and 

well-being. 

Purpose Describe intensive care patients' experience of being cared for lightly sedated 

or consious during invasive ventilation in an intensive care unit. 

Method A systematic literature review has been used as a method. Qualitative articles 

have been analyzed with the help of Bettany-Saltikov and McSherrys (2016) nine steps. 

Results The three main categories that emerged during the analysis were the experience 

of physical and psychological suffering, the experience of communication and the 

experience of context or lack of context. 

Conclusion The patients' experience of being cared for lightly sedated or awake was 

both unpleasant and painful. Many of the patients nevertheless preferred to be cared for 

awake or lightly sedated. Partly to have control but also to be able to communicate and 

interact. On the other hand, it emerged that the experience of communication could be 

frustrating, as intubation was a major obstacle to communicating. 
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1. Inledning 

En viktig del av intensivvården är sedering och analgesi. Målet med sedering och 

analgesi är att minska oro, ångest, smärta och att underlätta respiratorbehandling 

(Berggren, 2010). Många av de patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning får 

sedering någon gång under vistelsen. Forskning går mot att minimera användandet av 

sedativa läkemedel för att minska de negativa effekter som sedering medför patienterna 

(Roberts, Haroon & Hall, 2012). Dagens forskning visar att undvika överdriven 

sedering minskar tiden för invasiv ventilation och leder till en minskad dödlighet 

(Mehta, Spies & Shehabi, 2018). Det är mycket ansträngande och påfrestande för 

patienterna att vårdas på en intensivvårdsavdelning med invasiva ingrepp och en stökig 

miljö (Stubberud, 2009). I en studie av Everingham, Fawcett och Walsh (2014) beskrivs 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda lätt sederade patienter. 

Sjuksköterskorna upplevde att mycket tid fick läggas på att trygga och lugna 

patienterna. Forskning som tagits del av inför denna studie visar på att sjuksköterskor 

finner det komplext att vårda lätt sederade eller vakna patienter vid invasiv ventilation 

inom intensivvård. För att optimera arbetet kring sedering vid invasiv ventilation anses 

det därmed värdefullt att i denna studie belysa patienternas upplevelse.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

Vikten av evidensbaserad vård tas upp i kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor. Där beskrivs även att intensivvårdssjuksköterskor ska 

identifiera, använda mätinstrument, bedöma, åtgärda och utvärdera till exempel sedering 

och smärtlindring utifrån patientens individuella behov (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Intensivvårdssjuksköterskan har 
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en avgörande roll i hanteringen av sedering för att uppnå målnivåer och undvika 

komplikationer för patienterna (Walker & Gillien, 2006). Att vårda mer vakna patienter 

kräver tid, resurser och ökad närvaro vilket resulterar i ett ökat åtagande från 

intensivvårdssjuksköterskan. Det kräver kunskap och erfarenhet för att vårda en lätt 

sederad eller vaken patient. Detta inkluderar bland annat att göra adekvata bedömningar 

av patienten vad det gäller sederingsnivå, smärta och ångest (Tingsvik, Bexell, 

Andersson & Henricson, 2013). 

  

Att patienterna är mer vakna beskrivs av intensivvårdssjuksköterskor som krävande 

vilket tydligt ökar deras dagliga arbetsbelastning. Intensivvårdssjuksköterskorna känner 

att patientsäkerheten inte kan garanteras när de följer den nya målinriktade strategin att 

vårda en mindre sederad patient (Everingham et al., 2014). Tingsvik et al. (2013) 

beskriver däremot att intensivvårdssjuksköterskorna har en positiv upplevelse av lätt 

sederade patienter. Detta då patienterna har förmågan att uttrycka sina behov och delta i 

sin egen vård. Sjuksköterskorna får värdefull information från patienterna när de är lätt 

sederade eller vakna och kan kommunicera vilket utvecklar 

intensivvårdssjuksköterskornas kunskap och erfarenhet av att vårda en lätt sederad 

patient.  

 

2.2 Sedering 

Sedering är ett läkemedelsframkallat tillstånd, en målinriktad nedsättning av centrala 

nervsystemet Gulbrandsen (2009). Sedering ges i förhållande till andra pågående 

medicinska behandlingar och efter patientens individuella behov. Målsättningarna när 

sedationsdjup och läkemedel ordineras är patientsäkerhet, patientens tillfredsställelse 

och minsta möjliga respiratoriska och cirkulatoriska biverkan (Narkosguiden, 2016). Ny 
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teknik, bättre ventilatorer medför ett minskat behov av djup sedering. Målet med 

sedering är att ge minsta möjliga dos för att nå önskad effekt, samarbete med en ångest- 

och smärtfri ventilatorpatient, individanpassning och snabbast möjlig extubering med 

återgång till normal ventilation (Gulbrandsen, 2009). 

  

Den nuvarande inriktningen att begränsa sedering har lett till att sjukvården de senaste 

åren har ifrågasatt nyttan och behovet av rutinmässig kontinuerlig sedering för alla 

patienter som kräver invasiv ventilation (Pinder & Christensen, 2008). Trenden i 

Skandinavien är tydlig med eftersträvan av en allt mer ytlig sederingsnivå med 

samtidigt god analgesi (Berggren, 2010; Karlsson & Bergbom, 2015). En prioritet för 

intensivvården är patientens komfort samtidigt som patienterna hålls vakna och 

interaktiva för att delta i vården. Idealiskt sett bör patienter kunna kommunicera sina 

symtom och svårighetsgraden av dem så att lämplig symptombaserad icke-

farmakologisk och farmakologisk terapi kan användas (Metha et al., 2018). 

 

2.2.1 Sederingsnivåer och komplikationer 

Översedering är när en patient blir djupare sederad än den nivå som krävs för ett önskat 

medicinskt resultat. Konsekvenserna för översedering kan ge kardiovaskulära problem 

och behov av inotropi (Gulbrandsen, 2009). Redan på 90-talet diskuterades riskerna 

med översedering i en studie om sederingsrutiner för kritiskt sjuka patienter på 

intensivvårdsavdelningar (Margarey, 1997). Kontinuerlig sedering medför en 

förlängning av både sjukhusvistelse och ventilatortid (Berggren, 2010). Komplikationer 

kan även uppstå vid för låg dos av sedering då patienterna kan uppleva agitation, smärta 

och stress som annars hade kunnat förhindras (Nortvedt, Kvarstein & Jønland, 2005).  
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Inom intensivvård förekommer även dagligt sederingsuppehåll. Detta innebär att den 

kontinuerliga infusionen med sederade läkemedel avbyts med målet att patienterna ska 

vakna. Om eller när patienten blir orolig, agiterad eller på annat sätt anses behöva 

sedering startas åter infusionen (Morgan, 2000). År 2014 gjordes en lista av 

professionella i USA där de fem viktigaste ämnena för intensivvården togs upp. Där 

påtalades vikten av att använda sig av dagligt sederingsuppehåll för utvärdera 

sederingsnivån och inte riskera att patienterna blev översederade. (Halpern et al. 2014)  

 

2.2.2 Sederingsnivåer och mätinstrument 

Svenska intensivvårdsregistret har utformat en riktlinje för registrering av sederingsmål 

samt sederingsskattning. Riktlinjen grundar sig i att varje intensivvårdspatient som 

vårdas med invasiv ventilation har ett individuellt behov av sedering för att säker och 

komfortabel vård för patienten ska kunna bedrivas. Användning av sederingsmål och 

sederingskalor har visat förkorta vårdtiden samt ger färre komplikationer relaterat till 

invasiv ventilation. Registrering ska göras av alla patienter som behandlas med invasiv 

ventilation oavsett om de får sedering eller ej. Detta dels för att undvika oklarheter som 

kan uppstå då patienten inte får sedering under hela vårdtillfället samt att slippa 

oklarheter kring vilka läkemedel som är sederande eller ej (Svenska 

intensivvårdsregistret, 2018). 

 

Idag är det vedertaget att vårdpersonal behöver redskap för bedömning av sedering. 

Mätinstrument behövs för att minska subjektiviteten i vårdpersonalens bedömning av 

patienternas sederingsdjup vilket ökar kontinuiteten och kvaliteten på vården 

(Gulbrandsen, 2009). Exempel på skalor som kan användas för att mäta sederingsdjup 

är MAAS (Motor activity Assesment Scale) och RASS (Richmond Agitation-Sedation 

Scale), se bilaga 5. En önskad RASS-nivå för patienten bör fastställas varje dygn vilket 
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görs i vårdlaget. Det finns relativt lite forskning om patientkomforten vid olika grad av 

sedering. (Narkosguiden, 2016). De nordiska länderna ligger i framkant när det kommer 

till att följa dagens sederingspraxis. Det finns dock fortfarande arbete att göra för att 

förbättra de rutinerna (Egerod, Albarran, Ring & Blackwood, 2013). 

 

2.3 Patienten inom intensivvård 

Vid sjukdom, skada och behandling kan patienten uppleva en stor belastning av 

psykisk, fysisk, andlig och social karaktär. Patienten kan inom intensivvård utsättas för 

över- eller understimulering i form av nedsatt möjlighet att kommunicera, kontinuerligt 

psykiskt och fysiskt obehag, att inte kunna fatta egna beslut och en begränsad möjlighet 

att se sin omgivning (Stubberud, 2009). Inom intensivvården är det uppenbart att etiska 

konflikter kan uppstå. När intensivvårdens negativa effekter måste vägas mot nyttan 

som vården ger kan det uppstå etiska problem. Under intensivvårdstiden är patientens 

livskvalité förknippad med vårdkvaliteten. Inom intensivvården används många 

metoder som är invasiva och kan därmed upplevas som obehagliga och smärtsamma för 

patienterna. Det ihop med att vårdmiljön inom intensivvård är extremt teknisk bidrar till 

att patienten upplever obehag, smärta, ångest, konfusion, sömnstörning, delirium och 

andra obehag (Lundberg, 2012). Invasiv ventilation ger en kontrollerad ventilation med 

hjälp av ventilator. Patienten är vid invasiv ventilation antingen intuberad endotrakealt 

eller har patienten en trakealkanyl. Patienten är kopplad till ventilatorn via den 

endotrakeala tuben eller trakealkanylen. Indikationen för ventilatorbehandling ska 

dagligen omprövas. Målet är att avveckla den invasiva ventilationen så fort som möjligt. 

Vid non invasiv ventilation ges kontrollerad ventilation via en mask och är alltså inget 

invasivt ingrepp (Narkosguiden, 2016). 
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3. Teoretisk referensram  

Att vara patient på en intensivvårdsavdelning kan vara förknippat med lidande bland 

annat på grund av patientens nedsatta förmåga att kommunicera (Stubberud, 2009). 

Lidande kan resultera i förlust av kroppslig och emotionell integritet (Travelbee, 2001). 

I en av de studier som gjorts på intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda lätt 

sederade eller vakna patienter har kommunikation lyfts fram som en viktig faktor. De 

menar att det är både positivt med lätt sedering då patienten kan delta mer i sin vård 

men även en utmaning som kräver kreativitet och erfarenhet (Tingsvik et al., 2013). 

Enligt Travelbee är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap som gör 

det möjligt för att sjuksköterska och patient att interagera (Travelbee, 2001). Inom 

intensivvård har sjuksköterskan positionen att hjälpa patienterna att förbättra deras sätt 

att kommunicera på. Detta genom att guida patienterna att använda argumentativa och 

alternativa hjälpmedel så att de kan uttrycka sina behov (Nilsen et al., 2014).  

 

I föreliggande studie anses Travelbees begrepp lidande och kommunikation som en 

lämplig referensram för att studera valt problemområde. Dessa begrepp är viktiga för att 

analysera och tolka patienternas upplevelse av att vårdas lätt sederade eller vakna.  

 

3.1 Travelbees begrepp lidande och kommunikation 

Lidande och dess innebörd är något som alla människor får erfara. Det är en 

ofrånkomlig del av att vara människa men på samma gång ett personligt fenomen. 

Lidandet är en erfarenhet som ger insikt om innebörden av emotionell, andlig eller 

fysisk smärta och är ofta knutet till sjukdom. Lidandet är förknippat med det som 

upplevs som betydelsefullt i livet för den enskilda individen. Det finns olika grader av 

lidande, från övergående fysiskt, själsligt eller emotionellt obehag till ett extremt 
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lidande som kan övergå i en förtvivlad uppgivenhetsfas och därefter en terminal fas av 

likgiltighet och apati. Människor reagerar olika på lidande. Individen kan ha svårt att 

förstå och acceptera varför denne drabbas av lidande eller sjukdom. Lidandet upplevs 

som orättvist och meningslöst och kan ta uttryck i förvirring, vrede, självmedlidande, 

depression, självförebråelser, förebråelse mot andra, förtvivlad uppgivenhet eller apatisk 

likgiltighet. För sjuksköterskan är det viktigare att förhålla sig till individens upplevelse 

av lidande och sjukdom än till sin egen tolkning. Sjuksköterskan kan inte veta hur 

patienten upplever sin sjukdom utan att ha talat med denne och därigenom fått höra 

vilken mening patienten själv lägger i sitt tillstånd (Travelbee, 2001). 

  

Kommunikation är en process där tankar och känslor delas eller förmedlas. 

Kommunikation en förutsättning för att bemästra lidande och sjukdom. Interaktion 

mellan sjuksköterska och patient äger i stor utsträckning rum via kommunikation. 

Kommunikation pågår kontinuerligt i mötet mellan människor, både i verbal och icke-

verbal form. Syftet med kommunikation är att utforska och tillgodose patientens behov 

och att lära känna denne. All form av interaktion bidrar till att lära känna patienten och 

är lika nödvändig och viktig som att ge fysisk omvårdnad. Kommunikation är en 

komplicerad process som kräver bestämda förutsättningar och kan antingen förstärka 

den sjukes ensamhet eller lindra den. I processen inkluderas olika färdigheter som ett 

sinne för timing och sensitivitet, kunskap och förmåga att tillämpa kommunikationen 

och att behärska olika kommunikationstekniker (Travelbee, 2001). 

 

4. Problemformulering 

Patienter inom intensivvård är idag lätt sederade eller vakna för att minska de negativa 

effekterna som sedering medför patienten. Att undvika överdriven sedering associeras 
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med reducerad ventilatortid, kortare intensivvårdstid och kan även minska dödligheten. 

Lättare sedering har visat sig vara positivt på flera sätt. En lätt sederad eller vaken 

patient inom intensivvård kan delta i vården och kommunicera sina egna behov. Det 

medför att intensivvårdssjuksköterskan lättare kan skapa en relation till patienten. 

Däremot medför vården av en lätt sederad eller vaken patient en ökad arbetsbelastning 

för intensivvårdssjuksköterskorna då mer tid får läggas för att göra patienterna trygga 

och säkerställa patientsäkerheten. En intensivvårdspatient är generellt mycket utsatt då 

de får utstå invasiva ingrepp som kan vara obehagliga. Patienterna vårdas i en stökig 

miljö som präglas av teknik och har en nedsatt förmåga att kommunicera och fatta egna 

beslut. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda lätt sederade och vakna 

patienter är komplex med både positiva och negativa effekter för 

intensivvårdssjuksköterskans arbete. De finner bland annat att kommunikationen 

underlättas vilket gör det möjligt att möta intensivvårdspatienternas behov men även att 

det är utmanande med en ökad oro för patientens trygghet. För att minska lidande och 

obehag för lätt sederade eller vakna patienter inom intensivvård är det värdefullt att 

sammanställa den evidens som finns om patienters upplevelse av vårdas lätt sederade 

eller vakna vid invasiv ventilation på en intensivvårdsavdelning. 

 

5. Syfte 

Beskriva intensivvårdspatienters upplevelse av att vårdas lätt sederade eller vakna vid 

invasiv ventilation på en intensivvårdsavdelning. 

 

6. Metod 

En systematisk litteraturstudie har valts som metod. Denna metod ses som en hörnsten 

inom den evidensbaserade vården som är beroende av att forskningsresultat 
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sammanställs och utvärderas (Polit & Beck, 2017). Det vill säga att en litteraturstudie 

som görs systematiskt förser praktiken med redan sammansatt och värderad forskning. 

Det sparar tid och ansträngning att kunna läsa en väl utformad litteraturstudie istället för 

att söka upp och värdera varje enskild studie. En systematisk litteraturstudie innebär en 

sammanställning av relevant forskning utifrån ett syfte som är tydligt formulerat. 

Genom att identifiera, värdera, välja och syntetisera tidigare empiriska studier besvaras 

syftet systematiskt (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Studien inkluderar kvalitativa 

studier för att svara för patienternas upplevelser. Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) (2017) används kvalitativ forskning för att undersöka personers 

upplevelser, erfarenheter och uppfattning i relation till ett visst fenomen. Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) menar att varje kvalitativ studie anses ha ett kunskaps 

värde. Sammanställningen av flera kvalitativa studier leder till att ännu ett större 

kunskaps värde kan skapas.  

 

6.1 Urval  

Urvalet i denna studie består av primärstudier som svarar på syftet för studien. 

Ställningstagande har gjorts för inklusions och exklusionskriterier. Dessa användes för 

att sålla fram artiklarna som togs med i studien. Det minskar enligt SBU (2017) risken 

för att systematiska fel eller slumpen påverkar urvalet. De kriterier som framkom är 

framtagna utifrån Bettany-Saltikov och McSherry (2016) version av PEOT. Där 

P=population, E=fenomenet, O=utfall och T=typ av studie. Denna studies population 

var lätt sederade eller vakna patienter med invasiv ventilation som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Fenomenet var att vårdas på en intensivvårdsavdelning lätt 

sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Utfallet var patientens upplevelse av att 

vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Den typ av studie som granskats 
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är studier med kvalitativt resultat för att få svar på upplevelser. Enligt Bettany-Saltikov 

och McSherry (2016) är studiedesignen i kvalitativa studier relativt lika vilket gör att 

det går att inkludera olika typer av kvalitativa studier i samma litteraturstudie. Studier 

med mixad metod inkluderades i föreliggande studie men enbart det kvalitativa 

resultatet användes. Ytterligare avgränsningar har gjorts gällande ålder på deltagare, 

begränsningar i hur gammal en artikel får vara samt avsaknad av etiskt övervägande. 

Vilket enligt SBU (2017) är relevanta avgränsningar att göra. Enligt Polit och Beck 

(2017) är det även relevant att exkludera studier skrivna på andra språk än de författarna 

behärskar av praktiska skäl.  

  

Nedan följer studiens inklusions- respektive exklusionskriterier: 

  

Inklusionskriterier för artiklarna i studien: 

- artiklar som tar upp patienters upplevelse av att vara lätt sederad eller vaken vid 

invasiv ventilation på en intensivvårdsavdelning. 

- artiklar som är publicerade i peer reviwed journals. 

- artiklar med kvalitativ data i resultatet inkluderades för att svara på patientens 

upplevelse. 

- studier gjorda med deltagare över 18 år. 

- artiklar publicerade mellan 2008–2019 

-  artiklar skrivna på engelska  

 

Exklusionskriterier för artiklarna i studien: 

- artiklar som ej innehåller etiska överväganden. 

- artiklar med låg kvalitet efter granskning 
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6.2 Datainsamling genom systematisk litteratursökning 

De systematiska sökningarna utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Enligt SBU 

(2017) omfattar PubMed och Cinahl artiklar som är relevanta för området 

vårdvetenskap. I föreliggande studie genomfördes en så bred sökning som möjligt för 

att sedan exkludera de studier som inte mötte upp inklusionskriterierna. Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) beskriver att det är viktigt att i möjligaste mån få med 

alla studier som svarar på syftet för att undvika partiskhet.  

  

I studien användes PEO för att omvandla syftet till sökord samt identifiera synonymer 

till sökorden. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska PEO användas för att 

litteratursökningen ska genomföras systematisk. För att bredda sökningen identifieras 

synonymer.  

 

Sökstrategin anpassades och till viss del omformulerades för att finna de sökord eller 

indexeringsord i respektive databas som var relevanta för studiens syfte. Enligt SBU 

(2017) använder olika databasers teasurus, även kallat MeSH i PubMed, olika uttryck 

och begrepp och olika kontrollerade sökord eller indexeringsord, därför måste alla 

sökstrategier anpassas och omformuleras till varje specifik databas (SBU, 2017). 

 

För att inte missa relevanta studier har sökningen kompletterats med sökningar i fritext. 

Boolean operatorn OR användes för att kombinera de olika synonymerna, fritextord och 

indexeringsord, i sökblock. För att kombinera de olika blocken till en fullständig 

sökning användes AND. Sökningen finns utförligt presenterad i en sökmatris för att ge 

möjlighet att repetera sökningen och styrka dess validitet, se bilaga 2,3. Enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) är alla studier inte märkta med sökord vilket kan göra det 
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svårt att hitta dem i databaserna därför bör även sökningar i fritext göras. För att 

kombinera sökord används Boolean operators AND eller OR (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). 

 

Här redovisas exempel på sökord identifierade med hjälp av PEO. 

Population Lätt sederade eller vakna 

patienter som vårdas inom 

intensivvård 

ICU, intensive care unit, 

critical care 

Exposure Att vara sederad eller vaken 

under invasiv ventilation 

 

Light sedation, no sedation, 

conscious sedation, mechanical 

ventilation, ventilated patient 

Outcomes Patientens upplevelse Experience, perspective, 

attitude, feelings 

Type Kvalitativa studier  

 

Efter insamling av litteraturen gjordes en genomgång av materialet utifrån relevans samt 

kvalitet. Först gjordes en genomgång av materialets relevans efter det gjordes en 

kvalitetsgranskning av de studier som passerade den första genomgången. För att 

avgöra vilka studier som var relevanta gjordes en genomgång av materialet från den 

strukturerande sökningen i två steg.  

 

Under första steget av relevansbedömningen gjordes en genomgång av alla titlar och 

abstrakt utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Sökningen resulterade i 184 lästa 

titlar från både Cinahl och PubMed. Av dem identifierades 74 titlar som var relevanta 

där även abstrakt lästes. Av 74 abstrakt var 15 dubbletter, därmed lästes 59 unika 

abstrakt. Av dessa var det 18 som relevanta att läsa i fulltext. Alla artiklar fanns 

tillgängliga i fulltext via access by Linnaues University eller medicinska e-biblioteket, 

region Kalmar. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) innebär steg ett av 
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relevansbedömingen att man går igenom artiklarnas titlar och abstrakt utifrån inklusions 

och exklusionskriterier.  

 

I steg två gjordes en genomgång av de 18 relevanta artiklarna i fulltext utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier Således granskades 18 artiklar i fulltext. Vid denna 

genomgång föll två artiklar bort vilket resulterade i att 16 artiklar kvalitetsgranskades. 

Relevansgranskningens två steg utfördes av båda författarna oberoende av varandra. I 

de fall det fanns skilda åsikter om en artikel skulle tas med togs gemensamt beslut om 

detta. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) är det viktigt att 

relevansbedömingen sker strukturerat utifrån inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna. Det är även en fördel om genomgången görs av flera oberoende 

av varandra för att stärka validiteten.  

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvaliteten på de relevanta artiklarna användes en mall för 

kvalitetsgranskning av Caldwell et al. (2011), se bilaga 1. En noggrann genomgång av 

artiklarnas kvalitet gjordes för att säkerställa kvaliteten på denna studie. Genomgången 

gjordes av två personer oberoende av varandra för att sedan diskutera fram ett 

gemensamt beslut huruvida artikeln skulle inkluderas eller inte. I föreliggande studie 

valdes en gräns på 30 poäng för att säkerställa att det inkluderade artiklarna höll hög 

kvalitet. Av de 16 artiklar som kvalitetsgranskades fick 12 stycken över 30 poäng. 

Dessa finns redovisade i artikelmatrisen, se bilaga 4. Enligt Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) är kvaliteten på en systematisk litteraturstudie helt beroende av 

kvaliteten på artiklarna som inkluderas. Enligt mallen för kvalitetsgranskning kan varje 

fråga få svaret ja, delvis eller nej. Dessa svar ger olika poäng. Ja = 2 poäng, delvis = 1 
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poäng och nej = 0 poäng. Maximal poäng en studie kan erhålla är 36 poäng på totalt 18 

frågor där hög poäng indikerar en hög kvalitet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

6.4 Analysmetod 

I föreliggande studie har Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) nio steg använts för 

att analysera texten i de kvalitativa resultat som sammanställdes. 

 

Första steget innebar att båda författarna enskilt läste resultatet på artikeln som 

analyserades flera gånger för att helt sätta sig in i texten och få en fördjupad förståelse. I 

andra steget gjordes en genomgång av texten utifrån forskningsfrågan och de olika 

teman som framkom kodades. Genom så kallad färgkodning färgades olika teman med 

olika färger. Detta gjordes elektroniskt. Under steg tre klipptes de olika färgkodade 

texterna ut och grupperades tillsammans i ett formulär för dataanalys. Steg fyra 

innefattade öppen kodning. Genom att utesluta onödig utfyllnad och frågor som inte var 

relevanta för ämnet framkom kategorier. I steg fem sågs kategorierna som framkommit 

över och grupperades i nya mer övergripande rubriker. Antalet kategorier reducerades 

genom att kombinera dem som liknade varandra till nya bredare kategorier. I steg sex 

gicks alla de nya bredare kategorierna igenom och de som fortfarande var väldigt lika 

togs bort. Steg sju innebar att ytterligare en kollega självständigt gick igenom materialet 

för att se om samma kategorier framkom. Efter att kategorierna diskuterats gjordes vissa 

ändringar för att få fram de mest sanningsenliga kategorierna. I steg åtta lästes 

resultatdelen från artikeln på nytt för att försäkra att alla relevanta fakta innefattades av 

de slutliga kategorierna och underrubrikerna. Slutligen i steg nio, när en av 

primärstudierna var färdig, gicks de övriga inkluderade artiklarna igenom på samma sätt  
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid granskning av vetenskapliga medicinska artiklar bör projektgruppen ställa sig 

frågan om forskningen som är grunden har bedrivits på ett etiskt korrekt sätt (SBU, 

2017). Att ha ett etiskt förhållningssätt inom forskning handlar inte bara om att skydda 

människor och djur. Det handlar även om att hålla hög standard på studien och undvika 

alla typer av forskningsbrott som exempelvis plagiat eller förvrängning av data (Polit & 

Beck, 2017). I föreliggande studie har forskning sammanställts och analyserats från 

andra studier. En ansträngning har gjorts för att ha ett objektivt förhållningssätt och 

försäkra sig om att inget resultat förvrängs.  

 

Förförståelse, det vill säga den kunskap som författaren besitter om valt område, är 

något som alltid måste tas i beaktande inom kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning 

tolkar författaren data vilket alltid är beroende av den förförståelse som författaren 

besitter (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Området är nytt för författarna och 

den förförståelse som besitts har framförallt erhållits genom intag av forskning men 

även erfarenheter under vidareutbildningen till intensivvårdsjuköterskor. Att 

förförståelse är omöjligt att bortse från har tagits hänsyn till genomgående under 

studiens gång och förförståelsen har diskuterats löpande.  

 

7. Resultat 

Under analys av artiklarnas resultat framkom tre huvudkategorier och sedan 

subkategorier till dem. Se tabell nedan. 
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Huvudkategorier Upplevelse av 

psykiskt och 

fysiskt lidande 

Upplevelsen av 

att kommunicera 

Upplevelsen av 

sammanhang 

eller avsaknad av 

sammanhang 

Subkategorier Smärta och 

obehag 

Att vara utan sin 

röst 

Att vara delaktig 

 Ett främmande 

objekt i halsen 

Känslan av 

förståelse och 

känslan 

frustration 

Känslan av 

trygghet och 

närhet 

 Känslan av törst  Betydelsen av 

kontroll 

 Att ses som ett 

objekt 

 En fluktuerande 

verklighet 

   Vårdmiljön 

 

 

7.1 Upplevelsen av psykiskt och fysiskt lidande 

7.1.1 Smärta och obehag 

När patienterna beskrev upplevelsen av sin intensivvårdstid användes inte alltid ordet 

smärta eller smärtupplevelse utan order obehag utöver smärta användes mer frekvent 

(Berntzen, Bjørk & Wøien, 2018). Obehagen kunde vara både psykiska och fysiska 

(Tingsvik, Hammarskjöld, Mårtensson & Henricson, 2018). Att inte kunna andas, 

förstå, kunna kommunicera (Berntzen et al., 2018), att ha nedsatt aptit, sömnsvårigheter 

och oförmåga att rör sig var exempel på obehag (Tingsvik et al., 2018). När 

smärtupplevelsen beskrevs kunde den handla om känslomässig smärta som att vara ifrån 

nära och kära och rädsla för att inte överleva (Berntzen et al., 2018). Patienternas 

smärtupplevelse var olika, den beskrevs av några som överväldigande och konstant 

medan andra inte upplevde någon smärta (Holm & Dreyer, 2017b; Berntzen et al., 

2018).  Känslan av att deras smärtupplevelse blev tagen på allvar varierade. Vissa av 

patienterna upplevde att vårdpersonalen gjorde sitt yttersta för att lindra smärtan, men 

utan att lyckas. Andra patienter upplevde att de inte fick smärtlindring när de bad om 

det. Smärta kunde leda till att patienterna önskade att få sova igenom smärtsamma 

ingrepp (Berntzen et al., 2018). Att bli vägd upplevdes som ett obehagligt ingrepp och 
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patienterna kände sig illa till mods då de var rädda för att antingen förlora vikt, och 

försvinna, eller att gå upp vikt och blir för tung (Karlsson & Forsberg, 2008). En känsla 

av utmattning och svaghet fanns hos patienterna. De kände att deras kroppar var slut 

men hade inte förmågan att utrycka det. Utmattningen var både fysisk och psykisk. 

Patienterna upplevde att de saknade styrkan att protestera och ifrågasätta situationen och 

hade därför inget annat val än att härda ut. En känsla av att vilja ge upp och dö kunde 

uppstå (Tingsvik et al., 2018). För flera patienter blev lidandet outhärdligt, tankar kring 

självmord förekom (Karlsson & Forsberg, 2008).  

 

7.1.2 Ett främmande objekt i halsen 

Att vara intuberad och ha en endotrakealtub upplevdes som att ha ett främmande objekt 

som invaderade deras kroppar. Att inte få tillräckligt med luft jämfördes med att vara i 

helvetet (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012). Patienterna upplevde en 

kvävningskänsla som ledde till panik under ventilatorbehandling (Karlsson et al., 2012; 

Karlsson & Forsberg, 2008). Att andas genom en endotrakealtub eller trackealkanyl 

upplevdes som svårt då de hade svårt att kontrollera sin andning och konstant fick tänka 

på den (Karlsson et al., 2012).  Att vara intuberad liknades vid att ha en klump i halsen 

som inte hörde hemma där (Holm & Dreyer, 2017b; Tingsvik et al., 2018). Patienterna 

upplevde tuben som stor och hemsk och den orsakade smärta, illamående och känslan 

av att vilja kräkas (Holm & Dreyer, 2017b; Karlsson et al., 2012; Laerkner, Egerod, 

Olesen & Hansen, 2017). Sekret i luftvägarna ledde till en känsla av kvävning (Karlsson 

et al., 2012). En lättnad uppstod vid sugning av luftvägarna (Karlsson et al., 2012; 

Karlsson & Forsberg, 2008; Tingsvik et al., 2018) men beskrev även som en obehaglig 

upplevelse (Tingsvik et al., 2018). Patienterna upplevde även att sugning ledde till 

panik, framförallt om sjuksköterskan var hårdhänt (Karlsson et al., 2012). Patienterna 

upplevde en annorlunda och obehaglig känsla i munnen och en bestående känsla av 
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torrhet som ledde till ökad törst vid invasiv ventilation (Kjeldsen et al., 2018). Obehaget 

av den endotrakealtuben påverkade även patienternas sömn då de bland annat var rädda 

för att inte kunna få luft. Att inte kunna få luft upplevdes även vid aktivitet (Karlsson et 

al., 2012).  

 

Att vara i samspel med sjuksköterskan och själv få hålla i tuben och därmed kunna 

justera läget lite minskade irritationen (Laerkner et al., 2017). Att tuben skulle åka ut 

upplevdes som en stor oro. Patienterna upplevde det viktigt att tuben var stabiliserad så 

de kunde hosta (Holm & Dreyer, 2017b). Då patienterna var rädda för att råka dra ut sin 

tub var de noggranna med att följa vårdpersonalens uppmaningar (Tembo, Higgins & 

Parker, 2015). Patienterna önskade att bli av med tuben så fort som möjligt även om de 

visste att den var nödvändig för deras överlevnad. Patienterna fick kväva sin känsla av 

att vilja dra ut sin tub och därmed härda ut känslan av obehag och ångest (Holm & 

Dreyer, 2017b). Urträningsprocessen vid invasiv ventilation upplevdes som obehaglig 

och patienterna tvivlade på att de skulle kunna andas naturligt igen (Tingsvik et al., 

2018). 

 

7.1.3 Känslan av törst 

Törst upplevdes som överväldigande, dominerande och konstant (Kjeldsen et al., 2018). 

Att vara intuberad innebar att patienterna fråntogs det basala och existentiella behovet 

att dricka vatten (Kjeldsen et al., 2018; Holm & Dreyer, 2017b). Upplevelsen av törst 

var genomträngande och beständig. Törst associerades med ångest, rädsla och 

desperation. När inte den skrämmande och överväldigande känslan av törst kunde 

tillgodoses kunde det leda till panik hos patienten (Kjeldsen et al., 2018). De beskrev en 

obehaglig och väldigt torr känsla i munnen (Kjeldsen et al., 2018; Karlsson et al., 2012). 
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Patienterna jämförde den torra och konstiga känslan i munnen med att ha en beläggning 

i munnen och på tungan (Kjeldsen et al., 2018). 

 

Patienterna upplevde att törsten hade en djupgående påverkan på förloppet under 

behandlingen med invasiv ventilation. Att inte kunna kommunicera sin upplevelse av 

törst gjorde känslan av törst än värre då det var en utmaning att förmedla detta till 

vårdpersonalen. Känslan av törst hade en stor påverkan på patienterna som inte kunde 

sluta tänka på sin törst (Kjeldsen et al., 2018). När patienterna blev berövad ett sådant 

grundläggande behov kom känslor av förlust och längtan (Kjeldsen et al., 2018; Holm 

& Dreyer, 2017b). Törsten kunde bara lindras tillfälligt. Patienterna upplevde att isglass, 

lite vatten eller munswabb hade en kort positiv effekt på törsten (Kjeldsen et al., 2018). 

De längtade efter drycker som kaffe och läsk (Karlsson et al., 2012). Oavsett vilka 

åtgärder som vidtogs kunde känslan av törst inte avlägsnas utan enbart lindras. Detta 

gav en känsla av maktlöshet (Kjeldsen et al., 2018). Patienterna upplevde att de 

tvingades härda ut, vänta och tolerera situationen (Holm & Dreyer, 2017b). De 

upplevde att det hade underlättat att få känslan och upplevelsen i relation till törst 

förklarad för sig (Kjeldsen et al., 2018). 

 

7.1.4 Att ses som ett objekt 

Patienterna upplevde att deras värdighet och säkerhet sattes på spel när de inte blev 

tagna på allvar eller exkluderades från vården (Karlsson & Forsberg, 2008; Tingsvik et 

al., 2018). En känsla som bidrog till att känna sig exkluderad uppstod när patienterna 

upplevde att vårdpersonalen pratade om dem istället för till dem (Tingsvik et al., 2018; 

Laerkner et al., 2017). Patienterna upplevde av deras lidande inte alltid blev bekräftat 

och ibland ignorerades av vårdpersonalen vilket ledde till känslan av att bli behandlad 

som ett objekt (Berntzen et al., 2018; Karlsson & Forsberg, 2008). Patienterna som var 
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vakna under invasiv ventilation upplevde att deras värde baserade på beteendet och 

attityden hos vårdaren, där värdet av vårdande består av bekräftelse och individuellt 

lidande (Karlsson & Forsberg, 2008).  En form av lidande uppstod när patienten inte 

blev stimulerad och saknade krav och utmaningar från vårdpersonalen. Att inte ha några 

krav eller förväntningar på sig gav känslan av ett bristande värde (Karlsson & Forsberg, 

2008). 

 

7.2 Upplevelsen av att kommunicera 

7.2.1 Att vara utan sin röst  

Att vara utan sin röst gav en känsla av maktlöshet och avsaknad av kontroll. Patienterna 

beskrev en känsla av att vara fängslad av sin kritiska sjukdom och den endotrackeala 

tuben som gjorde det omöjligt att uttrycka sig verbalt (Tembo et al., 2015). Att inte 

kunna kommunicera upplevdes som frustrerande (Holm & Dreyer, 2017a; Tembo et al., 

2015; Tingsvik et al., 2018) och patienterna kände sig isolerade och fångade i sina 

dysfunktionella kroppar (Tembo et al., 2015). När patienterna inte kunde ta kontroll 

över kommunikationen kände de sig ovärdiga och förnedrade. Patienterna kände sig 

ensamma och överkörda när de försökte kommunicera sina behov då de upplevde att 

verbal kommunikation var omöjlig (Kjeldsen et al., 2018). Att var utan sin röst innebar 

en kamp för välfungerade kommunikation med människorna runt omkring (Wallander 

Karlsen, Heggdal, Finset & Heyn, 2018; Tingsvik et al., 2018). Det var inte alla 

patienter som förstod att deras oförmåga att kommunicera verbalt var tillfällig vilket gav 

dem ångest över huruvida de skulle kunna prata igen (Holm & Dreyer, 2017a).  
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7.2.2 Känslan av förståelse och känslan av frustration 

Patienterna upplevde att kommunikationsbehovet varierade i det olika faserna av 

intensivvårdstiden. I den akuta fasen upplevde patienterna att det handlade om att 

överleva och att de enbart behövde uttrycka basala behov så som smärta. Patienterna 

upplevde ett behov av att kommunicera mer omfattande senare i förloppet (Holm & 

Dreyer, 2018; Holm & Dreyer, 2017a). Känslan var att det var lättare att kommunicera 

enkla budskap, däremot kände de att det var svårt att uppnå förståelse när de ville 

framföra djupare mer omfattande behov (Tingsvik et al., 2018). Patienterna kunde 

känna ilska, hjälplöshet, ensamhet och förnedring när förståelse ej kunde uppnås (Holm 

& Dreyer, 2017a). Detta kunde leda till att patienterna inte ville ha besök av sin familj 

då de hade svårt att förmedla vad de ville kommunicera (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 

2012). När patienterna inte hade förmågan att uttrycka sina behov kände de sig 

maktlösa. De upplevde att de var tvungna att finna andra metoder för att kommunicera 

sina behov till exempel teckenspråk vilket upplevdes som frustrerande (Kjeldsen et al., 

2018; (Holm & Dreyer, 2017b; Laerkner et al., 2017). Kommunikationshjälpmedel 

upplevdes som både positiv och negativt av patienterna (Holm & Dreyer, 2018). 

Patienterna upplevde att det gick åt mycket energi att förmedla sig och var rädda för att 

glömma att andas (Karlsson et al., 2012).  

 

Patienterna upplevde att gränsen mellan att bli förstådd och att ge upp som väldigt tunn 

(Wallander Karlsen et al., 2018). En känsla av lättnad och glädje uppstod när 

patienterna blev förstådda (Tingsvik et al., 2018). Det var inte alla patienter som tyckte 

att kommunikation var något negativt utan upplevde att förståelse kunde uppnås (Holm 

& Dreyer, 2017a). Alla patienter upplevde inte heller kommunikationsproblem som ett 

stort hinder (Karlsson & Forsberg, 2008). Vissa patienter upplevde det lättare att uppnå 
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förståelse och kände sig inte lika isolerade med en trackeostomi jämfört med att ha en 

endotrakealtub (Karlsson et al., 2012).  

 

För att patienterna skulle förstå och acceptera sitt kritiska sjukdomsläge upplevdes 

kommunikationen från vårdpersonalen absolut nödvändig (Holm & Dreyer, 2017b). 

Patienterna upplevde att kommunikationen med sjuksköterskan pendlade mellan de två 

motpolerna, känslan av förståelse och känslan av frustration. När kommunikationen 

brast uppstod negativa känslor som frustration vilket kunde leda till att patienten gav 

upp försöket till att kommunicera. Vissa sjuksköterskor uppmanade patienterna att 

använda enkel kommunikation och uttrycka sig genom ett ord vilket patienterna 

upplevde som svårt. Kommunikationen upplevdes olika beroende på vilken 

sjuksköterska patienten kommunicerade med. En faktor som påverkade detta var hur 

stressad sjuksköterskan var (Holm & Dreyer, 2017a). Patienterna beskrev att 

ögonkontakt var av stor vikt och att inte få ögonkontakt med personalen gav en 

osäkerhet då patienterna inte kunde prata. Vissa patienter beskrev att en del 

sjuksköterskor var svåra att få kontakt med vilket ledde till en besvärlig situation där 

patienten gestikulerade för att få sjuksköterskans uppmärksamhet (Laerkner et al., 

2017). Andra patienter beskrev att de upplevde sjuksköterskorna som uppmärksamma 

(Holm & Dreyer, 2017b). En upplevelse som beskrevs av patienterna var känslan av 

trygghet i tron om att de blev förstådda av personalen (Karlsson et al., 2012). De 

upplevde även att det var lättare att kommunicera med vårdpersonal där de hade 

etablerat en relation (Tingsvik et al., 2018). 
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7.3 Upplevelsen av sammanhang och avsaknad av sammanhang 

7.3.1 Att vara delaktig 

Patienterna upplevde att vara vaken från första dagen på intensivvårdsavdelningen 

gjorde det möjligt för dem att uttrycka sin oro och visa känslor (Laerkner et al., 2017). 

Känslan av att vara vaken var individuell. De flesta patienterna upplevde det som en 

fördel (Holm & Dreyer, 2017b; Laerkner et al., 2017) då de kunde interagera med 

personal och familj. De kände sig då inkluderade istället för exkluderade (Laerkner et 

al., 2017). Även om upplevelsen av att vara vaken kan vara traumatisk eller smärtsam 

(Holm & Dreyer, 2017b) gav medvetandet en känsla av att aktivt kunna delta i sin egen 

vård (Holm & Dreyer, 2017b; Berntzen et al., 2018). Patienterna uppskattade att vara 

vakna och då kunna kommunicera, delvis förstå och ibland delta i det som hände. När 

patienten inte blev inbjuden att delta eller till och med blev nekad kunde det leda till 

ilska och frustration (Berntzen, Bjørk & Wøien, 2018). Att få vara delaktig i sin egen 

vård vid till exempel sugning av luftväg skapade en känsla av kontroll (Holm & Dreyer, 

2017b; Berntzen et al., 2018; Karlsson et al., 2012). Att bli uppmuntrad till att delta i 

vården upplevdes viktigt för att behålla självkänslan. En så enkel sak som att torka sin 

mun upplevdes vara livsnödvändigt (Karlsson & Forsberg, 2008; Tingsvik et al., 2018). 

Känslan av hjälplöshet och upplevelsen av att ses som ett objekt minskade vid 

delaktighet i vården (Karlsson & Forsberg, 2008). Patienterna upplevde att anhöriga och 

vårdpersonal var en resurs för att hantera svåra situationer (Tingsvik et al., 2018). Även 

om familjen inte kunde påverka deras mediciniska tillstånd (Laerkner et al., 2017) 

kände patienterna att familjen ingav trygghet och stöd (Karlsson et al., 2012; Laerkner 

et al., 2017).  
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7.3.2 Känslan av trygghet och närhet 

Patienterna kände sig trygga när de fick bekräftelse vilket lättade lidandet (Karlsson & 

Forsberg, 2008). De upplevde att fysisk kontakt och framförallt ögonkontakt från 

vårdpersonalen gav bekräftelse (Karlsson & Forsberg, 2008; Laerkner et al., 2017). Att 

känna mänsklig kontakt som till exempel att någon höll handen kunde patienterna 

uppleva som viktigare än ventilatorn (Karlsson & Forsberg, 2008). Närhet ingav 

trygghet vilket var extra viktigt för patienterna då de var för svaga fysiskt för att orka 

påkalla vårdpersonalens uppmärksamhet. Att höra vårdpersonal prata med varandra 

upplevdes som avslappande av vissa patienter (Laerkner et al., 2017). Att ha folk runt 

omkring sig lindrade rädslan och paniken av att vårdas i en ovan miljö (Tingsvik et al., 

2018). Patienterna kände sig omhändertagna, säkra och avslappande när 

sjuksköterskorna förstod dem och kunde dela skratt med dem (Karlsson et al., 2012; 

Tingsvik et al., 2018). Kontinuitet bland vårdpersonalen ingav en känsla av trygghet. 

Andra patienter upplevde detta inte lika viktigt då de istället föredrog en sjuksköterska 

som tog dem på allvar och som de samarbetade bra med (Laerkner et al., 2017). 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen och anhöriga hjälpte dem att hålla både fötterna 

på jorden genom att förklara situationen och visa på framsteg. Patienterna upplevde det 

som nödvändigt att ha kontakt och prata med anhöriga som kunde uppdatera dem om 

det vardagliga livet utanför sjukhuset. Anhöriga upplevdes som ett stort stöd för 

patienterna då de bland annat kunde återge och upprepa information (Tingsvik et al., 

2018). Patienterna upplevde att de behövde lita på andra och hitta metoder för att 

uthärda och motstå fysiska och psykiska påfrestningar. Patienterna uttryckte att de 

måste vara starka och motivera sig själv genom att använda coping strategier och 

distrahera sig själva (Berntzen et al., 2018).  
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7.3.3 Betydelsen av kontroll 

Även om de inte hade något att jämföra med föredrog patienterna ändå att vara vakna 

(Holm & Dreyer, 2017b; Laerkner et al., 2017). Att vara vaken var mindre skrämmande 

än att inte veta vad som händer. Att vara vaken upplevdes ge kontroll vilket var ett 

existentiellt behov (Holm & Dreyer, 2017b). Det fanns andra patienter som upplevde 

det svårt att vara vaken då det ökade deras medvetenhet kring deras allvarliga 

sjukdomstillstånd (Laerkner et al., 2017). Patienter som inte varit vakna hela 

vårdtillfället upplevde det svårt att vakna upp då de inte kunde förstå sin omgivning 

eller situation som var stressande och förvirrade (Berntzen et al., 2018). Att greppa 

sammanhanget upplevdes som svårt då deras medvetande skiftade. Patienterna upplevde 

det svårt att skilja mellan verkliga och overkliga upplevelser vilket medförde att det var 

svårt att förstå meningen med sjuksköterskornas interventioner. När patienterna hade 

svårt att kontrollera situationen skapades en känsla av att inte våga släppa taget vilket 

ledde till en inre konflikt, oro och en känsla av irritation och agitation (Tingsvik et al., 

2018). Patienterna upplevde att mental träning kunde vara till hjälp för att hantera att 

vara vaken under invasiv ventilation. Känslan av att inte ha kontroll upplevdes värre än 

att utstå obehagliga aktiviteter (Karlsson & Forsberg, 2008). Patienterna kände sig 

maktlösa när de inte kunde påverka eller kontrollera handlingarna från andra människor 

i rummet. Att höra sjuksköterskornas konversationer kunde ge patienterna en oro över 

att sjuksköterskorna var ouppmärksamma vilket gav en känsla av osäkerhet. Även om 

patienterna uppskattade en uppmärksam sjuksköterska kunde patienterna känna sig 

besvärade av att ständigt känna sig övervakade (Laerkner et al., 2017).  

 

Att vara beroende av ventilatorn och sjukvårdspersonal för att kunna andas upplevdes 

som en svår situation. Att vara införstådd i sin sjukdomssituation upplevdes som en stor 

fördel för att kunna uthärda den. Även tidigare vårderfarenhet upplevdes vara en fördel.  
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Att lära känna sin nya omgivning och sitt nya sammanhang för att kunna förstå 

obekanta symtom och den nya miljön upplevdes väsentligt för att få kontroll. Tecken på 

förbättring upplevdes ge styrka i att våga tro på att de skulle överleva (Tingsvik et al., 

2018). Patienterna upplevde att längtan var ett sätt att motivera sig för att orka hantera 

utmaningar i vårdförloppet. De beskrev att desto bättre deras tillstånd blev desto större 

blev längtan och motivationen att kämpa för att bli frisk (Karlsson et al., 2012; Karlsson 

& Forsberg, 2008). Patienterna upplevde att vårdpersonalen hade makten över tiden 

vilket medförde att patienterna saknade kontroll och en känsla av frustration uppstod. 

Patienterna upplevde att tiden gick åt till att vänta, framförallt på att bli extuberad. Ett 

konstant hopp om att personalen skulle ta bort tuben beskrevs (Holm & Dreyer, 2017b). 

När patienterna blev extuberade upplevde de en minnesvärd känsla av lättnad (Karlsson 

& Forsberg, 2008).  

 

7.3.4   En fluktuerande verklighet 

Under intensivvårdstiden upplevde patienter vanföreställningar och overkliga händelser 

i form drömmar, mardrömmar, hallucinationer och förvirring. Det var vanligt 

förekommande att patienterna upplevde dessa som obehagliga. Att ha ett fluktuerande 

medvetande upplevdes som en utmaning då patienterna hade svårt att greppa vad som 

var verklighet och inte (Berntzen et al., 2018). En fördel som patienterna upplevde med 

att vara vaken under intensivvårdstiden var ett tydligare minne av vårdtiden (Laerkner et 

al., 2017). Dock upplevde patienter att trots att de inte hade blivit sederade efter 

intubationen kunde de inte komma ihåg vissa episoder av den invasiva ventilationen. 

Vissa patienter upplevde att de inte hade något minne av stora delar av sin 

intensivvårdstid (Holm & Dreyer, 2017b; Karlsson & Forsberg, 2008) medan andra bara 

saknade minne från intuberingen. Detta beskrevs som ett suddigt minne där minnet både 

finns där och inte (Holm & Dreyer, 2017b). Patienterna beskrev på samma gång att 



  
 

27 
 

medvetenheten karakteriserades av förvirrade tankar och overkliga upplevelser (Holm 

& Dreyer, 2017b; Berntzen et al., 2018; Tingsvik et al., 2018). Detta kunde leda till att 

patienterna upplevde att de höll på att bli galna. Patienter beskrev imaginära upplevelser 

som visade sig genom intensiva hallucinationer (Holm & Dreyer, 2017b). De kunde 

komma ihåg både skrämmande och vackra drömmar (Holm & Dreyer, 2017b; Karlsson 

& Forsberg, 2008). Dessa drömmar och hallucinationer skapade en overklig 

medvetenhet hos patienterna (Holm & Dreyer, 2017b). Drömmarna involverade ofta 

känslan av att vara fångad i en situation som i ett svart hål, tunnel eller på en flygplats 

(Karlsson & Forsberg, 2008). Drömmarna och hallucinationerna kunde även innehålla 

upplevelser som krig, konspirationsteorier och död. Dessa drömmar upplevdes som 

väldigt starka och var svåra att skilja från verkligheten (Tingsvik et al., 2018). Den 

overkliga medvetenheten upplevdes både makaber och absurd men gav dem också en 

värld att försvinna i när verkligheten blev för överväldigande (Holm & Dreyer, 2017b). 

När det blev mörkt eller när patienterna stängde sina ögon beskrev de att de fick kämpa 

för att inte somna då de var rädda för hallucinationer eller konstiga drömmar som då 

brukade uppträda (Berntzen et al., 2018; Karlsson et al., 2012). Under invasiv 

ventilation beskrev vissa patienter ett behov att fly från verkligheten och önskade att de 

var någon annanstans (Holm & Dreyer, 2017b). Sömnbesvär upplevdes inte av alla 

patienter (Karlsson et al., 2012). 

 

7.3.5  Vårdmiljön 

Patienterna liknade intensivvårdsmiljön med känslan av att vara fängslad (Tembo et al., 

2015). Vårdmiljön upplevdes som stressande och obehaglig av vakna patienter. Vissa 

hade föredragit att inte vårdats så medvetna (Berntzen et al., 2018). Patienter upplevde 

intensivvårdsmiljön som obekanta där ljud, ljus och människorna runt om dem skiljde 

sig från deras tidigare miljö. Patienterna kände sig låsta av den medicinska utrustningen 
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(Holm & Dreyer, 2017b; Berntzen et al., 2018; Tingsvik et al., 2018) och hade svårt att 

förstå och tolka larm och signaler (Tingsvik et al., 2018). Patienterna upplevde att ljud 

inte kunde skärmas av. Att höra medpatienter lida var en av de värsta upplevelserna 

med att vara vaken (Berntzen et al., 2018; Tingsvik et al., 2018; Laerkner et al., 2017). 

Patienterna kände sig maktlösa när de inte kunde hjälpa sina medpatienter som var svårt 

sjuka och led (Berntzen et al., 2018; Tingsvik et al., 2018). Patienterna upplevde att 

detta påverkade deras egen uppfattning av hur allvarligt deras egna tillstånd var och 

detta skapade en rädsla för att dö (Tembo, Parker & Higgins, 2013). Detta kunde leda 

till att patienterna hade svårt att slappna av och vissa var rädda för att somna. 

Patienterna upplevde att vårdmiljön påverkade deras sömn då de blev störda av 

maskiner och utrustning (Karlsson et al., 2012). De hade en stark längtan efter att en dag 

få en god natts sömn (Tembo et al., 2013).  

 

Att vårdas flera patienter på samma sal påverkade även patienternas integritet vid 

exempelvis situationer som involverade hygien som upplevdes som pinsamma 

(Tingsvik et al., 2018). Patienterna upplevde intensivvårdsmiljön som understimulerade 

och tråkig. I brist på stimuli upplevde de att tiden gick långsamt och de kände sig 

uttråkade (Holm & Dreyer, 2017b). Patienterna upplevde det jobbigt att familjen skulle 

se dem i den obekanta intensivvårdsmiljön vilket kunde leda till att patienterna inte ville 

ha besök (Laerkner et al., 2017).  

 

8 Diskussion 

Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och hög 

vetenskaplig kvalitet. Samtliga inkluderade artiklar svarar på syftet till denna 

systematiska litteraturstudie som var att beskriva upplevelsen av att som 



  
 

29 
 

intensivvårdspatient vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation inom 

intensivvård. Analysen av de inkluderade 12 artiklarna genererade i tre övergripande 

huvudkategorier med totalt 11 underkategorier. Huvudkategorierna som framkom var 

upplevelsen av psykiskt och fysiskt lidande, upplevelse av att kommunicera och 

upplevelsen av sammanhang eller avsaknad av sammanhang.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden som används i studien är en systematisk litteraturstudie. Polit och Beck (2017) 

menar att systematisk litteraturstudie som metod anses vara en hörnsten inom den 

evidensbaserade vården som är beroende av att forskningsresultat sammanställs och 

utvärderas. 

 

Inför studiestart gjordes en testsökning för att få ett grepp om problemområdet och en 

uppfattning om hur forskningsläget såg ut. Ett antal studier relevanta för vårt syfte 

identifierades. Däremot hittades ingen litteraturstudie som berörde ämnet vid sökningen 

i databaserna. Vilket enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) motiverar behovet av 

att göra en systematisk litteraturstudie inom området.  

 

Sökningarna var omfattande och genomfördes systematiskt med hjälp av PEO. Inför 

sökningarna togs av utbildad bibliotekarie som var inriktad på sökningar inom 

vårdvetenskap och medicin. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ger tips om att ta 

hjälp av en bibliotekarie för att undvika oklarheter kring systematisk sökning. En 

omfattande sökstrategi understödjer kvaliteten på litteratursökningen som i sin tur 

understryker kvaliteten på den systematiska litteraturstudien. Validiteten för sökningen 

är direkt relaterad till hur väl genomförd sökningen är och hur den identifierar relevanta 
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artiklar. Det är viktigt att söka brett och grundligt då all forskning inte finns publicerad i 

tidskrift eller finns tillgängligt i databaser. I föreliggande studie genomfördes enbart 

sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed vilket kan ses om en svaghet. Enligt 

SBU (2017) innehåller Cinahl artiklar om omvårdnad, arbetsterapi, sjukgymnastik och 

mera medan PubMed ger en bredd inom hälso- och medicinområdet. Därmed 

genomfördes sökningarna i databaser relevanta för ämnet. Vidare beskriver SBU (2017) 

att minst två databaser bör användas vid en systematisk litteraturstudie.  

 

Det är viktigt att inklusions och exklusionskriterier är relevanta samt inte för snäva 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Studiens inklusions och exklusionskriterier är 

relevanta och bidrog till ett urval av studier som svarar på syftet och håller en god 

kvalitet utan att sålla bort artiklar som kunde tillföra något till studiens resultat. Ett 

tidsspann på elva år valdes då ämnet är relativt outforskat vilket gör att ett kortare 

tidsspann inte hade givit tillräckligt med data för att genomföra en systematisk 

litteraturstudie. Elva år kan upplevas långt dock anses det relevant för studien då, som 

nämns i bakgrunden, skiftet inom sedering har pågått under än längre tid. Anledningen 

till valet av elva år är att de första testsökningarna gjordes 2018, då hittades relevanta 

artiklar från 2008. De slutgiltiga sökningarna gjordes 2019 därför användes 

inklusionskriteriet elva år. Ett inklusionskriterie var att deltagarna skulle vara minst 18 

år. Två av studierna hade inklusionskriteriet att deltagarna skulle var minst 17 år, 

däremot redovisas det senare i deras artiklar att ingen var under 18 år.   

 

Efter sökningen gjordes en systematisk manuell genomgång av materialets relevans av 

två personer oberoende av varandra. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

stärker det validiteten att två författarna oberoende av varandra granskar materialets 

relevans och får samma resultat. Detta var fallet i denna gjorda studie. Majoriteten av de 
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artiklar som exkluderades var gjorda med kvantitativ forskningsdesign. Utöver det 

utgick vissa enbart utifrån sjuksköterskans eller anhörigas perspektiv och exkluderades 

därmed. I studien inkluderades en artikel med mixad metod. Enbart den kvalitativa 

delen inkluderades. Det framkom tydligt vilken del som var kvalitativ. Enligt SBU 

(2017) är kvalitativ metod en bättre metod än kvantitativ när man vill skapa en 

djupgående förståelse för en individs subjektiva upplevelse. Kvantitativ metod är inte 

lämplig då.  

 

En styrka med den utförda granskningen är att den är utförd av två personer oberoende 

av varandra. En fördel är att författarna sedan tidigare känner varandra och därmed 

vågar ta upp oenigheter till diskussion. Enligt Bettany-Saltikov & McSherry (2016) 

påverkas bedömningen av artiklarnas kvalité av vem som granskar kvalitén, hur många 

granskare, vilken granskningsmall som används samt hur granskarna löser oenigheter.  

Fler än en person bör om möjligt granska studiens kvalitet för att säkerställa att 

artiklarna blir ändamålsenligt granskade  

 

Resultatet i en systematik litteraturstudie är helt beroende av kvalitén på primärstadierna 

som utgör resultatet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Därför sattes en gräns på 

minst 30 poäng för de inkluderade studierna vid kvalitetsgranskningen vilket medför att 

studierna som inkluderades höll en hög kvalitet. Samtliga inkluderade artiklar hade 

erhållit informerat samtycke från studiens deltagare och förde en etisk diskussion. De 

inkluderade studierna hade en utförlig diskussion om sin analys och en beskrivande text 

samt diskussion om sin datainsamlingsmetod. Det gjorde det tydligt för läsaren vilka 

som deltagit samt hur datainsamlingen gick till vilket stärkte trovärdigheten för 

studierna. Enligt Polit och Beck (2012) ska en studie, för att stärka trovärdigheten, se till 

att genomföra studien på ett sätt som stärker tillförlitligheten samt beskriva det utförligt. 
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Vidare beskrivs att en viktig etisk aspekt är informerat samtycke som ska ges vid 

intervjustudier, gärna både skriftligt och muntligt.  

 

Vid första anblick kan populationen i studien anses skilja sig åt med både vakna och lätt 

sederade patienter. I flera av de inkluderade studierna har patienterna varit både vakna 

och lätt sederade under samma vårdtillfälle. Som beskrivit i bakgrunden är 

sederingsbehovet individuellt och varierar under vårdtillfället. I föreliggande studie är 

det därmed viktigt att ta med både vakna och lätt sederade patienter för att göra det 

tydligt vilken population som verkligen studerades.  

 

Ett resultats överförbarhet syftar till hur resultatet kan användas i en annan kontext 

(Polit & Beck, 2017). Tio av tolv studier som inkluderades kom ifrån norden de övriga 

från Australien. Om enbart studier från norden hade inkluderats kanske ett resultat som 

är lättare att applicera inom svensk sjukvård hade kunnat uppnås. Bland annat då norden 

ligger framkant med att applicera dagens sederingspraxis. En farhåga var dock att 

materialet skulle blivit för litet. 

 

Intervjustudie är den datainsamlingsmetod som passar bäst när studien ämnar undersöka 

just upplevelser. Observationsstudier som kan göras genom exempelvis videoinspelning 

passar bättre för att studera beteenden (SBU, 2017) För att säkerställa en djupgående 

förståelse för patienternas upplevelse analyserades enbart kvalitativ data vilket ses som 

en styrka. En svaghet är däremot att en studie inkluderades som använde sig av 

videoinspelning som datainsamlingsmetod. Vid analys av denna studie var vi därför 

extra observanta på att enbart ta med just upplevelser för att inte förvränga resultatet.  
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Att ha ett etiskt förhållningssätt inom forskning handlar till stor del om att hålla hög 

standard på studien och undvika alla typer av forskningsbrott som exempelvis plagiat 

eller förvrängning av data (Polit & Beck, 2017). I föreliggande studie har mycket arbete 

lagts för att inte förvränga resultatet som inkluderades i denna systematiska 

litteraturstudie. Förförståelse har även tagits i beaktande under arbetets gång. Mycket tid 

har lagts på att förstå innebörden av texten som framkom vid analysen och sedan 

presentera det på ett sätt som gör att meningen med textens innehåll inte försvinner. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkom att patienternas upplevelse av obehag kunde vara av både 

psykisk och fysisk karaktär. Det kan knytas till att lidandet är en erfarenhet av 

emotionell, andlig eller fysisk smärta (Travelbee, 2001). Att vara intuberad upplevdes 

som att ha ett främmande objekt som invaderade kroppen. Tuben upplevdes som stor 

och hemsk och den orsakade smärta och känslan av att vilja kräkas. Patienterna fråntogs 

det basala och existentiella behovet att dricka vatten och upplevelsen av törst var 

genomträngande och beständig. Oavsett vilka åtgärder som vidtogs kunde känslan av 

törst inte avlägsnas utan enbart lindras vilket gav en känsla av maktlöshet. Karlsson och 

Bergbom (2015) tog i sin studie upp att vårdpersonalen tyckte att det var jobbigt att se 

patienten lida och att de inte kunde lindra lidandet. Detta ledde till en etisk konflikt där 

personalen kände sig maktlösa. Enligt Sandman och Kjellström (2013) är det enligt 

konsekvensetiken alltid den handling som ger den bästa konsekvensen för patienten som 

är den rätta. I föreliggande studie sågs ett genomgående problem med fysiskt och 

psykiskt lidande som inte alltid kunde avhjälpas under den invasiva ventilationen. Här 

kan konsekvensetiken ses som ett stöd för vårdpersonalen i att de, trots att de inte alltid 
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kan lindra lidande helt, ändå gör det rätta om det får den bästa konsekvensen för 

patienten.  

 

När smärtupplevelsen beskrevs i studien kunde den handla om känslomässig smärta 

som att vara borta från nära och kära och rädsla för att inte överleva. Patienterna 

upplevde en utmattning och att de saknade styrkan att protestera och ifrågasätta 

situationen. De upplevde därför inget annat val än att härda ut. En känsla av att vilja ge 

upp och dö kunde uppstå där lidandet blev outhärdligt och tankar kring självmord 

förekom. Travelbee tar upp olika grader av lidande, från övergående fysiskt, själsligt 

eller emotionellt obehag till ett extremt lidande som kan övergå i en förtvivlad 

uppgivenhetsfas och därefter en terminal fas av likgiltighet och apati (Travelbee, 2001). 

Det är som vårdpersonal viktigt att känna till lidandets olika grader för att bekräfta 

patienten i sitt lidande och om möjligt hitta åtgärder för att lindra lidandet för patienten. 

Om ett extremt lidande gått så långt så att patienten önskar att ta sitt eget liv kanske 

behov finns att ta hjälp av andra professioner. 

 

Studiens resultat visade också att vara utan sin röst gav en känsla av maktlöshet och 

avsaknad av kontroll hos patienterna. Att inte kunna kommunicera upplevdes som 

frustrerande och patienterna kände sig isolerade och fångade i sina dysfunktionella 

kroppar. Författarna anser att en stor del av resultatet innefattar just känslan av 

maktlöshet och avsaknad av kontroll vilket stärks i en studie av Magarey och 

Mccutcheon (2005). I denna studie framkom att patienterna upplevde att deras kontroll 

togs ifrån dem och denna maktlöshet i kombination med en oförmåga att kommunicera 

var extremt isolerande. Flera deltagare i den studien upplevde rädslan för att denna 
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maktlöshet skulle vara för evigt. Kommunikation är enligt Travelbee (2001) en 

förutsättning för att hjälpa patienten att bemästra lidande och sjukdom. Lidandet 

beskrivs som en förlust av emotionell, andlig eller kroppslig integritet.  

 

Att var utan sin röst innebar i studien en kamp för välfungerade kommunikation med 

människorna runt omkring. Kommunikation kan både förstärka den sjukes ensamhet 

och lindra den (Travelbee, 2001). I resultatet framkom att patienterna upplevde den 

verbala kommunikationen som omöjlig och kände sig ensamma och överkörda när de 

försökte kommunicera sina behov. Lidandet förknippas med det som upplevs som 

betydelsefullt i livet för den enskilda individen (Travelbee, 2001). För patienterna i 

studien var deras röst betydelsefull. Den tillfälliga avsaknaden av rösten påverkade 

patienterna starkt. Att känna sig fångad i sin egen kropp tolkas som ett stort lidande.  

 

När förståelse ej kunde uppnås kunde patienterna känna ilska, hjälplöshet, ensamhet och 

förnedring enligt studiens resultat. Detta beskrivs även av vårdpersonalen som kände 

frustration kring deras oförmåga att förstå vad patienten försökte uttrycka (Karlsson & 

Bergbom, 2015). Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap som gör 

det möjligt för att sjuksköterska och patient att interagera (Travelbee, 2001). Wøien och 

Bjørk (2013) tar upp att intensivvårdssjuksköterskor upplevde att patientens nedsatta 

förmåga att kommunicera utgjorde ett hinder för till exempel smärtbedömning.  

 

Att inte bli förstådd framkom frekvent i resultatet. Det kunde leda till att patienterna inte 

ville ha besök av sin familj då de hade svårt att förmedla vad de ville kommunicera. 

Enligt Karlsson & Bergbom (2010) tyckte även anhöriga att det var jobbigt när 
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patienten inte kunde förmedla sig. De önskade mer stöd från sjuksköterskan för att 

kunna förstå patienten. Anhöriga till patienter uttryckte även att sjuksköterskor behövde 

mer kunskap för att kunna jobba med och skapa kommunikation med patienterna. Här 

bekräftas det stora behovet att av hitta lösningar för att övervinna 

kommunikationshinder mellan både patienten, anhöriga och vårdpersonal. I studiens 

resultat framkom att det dock inte var alla patienter som tyckte att kommunikation var 

något negativt utan de upplevde att förståelse kunde uppnås. Det vore här intressant att 

se vilka strategier som dessa patienter använde för att uppnå förståelse och ta lärdom av 

dessa samt att ta del av kunskap från andra grupper i samhället som har varit behov att 

finna alternativ kommunikation. 

 

I studiens resultat framkom det att vara vaken upplevdes ge kontroll vilket var ett 

existentiellt behov. Det gav en känsla av att aktivt kunna delta i sin egen vård även om 

upplevelsen av att vara vaken kunde vara traumatisk eller smärtsam. Detta speglas även 

i en annan studie där intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda lätt sederade 

eller vakna patienter lyfter upp kommunikationen som en viktig faktor och att patienten 

kan delta mer i sin vård (Tingsvik et al., 2013). Det fanns dock andra patienter som 

upplevde det svårt att vara vaken då det ökade deras medvetenhet kring deras allvarliga 

sjukdomstillstånd. Här beskrivs i studiens resultat blandade upplevelser av att vårdas 

vaken under invasiv ventilation. Delaktighet och kontroll ses som betydande faktorer 

som motiverar viljan av att vårdas vaken. Detta trots de stora obehag och de lidande 

som beskrivits av patienterna.  

 

I studien framkom att vara vaken och bli uppmuntrad till att delta i vården upplevdes 

viktigt för att behålla självkänslan. Patienterna upplevde att deras lidande inte alltid blev 
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bekräftat och ibland ignorerades av vårdpersonalen vilket ledde till känslan av att bli 

behandlad som ett objekt. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2009) innefattar den 

professionella etiken att respektera patientens rätt till självbestämmande och företräda 

patientens intressen. Enligt Travelbee (2001) kan vårdpersonalen inte veta hur patienten 

upplever sin sjukdom utan att ha talat med denne och därigenom fått höra vilken 

mening patienten själv lägger in i sitt tillstånd. Här framkommer det tydligt att 

vårdpersonalen har en viktig uppgift att ta reda på hur patientens upplevelse är och 

bekräfta dem i deras sjukdom och lidande. Detta för att patienten ska orka vårdas lätt 

sederad eller vaken. Även ur ett samhällsperspektiv är detta av vikt då, som nämns i 

bakgrunden, att vårdas lätt sederad eller vaken ger färre dagar i ventilator samt färre 

sjukhusdagar.  

 

I studiens resultat framkom även att patienterna upplevde att fysisk kontakt och 

framförallt ögonkontakt från vårdpersonalen gav bekräftelse. All form av interaktion 

bidrar till att lära känna patienten och är lika nödvändig och viktig som att ge fysisk 

omvårdnad (Travelbee, 2001). Det framkom att patienterna kände sig omhändertagna, 

säkra och avslappande när sjuksköterskorna förstod dem och kontinuitet bland 

vårdpersonalen ingav en känsla av trygghet. Detta stärks i Lykkegaard och Delmar 

(2015) där patienterna upplevde det vara av stor vikt att relationen till sjuksköterskan 

var personlig då det gav en känsla av trygghet och gemenskap. Khalafi, Elahi och 

Ahmadi (2016) tar även upp att det är viktigt för sjuksköterskorna att spendera tid med 

patienterna för att skapa ett förtroende. Kontinuitet var en viktig faktor för att 

patienterna skulle kunna skapa en relation och lita på vårdgivaren. Enligt Karlsson och 

Bergbom (2015) tar det tid att skapa en relation till patienten och att upprätta 

kommunikation och tillit i relationen vid omvårdnad av vakna patienter. Som det 

framgår i resultatet är det är en nödvändig investering att lägga tid på att skapa en 
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relation till patienten. Då patienterna idag vårdas mer vakna är det avgörande att 

vårdpersonalen både tar sig tiden och framförallt ges tiden för detta. 

 

I studien framkom att vårdmiljön upplevdes som stressande och obehaglig av vakna 

patienter och vissa hade föredragit att inte vårdats så medvetna. Patienterna kände sig 

låsta av den medicinska utrustningen vilket även bekräftas i Magarey och Mccutcheon 

(2005) som beskriver att övervakningsutrustning och endotrakealtuben bidrog till en 

känsla av maktlöshet då det håller fast patienten i sängen och förhindrar rörelser. 

Patienterna i denna studies resultat upplevde att ljud inte kunde skärmas av. Att höra 

medpatienter lida var en av de värsta upplevelserna med att vara vaken. En bra 

vårdmiljö blir än viktigare då patienterna i större utsträckning är medvetna om miljön 

runt omkring dem.  

 

9 Slutsats 

Patienterna upplever det obehagligt och smärtsamt att vårdas med invasiv ventilation. 

Trots detta lidande framkom en delad bild av att vårdas vaken eller lätt sederad vid 

invasiv ventilation. En känsla av kontroll och delaktighet gör att patienter föredrar att 

vårdas vakna. Att vara vaken och delaktig i sin egen vård betyder mycket för 

patienterna men detta ställer också andra krav på vårdmiljön och vårdpersonalen. Att 

vara vårdpersonal och se den lidande patienten utan att kunna lindra lidandet är ett etiskt 

dilemma. Personalen tvingas inse en begränsning och göra det bästa möjliga för 

patientens välbefinnande även om patientens obehag inte helt går att lindra. Den här 

studien bidrar till en ökad insikt i hur patienterna upplever att vårdas vakna eller lätt 

sederade vid invasiv ventilation. Studien ger en ökad möjlighet för 
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intensivvårdssjuksköterskor att ge majoriteten av intensivvårdspatinterna en god vård 

och bespara dem lidande.  

 

Det resultat som framkom kräver vidare forskningen kring hur patientens lidande kan 

lindras. Hur behöver kommunikationen och vårdmiljön anpassas till den mer vakna 

patienten så att kontroll och delaktighet uppnås?  
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Mechanical”) OR (MH “Mechanical 

Ventilatory Weaning”) OR (MH 

“Ventilator Weaning”) 

 20,520     

S16 - fritextord (mechanical* ventilat* OR 

mechanical* vent* weaning OR 

 31,220     
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artificial respirat* OR mechanical* 

vent* patient* OR ventil* patient*) 

S17 S14 OR S15 OR S16  31,814     

Intensivvård OCH Patienters upplevelser OCH Sedering OCH Mekanisk ventilation 

S18 S3 AND S10 AND S13 AND S17  327     

  Engelska  304     

  Peer 

Reviewed 

216     

  År 2008-

2019 

197     

  Ålder all 

adult 

87 39 lästa 

abstrakt 

15 artiklar 

lästa fulltext 

13 kvalitetsgranskade 

artiklar 

10 artiklar  



  
 

47 
 

 
Bilaga 3, Sökning gjord i PUBMED, 2019-04-11 

Sökning 
  

Sökord Begränsningar Antal träffar Lästa 
abstrakt 

Dubletter 
i Cinahl 

Artiklar 
lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

 

Intensivvård 

 

MESH terms 

och fritextord 
((((((intensive care unit[MeSH 

Terms]) OR critical care[MeSH 

Terms]) OR intensive care) OR 
intensive care unit*) OR critical 

care) OR critical care unit*) OR 

ICU 

 
429,588  

    

 

Patienters upplevelser 

 

MESH terms 

och fritextord 
(((((((((attitude[MeSH Terms]) OR 

emotions[MeSH Terms]) OR life 

change events[MeSH Terms]) OR 
attitude*) OR emotion*) OR 

experience*) OR opinion*) OR 

feeling*) OR perception*) OR 
view* 

 2,466,157 

  

     

 

Sedering 

 

MESH terms 

och fritextord 
(((((conscious sedation[MeSH 

Terms]) OR conscious sedat*) OR 

sedat*) OR no sedat*) OR light 

sedat*) OR sedation practice 

 74,488      

 

Mekanisk ventilation 

 

MESH terms 

och fritextord 
 (((((((mechanical ventilator[MeSH 
Terms]) OR artificial 

respiration[MeSH Terms]) OR 

ventilator weaning[MeSH Terms]) 
OR mechanical* vent*) OR vent* 

weaning) OR artificial respirat*) 

OR mechanical* vent* patient*) OR 
ventil* patient* 

 36,304      

 

Intensivvård OCH Patienters upplevelser OCH Sedering OCH Mekanisk ventilation 

 
 

Search ((((((((((intensive care 

unit[MeSH Terms]) OR critical 
care[MeSH Terms]) OR intensive 

care) OR intensive care unit*) OR 

critical care) OR critical care unit*) 
OR ICU)) AND 

((((((((((attitude[MeSH Terms]) OR 

emotions[MeSH Terms]) OR life 
change events[MeSH Terms]) OR 

attitude*) OR emotion*) OR 
experience*) OR opinion*) OR 

feeling*) OR perception*) OR 

view*)) AND ((((((conscious 
sedation[MeSH Terms]) OR 

conscious sedat*) OR sedat*) OR 

no sedat*) OR light sedat*) OR 
sedation practice)) AND 

((((((((mechanical ventilator[MeSH 

Terms]) OR artificial 
respiration[MeSH Terms]) OR 

ventilator weaning[MeSH Terms]) 

 383      
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OR mechanical* vent*) OR vent* 

weaning) OR artificial respirat*) 

OR mechanical* vent* patient*) OR 
ventil* patient*) 

  År 2008-2019 212      

  Engelska 204      

  Adult: 19+ 

years 

97 35 lästa 

abstrakt 

15 3 

artiklar 

lästa i 

fulltext 

3 kvalitetsgranskade 

artiklar 

2 artiklar 
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Bilaga 4: Artikelmatris över resultatartiklar 
 

Artikelnr/

Databas 

Författare/

Land/År 

Titel/Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

(poäng 

enligt 

bilaga 2) 

1)  

 

CINAHL  

Wallander 

Karlsen, M-

M., 

Heggedal, K., 

Finset, A., & 

Güntenberg 

Heyn, L. 

 

Norge 

 

2018 

Attention-seeking 

actions by patients on 

mechanical 

ventilation in 

intensive care units: 

A phenomenological 

hermeneutical study 

 

Journal of Clinical  

Nursing 

Syftet var att utforska 

interaktionen mellan 

mekaniskt ventilerade 

patienter och 

vårdpersonal på 

intensivvårdsavdelnin

gar, med en särskild 

betoning på patienters 

initiativ till 

kommunikation 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologisk hermeneutisk 

design, videoinspelningar 

 

Urval: IVA-patienter, > 18 år, 

mekaniskt ventilerade > 2 dygn, 

RASS -2 till 0, vara utan delirium 

diagnos i minst 24 timmar. 

Patienter som inte pratade norska, 

hade nedsatt syn, hörsel eller 

kognitiv förmåga eller var i livets 

slut exkluderades.  

 

Totalt 10 patienter (36-72 år, 

medianålder 53,6) år, 5 män och 5 

kvinnor. 

Patienterna hade olika anledningar till att söka 

kontakt, dessa mönster var psykologiska uttryck, 

fysiska uttryck, socialt uttryck och medicinsk 

behandling.  

Det uppstod ett lidande som en konsekvens av att 

inte bli förstådd.  

Patienterna visade kroppsliga tecken som kunde 

tolkas som emotionell resignation, frustration, 

irritation eller utmattning efter att utan framgång ha 

försökt få uppmärksamhet. För att bli förstådd 

kunde det krävas flera försök av patienten. Det var 

en tunn gräns mellan att ge upp och att bli förstådd.  

33/36 

2)  

 

CINAHL 

Holm, A., & 

Dreyer, P.  

 

Danmark 

 

2018 

Use of 

Communication 

Tools for 

Mechanically 

Ventilated Patients in 

the Intensive Care 

Unit.  

 

Computers, 

Informatics, Nursing 

Syftet var att 

modifiera, testa och 

utvärdera 

kommunikationsverkt

yg för medvetna 

mekaniskt ventilerade 

patienter inom 

intensivvård. 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologisk hermeneutisk 

design, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patienter > 17 år 

(men alla patienter var > 18 år), 

dansktalande, mekaniskt 

ventilerade, RASS mellan -1 och 

+1. 

 

Totalt 7 patienter (50-81 år), 3 

män och 4 kvinnor med en 

vårdtid mellan 2-22 dagar. 

Det fanns utmaningar med att hantera 

kommunikationsverktyg. För patienterna var det 

både tekniska utmaningar och nedsatt 

muskelstyrka, trötthet och förvirring som gjorde det 

svårt att använda hjälpmedlen. Det kunde även vara 

svårt för patienterna att se skärmen på surfplattan. 

Kommunikationsverktyg var inte alltid nödvändiga. 

Vissa patienter föredrog att använda vanligt papper 

och penna framför teknisk utrustning.  Behovet av 

kommunikationsverktyg blev större i ett senare 

skede under intensivvårdstiden. I den akuta fasen 

handlade det enbart om att överleva. 

35/36 

3) 

 

CINAHL 

Holm, A., & 

Dreyer, P.  

 

Danmark 

 

2017 

Nurse‐patient 

communication 

within the context of 

non‐sedated 

mechanical 

ventilation: A 

hermeneutic‐

phenomenological 

study.  

 

British Association of 

Critical Care 

Syftet var att utforska 

icke-sederade 

mekaniskt ventilerade 

patienters 

kommunikation med 

sjuksköterskor inom 

intensivvård. 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologisk hermeneutisk 

design, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patienter > 17 år, 

men alla patienter var > 18 år), 

dansktalande, mekaniskt 

ventilerade > ingen patient hade 

fått sedering 24 h efter intubation, 

RASS mellan -1 och +1, vara utan 

delirium 

 

Totalt 21 patienter (34-81 år), 13 

män, 8 kvinnor. 

Kommunikation är en rörelse mellan de två 

motpolerna känslan av förståelse och känslan av 

frustation. När kommunikationen brast kände 

patienterna sig hjälplösa ledsen, dumma, arga, 

ensamma, förnedrade och fångade. 

Patienterna upplevde behovet av kommunikation 

varierade över tid inom intensivvården. I den akuta 

fasen var det fokus på att överleva och simpel 

kommunikationen användes. I ett senare skede 

krävdes en mer omfattande kommunikation. Det 

var inte alla patienter som förstod att deras 

oförmåga att pratat var tillfällig vilket gjorde att de 

kände sig oroliga. 

34/36 

4) 

 

CINAHL  

Berntzen, H., 

Torunn 

Bjørk, I., & 

Wøien, H. 

 

Norge 

 

2017  

"Pain relived, but 

still struggling”-

Critically ill patients 

experiences of pain 

and other 

discomforts during 

analgosedation 

 

Journal of Clinical  

Nursing 

Syftet var att 

undersöka hur kritiskt 

sjuka patienter som 

behandlas enligt en 

strategi för 

analgosedation 

upplever och hanterar 

smärta, andra obehag 

och vakenhet. 

Metod: Kvalitativ, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patient i minst 24 

timmar, > 18 år, mekaniskt 

ventilerade, RASS -3 och ovan, 

behandlas enligt analgosedation 

protokoll. Patienter som inte 

pratade norska uteslöts.   

 

Totalt 18 patienter (18-78 år, 

medianålder 47 år), 11 kvinnor 

och 7 män 

Patienterna upplevde fysisk och psykologiskt 

obehag trots att analgosedering gav dem god 

smärtlindring. Detta var framförallt relaterat till 

mekanisk ventilation, att inte förstå vad som händer 

och upplevelsen av vanföreställningar. För att 

acceptera intensivvårdstiden behövde patienterna 

delta, lita på andra och uthärda lidande. 

35/36  

5) 

 

CINAHL 

Kjeldsen, 

C.L., Hansen, 

M.S., Jensen, 

K., Holm, A., 

Haahr, A., & 

Dreyer, P.  

 

Danmark 

 

2017 

Patients’ experience 

of thirst while being 

conscious and 

mechanically 

ventilated in the 

intensive care unit 

 

Nursing in Critical 

Care 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av törst 

hos vakna mekaniskt 

ventilerade patienter.  

Metod: Kvalitativ med 

hermeneutisk design, 

intervjustudie 

 

Urval: IVA-patient i minst 24 h, 

> 18 år, dansktalande, mekaniskt 

ventilerade, RASS -1 till +1. 

Förmåga att kunna uttryck sig 

verbalt vid intervjun.  

 

Totalt 12 patienter (36-79 år), 7 

män och 5 kvinnor.  

Patienterna hade en dominerande och ihållande 

känsla av törst. Att få dricka beskrevs som ett 

existentiellt behov. Törsten hade ett djupt 

inflytande på deras behandlingsförlopp av 

mekanisk ventilation. Törst orsakade en konstig 

obehaglig känsla i munnen. Den beskrevs som att 

ha hela munnen full med sand. Känslan av att 

känna törst förknippades med rädsla, ångest och 

desperation. Att inte kunna uttrycka sig gjorde 

känslan av törst ännu värre och ledde till 

frustration. Det fanns inget entydigt svar på hur 

man ska hantera känslan av törst eftersom törsten 

var en konstant, överväldigande och dominerande 

upplevelse.  

33/36 
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6) 

 

CINAHL 

Tembo, A.C., 

Higgins, I., & 

Parker, V.  

 

Australien 

 

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 

Syftet var att beskriva 

den levda upplevelsen 

av dagligt 

sederingsuppehåll 

och hur det påverkar 

kritisk sjuka patienter 

inom intensivvård. 

Metod: Kvalitativ med 

hermeneutisk fenomenologisk 

metod, intervjustudie 

 

 

Urval: IVA-patienter> 18 år, 

engelsktalande, mekaniskt 

ventilerade, haft dagligt 

sederingsuppehåll i minst 48 

timmar, vara utan kognitiv 

nedsättning 

 

Totalt 12 patienter (20-76 år) med 

en vårdtid mellan 3-36 dygn 

Patienterna liknade omvårdnaden, den begränsade 

typen av behandling och miljön inom 

intensivvården som att vara i fängelse. 

Medicineringen ledde till att de inte kunde 

kommunicera med det skrivna ordet. Vissa 

patienter beskrev att inte kunna kommunicera var 

irriterande och frustrerande medan andra patienter 

kände sig isolerade. Patienterna kände sig fängslade 

i sina dysfunktionella kroppar 

32/36 

7) 

 

CINAHL 

Holm, A., & 

Dreyer, P.  

 

Danmark 

 

2015 

Intensive care unit 

patients’ experience 

of being conscious 

during endotracheal 

intubation and 

mechanical 

ventilation.  

 

British Association of 

Critical Care Nurses 

Syftet var att utforska 

vuxna 

intensivvårdspatienter

s upplevelser av att 

vara vakna under 

endotrakeal 

intubation och 

mekanisk ventilation. 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patienter > 17 år 

(men alla patienter var > 18 år), 

dansktalande, intuberade med en 

endotrakeltub, mekaniskt 

ventilerade, RASS mellan - 1 och 

+ 1, vara utan delirium 

 

Totalt 4 patienter (61-78 år), 4 

kvinnor med en vårdtid mellan 5-

13 dagar. 

Patienterna beskrev endotrakealtuben som ett 

främmande objekt i halsen och i munnen och 

upplevde det som att ha en klump i halsen som inte 

skulle vara där. De skapade strategier för att klara 

av ångesten och obehaget av tuben. Förutom fysiskt 

obehag av tuben nekades även patienterna deras 

grundläggande behov av att dricka vatten som följd 

av tuben. Detta ledde till en konstant 

överväldigande känsla av törst. Kommunikationen 

blev en utmaning och behövde använda alternativa 

kommunikationsstrategier. 

Patienterna uttryckte att de föredrog att vara vakna 

istället för sederade. Att inte veta vad som händer 

upplevdes som mer skrämmande än att vara vaken. 

35/36 

8) 

 

CINAHL  

Tembo, A.C., 

Higgins, I., & 

Parker, V.  

 

Australien 

 

2013  

The experience of 

sleep deprivation in 

intensive care 

patients: Findings 

from a larger 

hermeneutic 

phenomenological 

study.  

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

upplevelsen hos 

kritiskt sjuka 

patienter med dagligt 

sederingsuppehåll 

inom intensivvård 

och hur detta 

påverkade 

deltagarnas fortsatta 

tillvaro 

Metod: Kvalitativ med 

hermeneutisk fenomenologisk 

metod, intervjustudie 

 

 

Urval: IVA-patienter> 18 år, 

engelsktalande, mekaniskt 

ventilerade, haft dagligt 

sederingsuppehåll i minst 48 

timmar, vara utan kognitiv 

nedsättning 

 

Totalt 12 patienter (20-76 år) med 

en vårdtid mellan 3-36 dygn 

Deltagarnas sömn inom intensivvården påverkades 

av miljön. Patienter bredvid som dog ledde till att 

vissa deltagare var rädda för att somna på en plats 

som präglades av döden. En upplevelse var ett det 

enda sättet för att överleva var att hålla sig vaken 

och vaka över att döden inte skulle ta dem. Livet 

inom intensivvården karakteriserades av en 

förväntan att en dag kunna sova i lugn och ro. 

34/36 

9) 

 

CINAHL 

Karlsson, V., 

Lindahl, B., 

& Bergbom, 

I.  

 

Sverige 

 

2012 

Patients' statements 

and experiences 

concerning receiving 

mechanical 

ventilation: a 

prospective video-

recorded study.  

 

Nursing Inquiry 

Syftet var att beskriva 

patientens uttalande 

av deras situation att 

vårdas vaken under 

mekanisk ventilation, 

hur de 

kommunicerade och 

deras ansiktsuttryck 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ 

med hermeneutisk metod, 

videoinspelade intervjuer 

 

Urval: IVA-patienter > 18 år, 

svensktalande, mekaniskt 

ventilerade, MAAS 3-4 i minst 18 

timmar i ventilatorn, patienterna 

skulle kunna något av dessa: sitta 

på sängkanten, läsa bok, skriva 

med papper och penna eller orda, 

mima eller skaka på huvudet. 

 

Totalt 14 patienter (23-88 år, 

medianålder 57 år), 10 män och 4 

kvinnor. 

Patienterna upplevde att tuben var stor, irriterande 

och smärtsam. De besvärades av muntorrhet och 

törst. Att inte få luft eller otillräckligt med luft 

upplevdes av patienterna som att vara i helvetet. 

Patienterna tyckte att det var svårt att få luft vid 

mobilisering.  De upplevde en kvävande känsla av 

slemmet i luftvägarna. Att ha trackeostomi 

upplevdes bättre än att vara intuberad men det 

kunde ändå vara svårt att andas vilket ledde till att 

patienterna tänkte mycket på sin andning. Att inte 

kunna prata och att inte ha någon röst upplevdes 

som besvärligt och kunde ge 

kommunikationsproblem.  

Patienterna upplevde att hemlängtan höll hoppet 

levande.  

 

34/36 

10) 

 

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 

Syftet var att 

undersöka 

patienternas 

upplevelse av att 

vårdas vaken under 

mekanisk ventilation 

inom intensivvård. 

Metod: Kvalitativ med 

hermeneutisk fenomenologisk 

metod, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patienter > 18 år, 

svensktalande, mekaniskt 

ventilerade, deltagarna valdes 

strategiskt efter kön, ålder och 

längden för 

ventilatorbehandlingen 

 

 

Totalt 8 patienter (21-81 år, 

medianålder 46 år), 4 män och 4 

kvinnor  

Alla patienter hade olika strategier för att klara av 

att vara vaken under mekanisk ventilation. 

Patienternas strategier var bland annat mental 

träning och att övertala sig själva.  

Patienternas minne av intensivvårdstiden varierade.  

Patienterna hade både bra och dåliga drömmar. Ett 

gemensamt tema i drömmarna var att vara i tunnlar, 

flygplatser och vägar. Alla drömmar innehöll 

känslan av att vara fångad.  

Alla patienter upplevde att de hade svårt att få luft 

under ventilatorbehandlingen vilket ledde till panik. 

När patienterna misslyckades att kommunicera och 

inte kunde delta i sin vård tappade de hoppet.  

Lidandet blev outhärdligt för flera patienter. En 

patient önskade att ta sitt liv. 

Längtan upplevdes i olika steg. I början var längtan 

inte så stor medan när patienterna började må bättre 

ökade längtan efter att få komma hem. 

  

32/36 
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11) 

 

PUBMED  

Tingsvik, C., 

Hammarskjöl

d, F., 

Mårtensson, 

J., & 

Henricson, 

M. 

 

Sweden 

 

2018 

Patients’ lived 

experience of 

intensive care when 

being on mechanical 

ventilation during the 

weaning process: A 

hermeneutic 

phenomenological 

study 

 

Intensive & Critical 

Care Nursing  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka betydelsen 

av att vara patient 

med mekanisk 

ventilation under 

urträningsprocessen 

inom intensivvård. 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologisk hermeneutisk 

design, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patienter > 18 år, 

svensktalande, mekaniskt 

ventilerade > 2 dygn, RASS -2 till 

+1, förmåga att komma ihåg delar 

av intensivvårdstiden, kunna 

uttrycka sina upplevelser 

 

Totalt 20 patienter (43-82 år, 

medianålder 66 år), 11 män och 9 

kvinnor.   

Patienternas erfarenheter skilde sig från varandra 

och varierade över tid, och samma patient uttryckte 

både trevliga och obehagliga upplevelser. 

Patienternas upplevelse av mekanisk ventilation 

varierade med hade en genomgående känsla av att 

vara människa med en känsla av stabilitet och 

balans i livet till känslan av att vara i en overklig 

och främmande miljö. Urträningsprocessen var 

tydligt sammanflätad med upplevelsen av att vara 

patient inom intensivvård och inte en separat 

upplevelse  

  

32/36 

12) 

 

PUBMED 

Laerkner, E., 

Egerod, I., 

Olesen, F., & 

Hansen, H.P.  

 

Danmark 

 

2017 

A sense of agency: 

An ethnographic 

exploration of being 

awake during 

mechanical 

ventilation in the 

intensive care unit 

 

International Journal 

of Nursing Studies 

Syftet var att utforska 

patienters upplevelse 

av att vara vakna 

under kritisk sjukdom 

och mekanisk 

ventilation inom 

intensivvård. 

Metod: Kvalitativ metod med 

fenomenologi och grounded 

theory inspiration, intervjustudie 

 

Urval: IVA-patienter > 18 år, 

dansktalande, förväntad mekanisk 

ventilation > 3 dygn, vårdas utan 

sedering, RASS 0, vara utan 

delirium 

 

Totalt 28 patienter (37-80 år, 

medianålder 65 år), 19 män och 9 

kvinnor. 

Att vara vaken upplevdes olika bland patienterna. 

Den störta fördelen var att de kunde upprätthålla 

relationen med sin familj, personal och att de kände 

sig inkluderade under intensivvårdstiden. En annan 

upplevelse var att det var svårt att vara vaken då det 

ledde till en ökad medvetenhet kring deras 

sjukdom. Patienterna uppskattade att få vara 

delaktiga i sin vård. Anhöriga, personliga föremål, 

kontinuitet och närhet bland sjuksköterskorna 

gjorde att patienterna kände trygghet och säkerhet i 

den främmande miljön. Patienterna kände sig 

maktlösa när de inte fick kontakt med 

sjuksköterskorna samt påverkades de av att se 

medpatienter lida. Vissa patienter hade svårt att 

använda kommunikationshjälpmedel.  

35/36 
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Bilaga 5, RASS och MAAS från Narkosguiden (2016) 

 

Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 

+4 Stridslysten. Uppenbart stridslysten eller våldsam, direkt fara för personal. 

+3 Mycket agiterad. Drar i eller drar ut tub/katetrar eller har ett aggressivt beteende mot 

personal. 

+2 Agiterad. Frekventa oavsiktliga rörelser eller dålig följsamhet med ventilator. 

+1 Rastlös. Ängslig eller orolig men ej aggressiva eller kraftfulla rörelser. 

±0 Alert och lugn. 

-1 Slö. Ej helt alert men upprätthåller (mer än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt vid 

tilltal 

-2 Lätt sederad. Kortvarig (mindre än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt vid tilltal. 

-3 Måttligt sederad. Någon form av rörelse (men ingen ögonkontakt) vid tilltal. 

-4 Djupt sederad. Ingen respons vid tilltal men någon form av rörelse vid fysisk stimulering. 

-5 Ej väckbar. Ingen respons vid tilltal eller fysisk stimulering. 

 

Motor Activity Assessment Scale (MAAS) 

0:   Ingen reaktion 

1:   Reaktion endast vid smärtstimulering 

2:   Reaktion vid beröring eller tilltal 

3:   Lugn och samarbetsvillig 

4:   Rastlös och samarbetsvillig 

5:   Agiterad 

6:   Farligt agiterad och samarbetsovillig 

 

 

http://narkosguiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/#post-557

