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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Många av de patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning löper risk att behöva 
andningsstöd i form av ventilatorbehandling. Minnesluckor och desorientering är vanligt 
förekommande i dessa sammanhang. Svårigheter med att kunna kommunicera verbalt bidrar till 
frustration hos patienterna. När vården inte är tillräcklig finns risk att vårdlidande uppstår hos 
patienterna. Kunskap om patienternas upplevelse är en förutsättning för vårdpersonal att kunna ge 
en god vård. Syfte: Att beskriva intensivvårdspatientens upplevelse av tiden de vårdats i 
ventilator. Metod: Författarna gjorde en litteraturstudie innehållande kvalitativa intervjuer och har 
i analysen använt sig av manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 
Resultat: Studien resulterade i fem kategorier: intensivvårdsmiljöns inverkan på patientens 
livsvärld, konsekvenser av bristande kommunikationsförmåga, upplevelser av omvårdnad, stöd 
från omgivningen samt lidande. Resultatet visar att intensivvårdspatienter som är i behov av att 
vårdas i ventilator påverkas i stor utsträckning i sin livsvärld. Kritisk sjukdom och 
kommunikationssvårigheter innebär en kaskad av emotionella påfrestningar. Som patient sätts 
man i ett beroende gentemot vårdpersonal och närstående. Den ventilatorspecifika omvårdnaden 
och den omkringliggande intensivvårdsmiljön orsakar ibland obehag. Innebörden av att vårdas i 
ventilator på en intensivvårdsavdelning kan få negativa konsekvenser och orsaka både psykiskt 
och fysiskt lidande för patienterna. 
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INTRODUKTION  
Anledningen att just detta ämne valdes är att patienter på intensivvårdsavdelningar ofta får 
ventilatorbehandling eller löper risk att behöva det. Ventilatorbehandling är något som också är 
specifikt för intensivvården. De patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning har ofta få 
minnen eller inga minnen alls från den tiden. Det finns kunskapsluckor angående deras 
upplevelser och i studier finner man nya slutsatser som inte nödvändigtvis stöds i annan 
forskning. Det är viktigt att samla studier som tillsammans kan beskriva dessa patienters 
upplevelse och fylla de kunskapsluckor som finns. Det är nödvändigt att få reda på hur dessa 
människor upplever vården för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras situation.  
 
 
BAKGRUND 
Att vårdas i ventilator på IVA 
Modern ventilatorbehandling kan användas på flera olika vis men den avgörande funktionen är 
att den kan ersätta patientens egna andningsmuskler och på så sätt upprätthålla adekvat 
ventilation av andningsluft till och från lungorna. Indikation för ventilatorbehandling är 
tilltagande hypoxi eller hyperkapni där annan behandling inte har önskvärd effekt eller om 
patienten är för uttröttad för att själv andas eller då det finns risk för aspiration. Det finns dock 
även negativa effekter av ventilatorbehandling. Ventilatorbehandling påverkar cirkulationen i 
form av ett minskat venöst återflöde till hjärtat på grund av det positiva övertryck som bildas i 
thorax vid ventilatorbehandling. Detta övertryck används ibland som behandling av 
vänsterkammarsvikt. Påverkan på det kardiovaskulära systemet kan medföra vätskeretention på 
grund av de ändrade förhållandena, men även lungvävnad kan skadas om trycket som används 
blir för högt (Larsson & Rubertson, 2005).  
 
Förekomst av ventilatorvård 
Enligt Svenska intensivvårdsregistrets (SIR) årsrapport för 2010 så uppgick antalet åtgärder med 
ventilatorbehandling till över 17 000 år 2010. Under samma år registrerades ca 40 000 
vårdtillfällen på Sveriges olika typer av intensivvårdsavdelningar och även drygt 12 000 
vårdtillfällen på postoperativa avdelningar (SIR). Det innebär att drygt en tredjedel av patienter 
som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) eller postoperativavdelning (postop) löper risk att 
någon gång behöva vårdas i ventilator. 
 
Minnen 
I en studie av Engström, Grip och Hamrén (2008) framkom att ingen av deltagarna i deras studie 
kom ihåg allt av sin vård tid på intensivvårdsavdelning (IVA) och vissa kom inte ihåg någonting 
alls. De flesta deltagarna mindes delar av vårdtiden (Engström, Grip & Hamrén, 2008). I en 
studie av Samuelsson (2011a) intervjuades 250 personer. Av dessa kom 54 % inte alls ihåg att de 
varit intuberade. Av de som kom ihåg att de varit intuberade hade 88% upplevt någon form av 
obehag i samband med upplevelsen (Samuelsson, 2011a). Människor som vårdats på IVA kan ha 
men av sin vårdtid med avseende på livskvalitet, såsom smärta, svaghet, fysisk trötthet och 
psykisk ohälsa så långt som 6 månader efter utskrivning (Adamsson, Murgo, Boyle, Kerr, 
Crawford & Elliott, 2004). Tidigt efter utskrivning rapporterar många patienter som vårdats i 
ventilator symtom liknande posttraumatisk stress. Patienter med minnesluckor från tiden på 
intensivvårdsavdelning löper högre risk att utveckla symtom på posttraumatisk stress (Talisayon, 
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Buckley & MacKinley, 2011). Patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning ser det som 
meningsfullt och viktigt att få veta vad som hände dem under vårdtiden (Engström, Grip & 
Hamrén, 2008). 
 
Vikten av god kommunikation  
Av patienter som vårdats i ventilator skattade 62 % en hög grad av frustration över att de inte 
kunde kommunicera på ett adekvat sätt. Av deltagarna i samma studie skattade 66 % att 
personalens åtgärder för att gynna kommunikation hjälpte dem, 24 % tyckte inte alls att 
åtgärderna hjälpte och 10 % av deltagarna uppgav att personalen inte vidtagit några som helst 
åtgärder för att underlätta kommunikationen dem emellan. Hjälpsamma åtgärder kan vara saker 
som att ställa frågor, vara tålmodig och uppmuntrande och ge patienterna möjlighet att skriva 
meddelanden (Patak, Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 2004).  
   
TEORETISK REFERENSRAM  
Vårdvetenskapens perspektiv 
Den teoretiska referensram studien lutar sig på är vårdvetenskapen. Ett centralt perspektiv för 
vårdvetenskapen är livsvärldsperspektivet. Livsvärldsperspektivet anses vara nödvändigt för att 
överhuvudtaget kunna utforma idéer om vårdande. Livsvärlden är något människan i regel tar för 
given. Livsvärlden är den verklighet och den vardag som människan lever i. Den existerar i både 
handling och erfarenhet och är medveten liksom omedveten. Livsvärldsperspektivet beaktas 
genom att uppmärksamma individers tillvaro och deras vardagsvärld. Det är en nödvändighet att i 
mötet med andra människor bekräfta och uppmärksamma deras livsvärld, där människors 
individuella erfarenheter och upplevelser betonas. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). 
 
Vårdlidande 
När vården av någon anledning inte längre är vårdande uppstår vad Dahlberg och Segesten 
(2010) kallar för ett vårdlidande. Det innebär att patienten blir åsidosatt och fråntas sin rätt ta del 
i vårdandet. Vårdlidande beskrivs i olika former. Vårdlidande som maktlöshet är bland annat att 
som patient känna sig till besvär för vårdarna eller att känna sig utlämnad till vårdarnas nåd. Att 
inte förstå sin situation eller händelser omkring en eller meningen med det vårdande man utsätts 
för kan upplevas som ett lidande. Fokus kan förskjutas från patienten och istället hamna på 
vårdarna och deras behov, detta lämnar patienten lidande. Om vårdaren tar platsen för 
uppmärksamhet och bekräftelsebehov försummas patienten. Det är vårdarens uppgift att se till att 
patientens behov är i centrum. Det subtila vårdlidandet är inte alltid så uppenbart som de andra 
typerna av vårdlidande men kan ändå vara lika svårt för patienten att uppleva. Det subtila 
vårdlidandet kan vara att som patient inte bli sedd eller hörd. Att inte få den hjälp patienten anser 
sig behöva just när han eller hon behöver den. Det behöver inte alltid röra sig om negligering 
eller nonchalans från vårdaren utan kan röra sig om illa utformade rutiner eller en 
arbetsplatskultur där detta inte beaktas (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
 
PROBLEMFORMULERING  
Patienter som vårdats i ventilator är påverkade av upplevelsen även efter att vårdtiden har 
avslutats. Vårdpersonalen på intensivvårdsavdelning har möjlighet att kunna lindra frustration 
hos patienter genom att anpassa kommunikation utifrån patientens individuella tillstånd. 
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Vårdvetenskapens synsätt handlar om patienten i centrum och ser till dennes subjektiva livsvärld. 
Ett lidande hos patienten kan uppstå till följd av vårdandet. Känsla av maktlöshet och att befinna 
sig i ett underläge kan vara utlösande faktorer till ett vårdlidande hos patienten. Detta kan ses som 
en bekräftelse av betydelsen att förstå vad intensivvårdspatienten upplever. Många av de 
obehagliga moment som patienten utsätts för är en del i den livsuppehållande eller dagliga vården 
och är svåra eller omöjliga att helt eliminera. Därför är kunskap om patientens upplevelser 
nödvändig för att kunna ge så god vård som möjligt. 
 
 
SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdspatienters upplevelse av den tid de vårdats i 
ventilator. 
 
 
METOD 
Vi har valt att arbeta efter hermeneutisk metod, vilken används då forskaren försöker sätta sig in i 
informantens situation och begrunda den ur dennes perspektiv (Forsberg & Wengström, 2008). 
Vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv inkluderar individers subjektiva uppfattning om sin 
tillvaro. Vårdvetenskapen intresserar sig för att hjälpa den person som är i behov av vård 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  
  
Datainsamling 
För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie grundad på kvalitativa intervjuer. En 
litteraturstudie syftar till att beskriva det nuvarande kunskapsläget eller ge en beskrivande 
bakgrund till en forskningsfråga vilken avses motivera till empirisk studie (Forsberg & 
Wengström, 2008).  
 
Urvalskriterier 
Sökningen utfördes i databasen Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health). Cinahl 
valdes då den är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Endast 
studier som behandlar upplevelser av ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelning 
inkluderades. Studierna skulle inte vara äldre än tio år och skrivna på engelska. Artiklar som 
enbart handlade om upplevelsen av intensivvård exkluderades.  
 
Val av sökord 
Sökorden valdes för att ligga så nära innehållet i syftet som möjligt. De översattes sedan av 
författarna till engelska. Sökorden som användes var ”intensive care”, ”ventilator patients”, 
”experience”, ”memory”, ”mechanical ventilation”, ”patient experience”, ”receiving” och 
”patient” i olika kombinationer (se bilaga 1). I sökordskombinationerna användes boolesk 
sökteknik då operatorerna AND och OR användes och vid något tillfälle användes trunkering, se 
bilaga 1. 
 
Val av dokument 
Samtliga titlar i sökresultatet lästes igenom. Sammanfattningar till de studier som verkade svara 
till syftet lästes igenom. De studier som efter det fortfarande verkade svara till syftet lästes 
igenom i sin helhet. Sökningarna resulterade sammanlagt i åtta artiklar som därefter granskades 
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enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklista för värdering av kvalitativa studier och av 
författarna bedömdes vara av utmärkt kvalité. Databassökningen resulterade i fem utvalda 
artiklar. Tre artiklar valdes ut via snöbollsmetoden. Samtliga artiklar presenterades i en 
artikelmatris, se bilaga 2. 
 
Analys  
Analys av de kvalitativa intervjustudierna har gjorts genom kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Manifest innehållsanalys valdes då det ger ett konkret och 
tydligt resultat. Denna metod beaktar den variation som finns i tolkning av en text eller intervju 
och har utformats för att ge forskaren vägledning för att trots denna variation kunna besvara 
forskningsfrågan trovärdigt.  
 
För att få en helhetsbild av innehållet lästes texten i studierna flera gånger av författarna. Därefter 
extraherades deltagarnas upplevelser i intervjutexterna utifrån syftet. Dessa meningsbärande 
enheter kondenserades i syfte att få en mer lätthanterlig text utan att förlora det centrala innehållet 
och gjordes även med hänsyn till meningsenheternas kontext. De kondenserade 
meningsenheterna kodades för att abstrahera innehållet till en högre logisk nivå. Utifrån koderna 
bildades externt heterogena kategorier där varje kategori var internt homogen och utgjordes 
således av koder med liknande innehåll som alla svarade till syftet. 
  
Etiska överväganden 
 I de kvalitativa studier som inkluderats i litteraturstudien har noggranna etiska överväganden 
gjorts och samtliga studier har fått tillstånd och godkännande av en etisk kommitté. De uppfyller 
därmed de fyra allmänna huvudkraven för humanistisk- samt samhällsvetenskaplig forskning 
som består av informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2012). Vi författare har i största möjliga mån följt den valda analysmetodens 
steg för att uppnå trovärdighet och varit noggranna med att inte utesluta data som svarar till 
studiens syfte. Om tveksamheter uppstått har dessa diskuterats författarna emellan. 
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RESULTAT 
Resultatet delades in i fem kategorier vilka illustreras i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Illustrering av studiens resultat. 
 
 
Intensivvårdsmiljöns inverkan på patientens livsvärld 
Upplevelser av ventilatorspecifik omvårdnad 
Från patienterna i Johnson, St John och Moyles (2008) studie framkommer varierande grad av 
obehag från ventilatorn. I studierna av Jordan, van Rooyen & Strümpher (2002) och Schou & 
Egerod (2008) beskrevs ventilatorbehandlingen som något obehagligt och främmande och 
patienterna tvivlade på sin förmåga att någonsin kunna andas utan ventilatorn. Andra upplevde 
ventilatorn som en hjälp men även dessa patienter kunde känna ångest inför att andas utan den 
(Johnson, St John & Moyle, 2006; Wang et al, 2008). Detta medförde att urträningen ur 
ventilatorn kändes osäker och känslan av rädsla accentuerades i samband med detta (Jordan, van 
Rooyen & Strümpher, 2002; Schou & Egerod, 2008). I artikeln av Wang et al (2008) beskriver 
patienterna hur rädslan för att ventilatorn skulle sluta fungera framkallade dödsångest. Att vara 
beroende av en ventilator skapade en rädsla för framtiden och medförde domedagskänslor 
(Johnson, St John & Moyle, 2006). Bland vissa av patienterna i samma studie framkom det att 
ventilatorbehandlingen inte upplevdes som något outhärdligt och en del besvärades mer av 
obehaget kring ventilatorbehandlingen än behandlingen i sig (Schou & Egerod, 2008). 
Ventilatorn och endotrakealtuben var det som orsakade mest obehag av all teknisk apparatur på 
intensivvårdsavdelningen (Johnson, St John & Moyle, 2006). Endotrakealtuben gav mindre 
obehag än själva fixeringen av den (Jordan, van Rooyen & Strümph, 2002). I en studie av 
Samuelsson (2011b) beskrevs masken för noninvasiv ventilatorbehandling som särskilt 
besvärande att använda för patienterna. I studien av Jordan, van Rooyen & Strümpher (2002) 
beskrev patienterna upplevelsen av att bli av med sekret via sugning av luftvägarna som både 
positivt och negativ. Positivt för att det underlättade ventilationen och negativt på grund av 
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smärta och obehag. Patienterna i studien av Karlsson & Forsberg (2008) upplevde det som en 
lättnad att få bort sekret från luftvägarna. Men i studien av Wang et al. (2008) upplevde i stort 
sett samtliga patienter att sugning av de nedre luftvägarna var smärtsamt. 
 
Intensivvårdsmiljöns konsekvenser för patientens orientering till tid och rum 
De positiva minnena hos patienterna i studien av Samuelsson (2011b) bestod oftast av de 
livräddande interventioner patienterna upplevde i samband med det akuta omhändertagandet. 
Många av patienterna berättar om hemska drömmar, hallucinationer och overklighetsupplevelser 
vars like de aldrig tidigare upplevt men att samtala kring dessa kunde ibland ha en lindrande 
effekt (Samuelsson 2011b; Johnson, St John & Moyle 2006). Många patienter hade omfattande 
minnesluckor från sin vårdtid (Karlsson & Forsberg, 2008). Patienterna rapporterade varierande 
grad av minnesförlust i samband med ventilatorvård (Johnson, St John & Moyle, 2006). Patienter 
som vårdats på en intensivvårdsavdelning med ventilatorbehandling beskrev en skrämmande 
känsla av att vara på gränsen mellan medvetande och icke medvetande som skapade en 
fraktionerad upplevelse av tillvaron. Svårigheter med att skilja verklighet från hallucinationer och 
drömmar var en vanligt förekommande upplevelse och patienterna kämpade för att få en 
uppfattning om tiden. De upplevde känslan av att ha förlorat tid, ibland upp till flera dagar. Detta 
resulterade i känslor av utanförskap gentemot omvärlden (Johnson, St John & Moyle (2006). 
Starkt ljus, särskilt nattetid, gjorde det svårt för patienterna att skilja på natt och dag (Jordan, van 
Rooyen & Strümpher, 2002). Patienterna i en studie av Wang et al. (2008) upplevde skiftande 
nivåer av medvetande och patienterna led av att inte vara orienterade till tid och rum (Wang et al., 
2008). Rubbad dygnsrytm och förvrängd uppfattning om vårdtidens längd var känslomässigt 
stressande. Svårigheterna att orientera sig till tid och rum medförde bristande självkänsla. Även 
upplevelsen av att deras egen tidsuppfattning skiljde sig från personalens var påfrestande, strax 
kunde ibland innebära trettio minuter eller längre vilket ansågs orimligt (Schou & Egerod, 2008). 
Patienterna i Karlsson och Forbergs (2008) studie har många minnen av drömmar om att vara på 
resa eller fångad i omöjliga situationer. Vissa av dem kunde heller inte skilja på dröm och 
verklighet som i sin tur ledde till sömnsvårigheter. Ingen av patienterna från denna studie kom 
ihåg hela sin vårdtid. 
 
Upplevelser av att vårdas i en högteknologisk miljö 
Miljön på intensivvårdsavdelning upplevdes av många som främmande (Wang, Zhang, Li & 
Wang, 2008), andra vittnade om miljön som skrämmande och irriterande (Samuelsson, 2011b). 
Transport i samband med exempelvis röntgenundersökningar upplevdes stressfullt för patienterna 
på grund av all teknisk apparatur (Samuelsson, 2011b). Att vara i behov av avancerad behandling 
och övervakning gav patienterna i Johnson, John och Moyles (2006) studie en känsla av att vara 
beroende. Den högteknologiska utrustningen skrämde de vårdade och fick dem att känna sig 
underlägsna (Wang et al., 2008). Den medicinsktekniska apparaturen i sig upplevdes förstärka 
känslan av främlingskap inför den egna kroppen (Johnson, John & Moyle, 2006). Att kunna delta 
i sin omvårdnad var ett sätt för patienterna att hantera sin situation (Karlsson & Forsberg, 2008). 
Patienter i en svensk studie berättade att andra patienter och personal som de omgavs av 
upplevdes som störande (Samuelsson, 2011b). Larmsignaler från apparatur upplevdes som ett 
störande stimuli (Samuelsson, 2011b; Wang et al., 2008). Särskilt utsatta vilostunder 
uppskattades av de ventilatorbehandlade patienterna (Samuelsson, 2011b). 
 
 
 

6  



 

Konsekvenser av bristande kommunikationsförmåga  
Att inte kunna kommunicera 
Att inte kunna kommunicera under ventilatorbehandlingen framkallar stor ångest hos patienterna 
(Johnson, 2004). Denna oförmåga kan utlösa känslor av hjälplöshet, stress och vånda (Arslanian-
Engoren & Scott, 2003). Att inte kunna uttrycka sina behov upplevdes som stressfullt, 
frustrerande, ångestskapande och gav en känsla av maktlöshet och utanförskap hos patienterna 
som kände skam och stress inför att inte kunna kommunicera (Jordan, van Rooyen & Strümpher, 
2002; Schou & Egerod, 2008). Att inte kunna kommunicera och delta i sin omvårdnad ökade 
känslan av objektifiering hos patienterna (Karlsson & Forsberg, 2008). I en studie av Johnsson, St 
John och Moyle (2006) framkom det att det värsta med endotrakealtuben var att patienterna inte 
kunde förmedla sig verbalt. Patienter i studien av Schou och Egerod (2008) uppgav hur de 
upplevde att sjuksköterskorna kunde förutse deras behov och var bra på att kommunicera trots 
patienternas rådande kommunikationshinder. 
 
Trygghet i kommunikation 
Patienter som har svårigheter att kommunicera kände sig trygga bland personal som ansträngde 
sig för att upprätthålla en fungerande kommunikation (Johnsson, 2004). Vissa patienter tyckte att 
vårdpersonalen skulle förbättra sin förmåga att kommunicera med icke-talande patienter och de 
upplevde att kommunikationssvårigheter innebar en stressande situation även för vårdpersonalen 
(Jordan, van Rooyen & Strümpher, 2002). I studierna av Johnson (2004) och Jordan, van Rooyen 
& Strümpher (2002) beskrevs det att patienter med kommunikationssvårigheter och oförmåga att 
tala fann sina egna sätt att påkalla uppmärksamhet och även skapade alternativa sätt att uttrycka 
sina behov. Förmågan att kunna påkalla uppmärksamhet kunde ge en känsla av kontroll över 
situationen. Att kunna interagera med människor i sin omgivning upplevdes av patienterna som 
något gynnande för tillfrisknandet (Johnson, 2004). 
 
Upplevelser av omvårdnad 
God omvårdnad i form av information 
Känslan av att bli väl omhändertagen av kompetent personal bidrog till en läkande miljö där 
patienten kunde slappna av (Arslanian-Engoren & Scott, 2003). Att inte få tillräcklig och 
begriplig information om sin situation och sitt tillstånd uttrycktes av patienterna i två studier som 
något negativt (Johnson, 2004; Jordan, van Rooyen & Strümpher, 2002). En patients exempel 
handlar om att det hade varit lättare för denne att uthärda törst om det givits tillräcklig 
information om anledningen till vätskerestriktionen (Jordan, van Rooyen & Strümpher, 2002). 
 
Obehag i samband med omvårdnad 
Att vara beroende av andra för att utföra vanligtvis enkla uppgifter såsom munhygien hade en 
negativ inverkan på patienternas självkänsla (Jordan, van Rooyen & Strümpher, 2002). Patienter i 
en kinesisk studie upplevde att de i sin utsatta situation inte hade några valmöjligheter utan helt 
enkelt var tvungna att finna sig i vårdandet (Wang et al., 2008). Patienterna kunde uppleva 
obehag i samband med att personalen utförde omvårdnadsåtgärder (Johnson, John & Moyle, 
2006) och bristande omsorg från personalen i samband med omvårdnad orsakade patienterna 
lidande (Wang et al., 2008). Den medicinska behandlingen som patienterna utsattes för upplevdes 
i regel som obehaglig men vårdpersonalens bemötande och sätt att vara kunde väga upp för dessa 
obehagliga upplevelser (Samuelsson, 2011b). 
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Stöd från omgivningen 
Betydelsen av social bekräftelse 
Möjlighet till professionell vård inbringade trygghet och engagerad personal gjorde att 
patienterna kände sig unika som individer (Samuelsson, 2011b). Även den sociala gemenskap 
som kunde uppstå med vårdpersonal gav patienterna positiv bekräftelse (Karlsson & Forsberg, 
2008). Många patienter upplevde ensamhet och efterfrågade mer interaktion med vårdpersonalen 
(Schou & Egerod, 2008). I Wang et al. (2008) studie framkom det att patienterna önskade att 
vårdpersonalen skulle varit mer stödjande. Bekräftande av lidande och beroende från andra 
bidrog till en känsla av tröst och uppmuntran hos patienterna under vårdtiden (Johnson, 2004).  
 
Tro på en högre makt 
Patienternas medvetenhet om sin egen dödlighet gjorde att vissa av dem satte sitt hopp till Guds 
nåd (Jordan, van Rooyen & Strümpher, 2002). I studien av Arslanian-Engoren & Scott (2003) 
beskrevs det att tron på en högre makt och tröst i form av bön kunde lindra oro och ångest. Syner 
av högre väsen, så som änglar, gjorde det lättare för patienter att ta sig igenom alla traumatiska 
upplevelser. 
 
Närvaro av en annan människa 
Fysisk närvaro ingav hopp och närvaron av en annan människa skapade trygghet hos patienterna 
(Karlsson & Forsberg, 2008). I studien av Wang, Zang, Li & Wang (2008) kände sig patienterna 
trygga i en sjuksköterskas närvaro under sin vårdtid på intensivvårdsavdelningen. Närvaro av 
familjemedlemmar kom att betyda mycket och gjorde att patienterna kände sig starkare och 
mindre ensamma (Wang et al., 2008). Enligt Schou och Egerod (2008) var närstående och 
besökare betydelsefulla och utgjorde en ljuspunkt i patienternas tillvaro. Ständig närvaro av 
familjemedlemmar gjorde tillvaron mer acceptabel för patienten (Arslanian-Engoren & Scott, 
2003).  
 
Lidande 
Psykiskt lidande 
Avsaknad av ett holistiskt förhållningssätt hos vårdaren ökade lidandet för patienter i en svensk 
studie av Karlsson & Forsberg (2008), detta kom att bli det starkaste minnet från deras vårdtid. 
Patienternas egenvärde var beroende av vårdpersonalens attityder gentemot dem (Karlsson & 
Forsberg, 2008). Vårdpersonalens samtal sinsemellan gjorde att patienterna kände sig som om de 
inte fanns till (Wang, Zhang, Li & Wang, 2008). I Samuelssons (2011b) studie om patienters 
behagliga respektive obehagliga minnen av att ha vårdats i ventilator berättar patienterna om 
känslor av ångest, ilska och frustration och om hur de oavbrutet grubblade över sin situation. De 
kände sig instängda och övergivna vilket ledde till känslor av hjälplöshet och osäkerhet 
(Samuelsson, 2011b). Andra upplevde sig utlämnade (Jordan, van Rooyen & Strümpher, 2002) 
och det faktum att vårdpersonalen, inte patienterna själva, styrde behandlingen ökade känslan av 
sårbarhet och beroende (Johnson, John & Moyle, 2006). Brist på krav och måsten upplevdes som 
ett lidande (Karlsson & Forsberg, 2008) och ledde till en överväldigande känsla av passivitet 
(Karlsson & Forsberg, 2008;Wang et al., 2008) och oförmåga hos patienterna (Karlsson & 
Forsberg, 2008). Att bli akut sjuk och behöva vårdas i ventilator beskrivs som en skrämmande 
och kaosliknande upplevelse som framkallar ett brett spektra av känslor (Samuelsson, 2011b; 
Arslanian-Engoren & Scott, 2003). Patienterna upplevde ett hot mot sin existens vilket de i sin tur 
kopplade till ventilatorn och känslan av att inte kunna andas (Samuelsson, 2011b).  
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Kroppsligt lidande 
Förlust och försämring av kroppsfunktioner gjorde att den egna kroppen upplevdes av patienterna 
som främmande (Johnson, John & Moyle, 2006). Skrämmande och panikartade upplevelser av att 
inte få tillräckligt med luft eller en allmän lufthunger var vanligt förekommande bland patienter 
som vårdas i ventilator (Johnson, John & Moyle, 2006; Karlsson & Forsberg, 2008; Samuelsson, 
2011b) och ansågs vara de värsta upplevelserna (Johnson, John & Moyle, 2006). 
 
 
DISKUSSION 
Resultatet visar att det för intensivvårdspatienter innebär en stor inverkan på deras livsvärld att 
behöva vårdas i ventilator. Att vara kritiskt sjuk och inte kunna förmedla sig verbalt leder till 
frustration och är även ångestskapande. Det leder också till att man som patient sätts i en 
ofrivillig beroendeställning till vårdpersonal och människor i sin omgivning. Upplevelser kring 
den ventilatorspecifika omvårdnaden tillsammans med den omkringliggande intensivvårdsmiljön 
kan orsaka obehag och bristande förmåga att kunna orientera sig till tid och rum. Upplevelsen av 
att vårdas i ventilator på en intensivvårdsavdelning kan få negativa konsekvenser och orsaka både 
psykiskt och fysiskt lidande för patienterna. 
 
Metoddiskussion 
Vi författare har i vår studie utgått från vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv. Detta för att 
belysa människors subjektiva upplevelse och hur de påverkas av denna.  
Forskningens livsvärldsperspektiv handlar om att upptäcka och uttrycka meningen av upplevelser 
för att kunna utforma omvårdnaden med grund av denna kunskap (Dahlberg & Drew, 1997).  
Livsvärldsperspektivet rymmer fler aspekter än vårdvetenskapens patientperspektiv vilket ansågs 
nödvändigt i utförandet av studien.  
 
Verkligheten kan tolkas på olika vis. Ett band uppstår mellan intervjuare och informant och när 
man närmar sig en text föreligger alltid en viss tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Båda 
författarna till denna text läste studierna separat och såg ut meningsbärande enheter för att sedan i 
samförstånd, efter reflektion och diskussion, enas om vad som svarade till syftet. På så vis anser 
sig författarna ha undvikit att påverkas av varandra i tolkningen av data. Avsikten med 
litteraturstudien var att utföra en manifest innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) leder kategoriindelning enligt deras analysförfarande till en presentation av en texts 
manifesta innehåll.  
 
Trovärdighet 
I studien har vi författare studerat och följt principerna för Lincoln & Guba's kvalitetskriterier, 
enligt Polit och Beck (2008), för kvalitativ forskning avseende credibility, transferability, 
dependability och confirmability i strävan efter trovärdighet. En nackdel med denna 
litteraturstudie är att ingen av de ingående studierna återkopplar resultatet till de berörda 
deltagarna i syfte att få deras erkännande, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan ses 
som en bekräftelse av resultatet. En del av de inkluderade studierna var uppbyggda kring ett delat 
syfte vilket ibland gjorde det svårt för författarna att komma underfund med vilken del av 
studiens syfte som gällande stycke hörde till.  
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Vi författare till denna studie har försökt beskriva de ingående studiernas kontext och förfarande 
vad gäller urval och metod samt den egna studiens urvalsförfarande och analys av de samtliga 
texterna. Litteraturstudien innehåller studier från flera olika världsdelar vilket bidrar till ett brett 
perspektiv vad gäller deltagares upplevelser och bakgrundsvariabler. Denna litteraturstudie 
innehåller studier från olika länder publicerade åren 2002-2011. Vi författare anser att det ger en 
viss uppfattning om data som framkommit har stabilitet över tid. Trots ganska lika resultat 
studierna emellan fanns ändå vissa variationer. Det är svårt för oss författare att avgöra var dessa 
variationer har sin grund. Enligt Dahlberg och Drew (1997) finns det i livsvärldsforskning 
paradoxer som kan innebära att det finns likheter och olikheter i resultatet. Detta uppstår på grund 
av forskarens objektiva inblandning i informantens subjektiva beskrivelse av sin upplevelse. Vi 
författare har i vår analys försökt bortse från vår förförståelse och justerat kategorierna för att få 
dem att rymma all relevant data.  
Livsvärlden är en subjektiv upplevelse som aldrig kan studeras utan att ha en personlig kontakt 
vilket medför en påverkan av forskarens förförståelse (Dahlberg & Drew, 1997). 
 
Resultatdiskussion 
Enligt studiens resultat är intensivvårdspatientens upplevelse av att vårdas i ventilator präglad av 
många olika aspekter och känslor. Majoriteten av de upplevelser som beskrivs handlar om 
skrämmande, främmande och ångestfyllda erfarenheter. Rädsla för att inte kunna andas själv utan 
ventilatorns hjälp orsakar känslor av dödsångest och domedagskänslor. Att vara beroende av ett 
livsuppehållande hjälpmedel beskrivs både som upplevelser av att befinna i ett underläge men ses 
också som en hjälp och känslor av tacksamhet.  
 
Vi författare anser att de overklighetsupplevelser som uppstår hos intensivvårdspatienter är 
traumatiska, stressfyllda och har en negativ inverkan på patientens livskvalitet under 
vårdtillfället. Ventilatorbehandlade intensivvårdspatienter i studien av Russel (1998) som 
samtidigt erhållit sedativa läkemedel tror själva att deras mardrömmar uppkommit eller förstärkts 
på grund av de starka medicinerna. I samma studie framkommer det att det som vårdpersonal är 
viktigt att underlätta patienternas traumatiska upplevelser av overklighetskänslor genom att 
klargöra för patienten vad som är dröm och vad som är verklighet (Russel, 1998). Att inte förstå 
sin situation och händelser omkring en är en form av vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Russels studie liksom vår egen visar tydligt hur man kan lindra denna sortens vårdlidande för 
patienter genom god kommunikation och information. I vår studies resultat uppger många av 
patienterna att de mådde dåligt på grund av bristande förmåga att orientera sig. 
 
I vår litteraturstudies resultat framkommer att det uppstår ett stort problem hos de 
intensivvårdspatienter som vårdas i ventilator och är oförmögna att kunna kommunicera verbalt, 
vilket vi författare kan relatera till grundat på vår erfarenhet och dessutom fullständigt håller med 
om. Detta problem innefattar känslor av maktlöshet och är en ångestutlösande faktor på grund av 
den stress som intensivvårdspatienterna upplever. Detta bekräftas i studien av Grossbach, 
Stranberg och Chlan (2011) där förlust av talförmåga beskrivs som en skrämmande upplevelse 
och orsakar ångest, oro och aggressioner. De menar även i sin studie att patienter som blivit akut 
intuberade kan i ett initialt skede behöva bli påminda flertalet gånger i form av kortare och 
upprepade förklaringar om lokaliseringen av själva endotrakealtuben. Detta för att göra det lättare 
för patienten att förstå varför han/hon inte kan kommunicera verbalt. Vi tror att 
intensivvårdavdelningar som utgörs av en högteknologisk miljö i sig är obehagligt för 
patienterna.  

10  



 

 
Bakgrundsljud bör minimeras genom att, i den mån det går, stänga av och stänga ute störande 
ljud från omgivningen för att etablera en kommunikationsvänlig miljö. Detta för att upprätthålla 
en god kommunikation, vilket är av särskild betydelse för ventilatorbehandlade patienter. Som 
vårdpersonal är det viktigt att vara synlig för patienten i samband med kommunikationen så att 
kommunikationen sker direkt till patienten. Patienter som inte kan kommunicera verbalt kan bli 
lugna av att få kontinuerlig information från vårdpersonalen om hur ventilatorbehandlingen 
fungerar (Grossbach, Stranberg & Chlan, 2011). Vår studies resultat påvisar vikten av att 
vårdpersonal ger utrymme för alternativa kommunikationssätt och är lyhörda för detta. Vi anser 
att det således kan skapa trygghet för intensivvårdspatienterna. Grossbach, Stranberg och Chlan 
(2011) beskriver att en frustrerad patient som försöker kommunicera men som blir missförstådd 
kommer att bli mer ångestfylld. Ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienten, och att denne 
får ta den tid som behövs för att framföra sitt budskap, ses som centralt i en 
kommunikationsvänlig miljö. Vi anser att en annan viktig del i en fungerande kommunikation, 
mellan intensivvårdspatient och vårdgivare, är behovet av klar och tydlig information vars 
betydelse för patienterna framgår i resultatet. Att vårdas på en intensivvårdavdelning utan att få 
tillräcklig information om sitt allvarliga tillstånd kan skapa onödigt lidande hos patienterna. Även 
här kan man dra tydliga paralleller till Dahlberg & Segestens (2010) beskrivning av vårdlidande i 
form av att inte förstå sin situation. 
 
Resultatet påvisar att känslor av passivitet uppstår hos intensivvårdspatienterna till följd av deras 
oförmögenhet att kunna hjälpa till, vid exempelvis, basala åtgärder så som tandborstning. Dock 
kan en kommunikativt fungerande personal väga upp negativa upplevelser av passivitet om man 
låter intensivvårdspatienten delta i sina omvårdnadsåtgärder. Att bli vårdad av kompetent 
personal bidrar till att intensivvårdspatienterna kan uppleva miljön som läkande och trygg. En 
kvinna i studien av Arman och Rehnsfeldt (2007) beskriver lättnaden över den personalen som 
anstränger sig för att göra det lilla extra. Att anstränga sig och respektera även de ”små sakerna” 
har ofta stor betydelse för patienterna. Denna form av vårdlidande som kallas subtilt vårdlidande 
kan skapa lika stort trauma för patienten som något annat (Dahlberg & Segesten, 2010). I ett 
holistiskt vårdande är målet att inte bortse från patientens upplevelse av sin livsvärld och att inte 
prioritera kliniska åtgärder framför den (Dahlberg & Drew, 1997). 
 
Intensivvårdspatienterna kan ibland finna sina egna sätt att lindra de traumatiska upplevelserna de 
genomgår. Exempelvis stöd i form av tro, fysisk närvaro eller känslor av tillhörighet till andra 
människor anses som lindrande för patienterna. Stöd från intensivvårdspatienternas 
familjemedlemmar spelar en central roll för införlivelsen av hopp och ger ökad acceptans inför 
sitt sjukdomstillstånd. I en studie av Rehnsfeldt och Eriksson (2004) framgår det att visad 
medkänsla och erkännande av patientens lidande kan lindrande lidandet i sig och medföra att 
denne trots allt kan finna mening i sin situation. För att kunna vårda med ett livsvärldsperspektiv 
krävs det att en individs tillvaro uppmärksammas (Dahlberg et al., 2003) och denne möts på ett 
jämlikt och värdigt sätt (Dahlberg & Drew, 1997).   
 
Författarna anser att psykiskt lidande hos intensivvårdspatienterna uppstår av många olika 
faktorer men den mest förekommande anledningen som studiens resultat identifierar är det 
bristande holistiska förhållningssätt intensivvårdspatienterna ibland utsätts för. Detta resulterar i 
ökad känsla av hjälplöshet, sårbarhet, ångest och frustration. I studien av Russel (1998) kan 
tanklösa misstag av vårdpersonal på en intensivvårdavdelning få konsekvenser, som både patient 
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och närstående, påverkas negativt av även senare i livet. Russel (1998) poängterar vikten av 
empatiskt stöd och att det ska anpassas till varje unik individ som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning, vilket vi författare instämmer i med stöd av vår studies resultat.  
 
Resultatet i studien påvisar att det fysiska lidande som uppstår hos ventilatorbehandlade 
intensivvårdspatienter utgörs av förlust av kroppsegna funktioner, därmed inkluderat den 
panikartade känslan av att inte få luft. I sådana situationer anser författarna att vårdpersonalen bör 
uppmärksamma och bekräfta dessa känslor samt försöka åtgärda och underlätta för patienten.  
I situationer där patienten är maktlös behöver denne bli uppmärksammad och bekräftad för att 
undvika onödigt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). I Arman och Rehnsfeldts (2007) studie 
om sätt att lindra en människas lidande beskrivs hur ett ärligt intresse och engagemang från 
vårdpersonal har en stark inverkan på patienterna. Det betyder mycket att få bli sedd som 
människa och bli bemött och bekräftad av en medmänniska. 
Det finns en hel del forskning inom detta område inom både medicin och vårdvetenskap. Förslag 
för framtida forskning är att undersöka hur nya metoder för ventilering, exempelvis Neurally 
Adjusted Ventilatory Assist (NAVA-ventilation), påverkar patienters upplevelser av 
ventilatorvård.  
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article + 19-79år 

38 38 2 2 varav 1 
dublett 

 4 Mechanical 
ventilation + 
patient 
experience 

2001-2011 + English 
language + peer 
reviewed + research 
article + 19-79år 

3 3 4 2  

 5 Mechanical 
ventilation + 
receiving + 
experience 

2001-2011 + English 
language + peer 
reviewed + research 
article + 19-79år 

13 13 1 1 varav 1 
dublett 

 6 Experience* + 
ventilate*+ 
patient* + 
intensive care 

2001-2011 + English 
language + peer 
reviewed + research 
article + 19-79år 

39 39 5 2 varav 2 
dubletter 
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Arslanian-
Engoren & 
Scott (2003). 
USA. 

Att beskriva 
patienters 
upplevelser av att 
vårdas i ventilator 
samt identifiera 
faktorer som bidrar 
till framgångsrikt 
avslutande av 
ventilatorbehandlin
g. 

Fenomenologis
k semi-
strukturerad 
telefonintervju.

Strategiskt urval. 
Patienter som varit 
tracheostomerade 
och genomgått 
förlängd 
ventilatorbehandling 
som kan berätta om 
sin upplevelse. n=7. 
Ålder 22-69år. 

Deltagarna beskriver 
upplevelse av att vårdas i 
ventilator som traumatisk 
men hjälptes av egen 
motivation och blev 
stärkta av stöd från familj 
och vårdpersonal. Tron på 
en högre makt gjorde 
situationen mer uthärdlig. 

Studiens utförande 
godkänd av den lokala 
etiska kommittén. 
Infomerat samtycke 
erhölls av samtliga 
deltagare efter 
möjlighet till frågor 
om studien och 
deltagandet. 

Utmärkt 

Johnson 
(2004). 
Australien. 

Att utforska, 
beskriva och tolka 
den mening 
patienter lägger vid 
att ha vårdats i 
ventilator på en 
intensivvårdsavdel
ning i Australien. 

Fenomenologis
k ostrukturerad 
intervju. 

Patienter över 18år 
som kan tala och 
läsa engelska, varit 
inskrivna på 
intensivvårdsavdelni
ng i sydöstra 
Queensland och 
vårdats i ventilator i 
minst 7 dagar samt 
varit vid medvetande 
under något tillfälle 
under dessa dagar. 
Deltagarna måste 
kunna berätta om 
sina upplevelser på 
engelska. n=9. Ålder 
21-69år. 

Upplevelsen av att vårdas i 
ventilator domineras av att 
vinna tillbaka vardagen. 
Ett sätt var att skapa band 
med och interagera med 
personal och närstående på 
ett meningsfullt vis. Att 
närstående och personal 
bekräftade patientens 
lidande och obehag och 
var närvarande gjorde att 
patienterna kände sig 
tröstade och uppmuntrade. 
Många patienter gjorde allt 
för att söka kontroll över 
sin situation under tiden 
med ventilator, men trots 
det bidrog 
kommunikationssvårighete

Skriftligt informerat 
samtycke erhölls från 
deltagarna och 
information om 
studien och 
deltagandet gavs till 
samtliga. Studien är 
godkänd av berörd 
etisk kommitté.  

Utmärkt 

  



 

r till känslor av ångest. Att 
ifrågasätta och tolka sin 
omgivning var ett sätt för 
patienterna att hitta sin 
självbild. 

Johnson, St 
John & Moyle 
(2006). 
Australien. 

Att beskriva och 
tolka upplevelsen 
av att vårdas i 
ventilator under en 
längre tid på 
intensivvårdsavdel
ning. 

Fenomenologis
k ostrukturerad 
intervju.  

Patienter över 18år 
som kan tala och 
läsa engelska, varit 
inskrivna på 
intensivvårdsavdelni
ng i sydöstra 
Queensland och 
vårdats i ventilator i 
minst 7 dagar samt 
varit vid medvetande 
under något tillfälle 
under dessa dagar. 
Deltagarna måste 
kunna berätta om 
sina upplevelser på 
engelska. n=9. Ålder 
21-69år. 

Huvudtemat för resultatet 
är att leva i en värld 
utanför vardagen. Många 
av deltagarna upplevde det 
svårt att få ett 
sammanhang av vad som 
skett under vårdtiden pga 
skiftande medvetandegrad. 
Det var en obehaglig 
upplevelse med 
mardrömmar och 
svårigheter med att 
orientera sig till tid och 
rum. Patienterna 
ifrågasatte sin förmåga att 
överleva. 

Godkänd av 
kommittéer från 
gällande 
universitetssjukhus. 
Skriftligt samtycke 
erhölls och 
information gavs om 
studiens syfte och 
utförande. 

Utmärkt 

Jordan, van 
Rooyen & 
Strümpher 
(2002). 
Sydafrika. 

Att identifiera, 
utforska och 
beskriva patienters 
upplevelser 
relaterat till 
ventilatorbehandlin
g. 

Fenomenologis
k ostrukturerad 
intervju. 

Strategiskt urval. 
Patienter över 18 år 
som varit kopplad 
till ventilator minst 
18h, som talar 
engelska eller 
afrikaans. n=5. Ålder 
22-54år. 

Patienter som vårdas i 
ventilator utstår olika 
emotionella, fysiska och 
andliga upplevelser som 
ett resultat av sin situation. 
Intensivvårdssjuksköterska
ns stödjande närvaro är av 
stor vikt för att bemästra 
dessa upplevelser och 
återfå sin självständighet. 

Man följde standarden 
enligt the Ethical 
Standards for Nurse 
Researchers. Denna 
standard innehåller de 
4 etiska huvudkraven. 

Utmärkt 

Karlsson & Att undersöka Hermeneutisk Strategiskt urval. Patienter som varit vid Studien lutar sig på Utmärkt 

  



 

Forsberg 
(2008). 
Sverige. 

upplevelsen av att 
vara vid 
medvetande under 
ventilatorbehandlin
g på en 
intensivvårdsavdel
ning, utifrån ett 
patient perspektiv. 

fenomenologis
k. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

Deltagare ska vara 
före detta 
intensivvårdspatiente
r som erhållit 
ventilatorbehandling. 
Ålder 21-81 år. 
n= 8. 

medvetande under 
ventilatorbehandlingen 
beskrev upplevelsen av 
minnen, kontroll över sin 
situation och individuella 
konsekvenser av 
ventilatorbehandling. 
Värdefull vård innebar 
holistisk bekräftelse av 
fysisk beröring, psykisk 
bekräftelse av lidande och 
socialt stöd. 

Helsingforsdeklaratio
nen och de etiska 
riktlinjerna för 
sjuksköterskeforsknin
g i Norden. 

Samulesson 
(2011). 
Sverige. 

Att beskriva 
obehagliga och 
behagliga minnen 
av vistelse på 
intensivvårdsavdel
ning hos vuxna 
patienter som 
vårdats i ventilator.

Ostrukturerad 
intervju 
bestående av 
två öppna 
frågor. 

Konsekutivt urval. 
Patienter som var 
över 18 år och 
intuberade och 
ventilerade i mer än 
24h. n=250. 
Medelålder 63 år.   

Studien visar att de flesta 
patienter som varit svårt 
sjuka och vårdats i 
ventilator hade både 
obehagliga och behagliga 
minnen av sin vårdtid. 
Obehagliga och 
plågsamma minnen kunde 
uppstå både från fysiska, 
emotionella, miljömässiga 
och vårdrelaterade 
faktorer.  

Studien är godkänd av 
Etiska kommittén  vid 
Lunds universitet. 
Skrifligt informerat 
samtycke erhölls av 
samtliga deltagare. 
Deltagarna 
informerades om 
frivilligt deltagande 
och att de när som 
helst kunde avbryta 
studien utan 
konsekvenser.  

Utmärkt 

Schou & 
Egerod (2008). 
Danmark. 

Att ge en 
beskrivning av 
patienters 
upplevelse av 
urträning för att 
uppdatera 
kunskapen för 
nyare metoder av 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Strategiskt urval. 
Deltagarna skulle 
vara över 18 år och 
genomgått CABG –
op inom en 
tremånadersperiod 
och varit 
ventilatorbehandlade 

Modern sedering och 
ventilatorer har inte helt 
eliminerat obehaget för 
patienterna som kräver 
ventilatorvård. 
Ventilatorbehandling 
innebär fortfarande ett 
lidande för patienterna 

Utfördes i enlighet 
med 
Helsingforsdeklaratio
nen och godkändes av 
Danmarks nationella 
etiska kommitté och 
den lokala 
sjukhusledningen.  

Utmärkt 

  



 

  

mekanisk 
ventilation och 
sedering. 

i mer än 24h på en 
intensivvårdsavdelni
ng.. Ålder 35-84 år. 
Medelålder 69 år.  
n= 10 

trots nya metoder. 

Wang, Zhang, 
Li & Wang 
(2008). Kina. 

Att förstå 
patienters 
upplevelse av 
intensivvård vid 
vård i ventilator. 

Ostrukturerad 
intervju. 

Strategiskt urval. 
Deltagare som 
överlevt ett kritiskt 
sjukdomstillstånd, 
varit inskriven på en 
intensivvårdsavdelni
ng och vårdats i 
ventilator i minst 
48h. n=11. 
Medelålder 60,2 år. 
Ålder 33-78 år. 

Att vårdats på 
intensivvårdsavdelning 
med ventilator upplevdes 
skrämmande och 
obehagligt. Deltagarna 
uttryckte sin lättnad och 
tacksamhet för att ha 
överlevt men skulle aldrig 
vilja uppleva samma 
situation igen. Det är 
viktigt att ta varje patients 
subjektiva upplevelse i 
beaktande. 

Studien godkänd av 
sjukhusets etiska 
kommitté. Informerat 
samtycke erhölls av 
samtliga deltagare och 
de  informerades om 
frivilligt deltagande 
samt studiens syfte.  

Utmärkt 
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Adamson, H., Murgo, M., Boyle, M., Kerr, S., 
Crawford, M. & Elliott, D. (2004). 

Utmärkt 

Engström, Å., Grip, K. & Hamrén, M. (2008). Utmärkt 

Patak, L., Gawlinski, A., Fung, I., Doering, L. 
& Berg, J. (2004). 

Utmärkt 

Samuelsson, K. A. M. (2011)a. Utmärkt 

Talisayon, R., Buckley, T. & McKinley, S. 
(2011). 

Utmärkt 

 

  


