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Abstrakt 
Bakgrund: Inom intensivvård är Lungprotektiv Ventilatorbehandling (LPV) en viktig 
behandlingsmetod för att undvika uppkomst av allvarliga lungkomplikationer. LPV 
kräver att intensivvårdssjuksköterskor aktivt deltar i vården, vilket förutsätter att 
kunskap och förståelse kring behandlingen finns. Syfte: Var att undersöka hur 
intensivvårdssjuksköterskor, på en intensivvårdsavdelning, bedömer sin kunskap och 
förståelse kring LPV för att kunna delta i ventilatorbehandlingen. Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning. Resultat: Det föreligger ej något 
signifikant samband mellan antal års erfarenhet av intensivvård och 
intensivvårdsjuksköterskors uppskattade kunskap och förståelse kring LPV. 
Respondenterna uppskattar sin kunskap och förståelse kring LPV som hög, 68 % anser 
att verksamhetens utbildning varit bra eller mycket bra, 90 % anser att vidare behov av 
utbildning finns. Diskussion: Trots bra utbildning kring LPV och hög uppskattad 
kunskap finns vidare behov av utbildning, vilket talar för en personal som är medvetna 
om LPV:s syfte och att ständig fortbildning krävs. Då det inte föreligger något statistiskt 
samband, överrensstämmer resultatet från analysen inte helt med Benner’s teori om hur 
sjuksköterskors kunskap utvecklas. Konklusion: Intensivvårdssjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning i södra Sverige anser att de har tillräcklig kunskap och förståelse 
kring LPV för att delta i ventilatorbehandlingen. Ett samband mellan antal års 
erfarenhet av intensivvård och uppskattad kunskap och förståelse kring LPV kunde inte 
påvisas i studien. 

Nyckelord; 
Lungprotektiv Ventilatorbehandling, Intensivvårdssjuksköterska, IVA-erfarenhet 
Uppskattad Kunskap, Fortbildning. 
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Abstract 
Bakground: To avoid lungcomplications, the Lungprotective Ventilationtreatment 
(LPV) is of great importance in the intensive care unit. LPV requires participation of the 
ICU nurses, which in turn requires knowledge and understanding of the treatment. Aim: 
The aim of this study was to identify how ICU nurses, on ICU, assesses their 
knowledge and understanding of LPV to participate in the treatment. Method: A 
quantitative cross-sectional study in the form of a questionnare. Results: There is no 
significant correlation between years of experience in intensive care and selfestimated 
knowledge and understanding of LPV. The respondents estimated their knowledge and 
understanding of LPV as high, 68 % consider previously given education about LPV as 
good or very good, and 90 % consider additional internal education are necessary. 
Discussion: Despite good education about LPV and high estimated knowledge and 
understanding of LPV there remains a need for additional education. This demonstrate 
that ICU nurses are aware of LPV and it’s purpose, and that continuous education about 
LPV is necessary. The non existing correlation between years of experience in intensive 
care and estimated knowledge and understanding of LPV can not fully be applied on 
Benner’s theory about how nurses knowledge develop. Conclusion: Nurses in a ICU in 
southern Sweden consider themselves to have sufficient knowledge and understanding 
of LPV to participate in the treatment. A correlation between years of experience in 
intensive care and estimated knowledge and understanding of LPV could not be 
established in this study. 

Keywords; 
Lungprotective Ventilationtreatment, Intensive care nurses, ICU-experience, Estimated 
knowledge, Further education.  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1. Bakgrund 
En intensivvårdsavdelning är en plats där svårt sjuka patienter erhåller komplexa 
behandlingar. Dessa utvecklas ständigt och i takt med denna utveckling ökar kraven på 
intensivvårdssjuksköterskor. Behovet av uppdaterad kunskap är påtagligt i denna 
yrkesgrupp. Flera olika behandlingsmetoder tillämpas inom intensivvård, bland dessa 
förekommer så kallade protektiva behandlingsmetoder, där åtgärder utförs för att 
minimera risken för allvarliga komplikationer. Protektiva behandlingsmetoder utgör en 
central del i intensivvården och kan vara lika viktiga som att bota en redan 
förekommande svikt (Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2012). 

1.1 Intensivvårdssjuksköterskors kompetens 
Enligt kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor är det av stor vikt att 
dessa har kunskap, förståelse och aktivt deltar i behandlingar, för att patientsäkerheten 
ska bibehållas. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna handha medicinteknisk 
utrustning, identifiera och minimera risker med behandlingar, ha kunskap om hur man 
vårdar patienter med sviktande organ samt utvärdera information från avancerad 
medicinteknisk utrustning (Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2012). I en omfattande internationell studie från 2014 (Aiken et 
al.) kunde man se ett samband mellan sjuksköterskors kunskapsnivå och 
behandlingsresultat, med slutsatsen att ökad evidensbaserad utbildning för 
sjuksköterskor kan minska patienters mortalitet. Svenska Sjuksköterskeföreningen 
(2014) har tagit fram riktlinjer för att utveckla kvalitén på Svensk omvårdnad. Områden 
där nödvändig utveckling och förbättring bör ske är bland annat sjuksköterskors 
förebyggande arbete för att minska antalet vårdskador samt ökad delaktighet av 
sjuksköterskor i arbetet med kompetens- och kvalitetsutveckling. Förbestämda 
behandlingsriktlinjer och vårdprogram för sjuksköterskor bör tillämpas, vilket 
underlättar beslutsfattandet och bidrar till att ge alla patienter likvärdig vård (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014). 

1.2 Ventilatorbehandling 
Ventilatorbehandling är en vanligt förekommande och nödvändig del i behandlingen av 
intensivvårdspatienter och kan användas vid flera olika sjukdomstillstånd. Trots 
ventilatorns många positiva egenskaper finns det dock risker med behandlingen 
(Blomqvist, Larsson, Fredén, Lindén & Nellgård, 2012). Skador på lungornas 
anatomiska struktur kan uppstå, då de utsätts för stora volymer alternativt höga tryck, 
vilket i sin tur bland annat kan bidra till utvecklingen av så kallat Acute Respiratory 
Distress Syndrome (ARDS). ARDS definieras som ett tillstånd med respiratorisk svikt 
med hypoxiska inslag i kombination med en inflammatorisk process i lungorna, och 
klassificeras som mild, moderat eller svår (Claesson, Freundlich, Gunnarsson, Laake, 
Vandvik, Varpula & Aasmundstad, 2014). Forskning visar att ventilatorbehandling med 
traditionellt höga tidalvolymer, 10 ml/kg ideal kroppsvikt, i motsats till lägre 
tidalvolymer, 6 ml/kg ideal kroppsvikt, ökar förekomsten av lungskada, vilket är 
relaterat till den ökade inflammatoriska processen i lungorna (Determann et al., 2010). 
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Ventilatorbehandlade patienter bör därför erhålla låga tidalvolymer, vilket således 
minskar risken för ARDS (Fuller, Mohr, Drewry & Capenter, 2013). Vid utveckling av 
ARDS ses ökad behandlingstid i ventilator, ökad risk för multiorgansvikt samt ökad 
mortalitet.  

1.3 Internationella riktlinjer 
Efter en systematisk litteraturöversikt och sammanfattning av aktuell forskning, på 
uppdrag av Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 
(SSAI), utvecklades nya internationella riktlinjer för lungprotektiv mekanisk 
ventilatorbehandling av ARDS-patienter (Claesson, Freundlich, Gunnarsson, Laake, 
Vandvik, Varpula & Aasmundstad, 2014). Tryck- och volymbegränsningar bör 
eftersträvas vid ventilatorbehandling av ARDS-patienter och rekommenderas starkt då 
det finns tydlig koppling till minskad mortalitet. För att undvika uppkomsten av 
atelektaser samt förbättra syresättningen rekommenderar riktlinjerna även behandling 
med ökat positive end-expiratory pressure (PEEP). Ett högre PEEP kan dock resultera i 
ökat antal behandlingstimmar i respirator, men på grund av de i övrigt positiva 
egenskaperna rekommenderas detta likväl (Claesson, Freundlich, Gunnarsson, Laake, 
Vandvik, Varpula & Aasmundstad, 2014). Rekrytering av avstängda lungavsnitt, 
atelektaser, med hjälp av ett ökat PEEP, rekommenderas för att minska risken för 
hypoxiskt skadliga tillstånd, vilket ska ske tidigt i förloppet. Statistiskt signifikanta 
resultat för minskad mortalitet, relaterat till rekryteringsprocessen finns inte, men 
studier visar på en betydande förbättring av syresättning utan negativ påverkan på 
lungvävnaden (Claesson, Freundlich, Gunnarsson, Laake, Vandvik, Varpula & 
Aasmundstad, 2014). Någon skillnad mellan tryckkontrollerad och volymkontrollerad 
ventilation avseende behandlingsresultat kan inte ses. Skillnader i mortalitet, 
behandlingstimmar i respirator eller utveckling av lungskada kan inte heller påvisas. 
Användbara dokumenterade effekter av spontanandning med tryckunderstöd saknas, 
dock finns data som styrker dess positiva effekter, som exempelvis förbättrad 
hemodynamik och förbättrad syreupptagningsförmåga (Claesson, Freundlich, 
Gunnarsson, Laake, Vandvik, Varpula & Aasmundstad, 2014). På grund av detta 
rekommenderas spontanandning med tryckunderstöd i de fall det är kliniskt möjligt. 
Patienter med ARDS som behandlas övervägande i bukläge har minskad mortalitet i 
jämförelse med patienter som övervägande behandlas i ryggläge (Claesson, Freundlich, 
Gunnarsson, Laake, Vandvik, Varpula & Aasmundstad, 2014). Därav rekommenderar de 
lungprotektiva riktlinjerna att patienter med moderat till svår ARDS bör behandlas i 
bukläge minst 16 av dygnets 24 timmar under första behandlingsveckan.    

1.4 Lokala behandlingsriktlinjer 
Forskning har visat att sjuksköterskor upplever ökad patientsäkerhet och trygghet i 
arbetet när vården utgår från förbestämda behandlingsriktlinjer, under förutsättning att 
kunskap och förståelse för aktuell behandling finns (Hansen & Severinsson, 2007). 
Norsk forskning beskriver hur både läkare och sjuksköterskor anser att ökad kännedom 
om patienters tillstånd endast förbättrar och optimerar vården. Ökad kunskap hos och 
delaktighet av intensivvårdssjuksköterskor, i planering av vård och behandling, anses 
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gynna samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare, vilket resulterar i en förbättrad 
intensivvård (Haugdahl, Storli, Rose, Romild & Egerod, 2013). Studier beskriver ökad 
delaktighet av intensivvårdssjuksköterskor, efter införandet av standardiserade 
behandlingsriktlinjer, vid avvecklandet av ventilatorbehandling (Blackwood & Wilson-
Barnett, 2007). Lokala behandlingsriktlinjer gällande ventilatorbehandling tycks vara 
vanligt förekommande vid svenska intensivvårdsavdelningar enligt en kartläggning från 
2013 (Eldh, Vogel, Söderberg, Blomqvist & Wengström), riktlinjernas förankring i 
relevant och aktuell forskning varierar dock. Således anser majoriteten av 
intensivvårdsavdelningarna att behandlingsriktlinjer är en viktig och positiv del i 
utvecklingen av intensivvården.  

1.5 Lungprotektiv Ventilatorbehandling 
Med influenser från SSAI:s internationella behandlingsriktlinjer, införde en 
Intensivvårdsavdelning i södra Sverige i maj 2015, behandlingsprogrammet 
Lungprotektiv Ventilatorbehandling (LPV). Syftet med detta är att skydda patientens 
lungor och minska förekomsten av allvarliga komplikationer, som exempelvis ARDS 
(Spångfors, 2015). Kortfattat går LPV ut på att använda låga tidalvolymer (6 ml/kg 
ideal kroppsvikt) och låga topptryck (≤ 30 cm H2O) tillsammans med ett ökat PEEP, där 
en rekryteringsprocess används för att identifiera optimalt PEEP. 
Behandlingsprogrammet anses vara skonsamt för patienternas lungor och därmed är 
tanken att LPV ska tillämpas vid i princip all ventilatorbehandling. Tillämpning av LPV 
kräver dock ökad delaktighet av intensivvårssjuksköterskor i ventilatorvården då det är 
sjuksköterskor som i första hand ansvarar för ventilatorinställningarna, vilket förutsätter 
att kunskap om och förståelse för behandlingen finns hos yrkesgruppen. 

1.6 Teoretisk referensram 
För att enklare förstå hur sjuksköterskor utvecklas i sin yrkesroll kan kopplingar till 
Patricia Benner (2001) och hennes tolkning av Dreyfusmodellen göras. Den teoretiska 
modellen beskriver hur kunskap och praktiska färdigheter erhålls och utvecklas i fem 
olika steg: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. De olika stegen 
beskriver hur praktiska erfarenheter tillsammans med teoretisk kunskap stimulerar till 
utveckling på respektive nivå. 

Till stadiet novis räknas sjuksköterskor med begränsade erfarenheter, det finns ingen 
erfarenhet som kan ge vägledning i hur olika situationer ska hanteras. Sjuksköterskors 
agerande förankras i regler och riktlinjer, vilket kan skapa begränsningar. Saknaden av 
erfarenhet innebär en nödvändighet i att novisa får vägledning genom tydliga regler och 
riktlinjer. Det är nödvändigtvis inte enbart nyutexaminerade sjuksköterskor som hamnar 
i det novisa stadiet, utan alla som ställs inför nya kliniska situationer och kontexter är 
novisa (Benner, 2001). De avancerade nybörjarna har, även de, svårigheter med 
helhetsperspektiv i situationer, men kan i vissa fall agera korrekt med hjälp av 
erfarenhet de erhållit i det novisa stadiet. Även i detta stadium förankras mycket av 
agerandet i regler och riktlinjer. För vidare utveckling krävs stöd i kliniska sammanhang 
och utveckling av riktlinjer och regler (Benner, 2001). I det tredje stadiet hamnar den 
kompetente som börjat bli medveten om sina handlingar och dess långsiktiga 
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konsekvenser, problem hanteras då genom medveten analys med kritiskt tänkande. 
Oväntade situationer och prioriteringar behärskar den kompetente, men saknar den 
skickligas snabbhet. I regel har de kompetenta sjuksköterskorna arbetat under liknande 
förutsättningar i två till tre år. Utveckling sker genom praktiska övningar där den 
kompetente får prioritera, planera och samordna i olika situationer (Benner, 2001). Den 
skicklige sjuksköterskan ser olika situationer och händelser ur ett helhetsperspektiv och 
har det slutliga målet centralt vid val av handling. Beslutsfattande har blivit enklare för 
den skicklige, som erhållit mer erfarenhet och utvecklat en förmåga att urskilja 
avvikelser från det normala. Den skicklige utvecklas i induktiva metoder, exempelvis i 
komplexa och oklara fallstudier där den skicklige utmanas och får förklara och hantera 
situationen utifrån egna erfarenheter (Benner, 2001). Experten agerar inte efter 
bestämda riktlinjer eller analytiska redskap, utan grundar sina handlingar på omfattande 
erfarenhet. Expertens helhetssyn och stora erfarenhet gör det enkelt och effektivt att 
identifiera problem samt finna lösningar. Områden där experten saknar erfarenhet 
kräver analytiska redskap för att skapa full förståelse (Benner, 2001). 

1.7 Problemformulering 
LPV är en viktig behandlingsmetod för att undvika uppkomsten av allvarliga 
lungkomplikationer, och ett aktivt deltagande av intensivvårdssjuksköterskor krävs för 
att patienten ska få en säker och optimal LPV-vård. Deltagande i LPV-vården förutsätter 
att ökad kunskap och förståelse finns för bland annat behandlingsprincipen för LPV och 
medicinsktekninsk utrustning. Den kunskap och förståelse som krävs kan endast nås då 
praktiska erfarenheter kombineras med teoretisk kunskap (Benner, 2001). Vid sökningar 
i databaserna PubMed och Chinal (sökord: icu AND nurse participation AND 
mechanical ventilation) återfinns inga studier som kartlägger 
intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om sin egen kunskap och förståelse för LPV 
och hur den påverkar delaktigheten i behandlingen, vilket motiverar denna studiens 
relevans och genomförande. 

2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor, på en 
intensivvårdsavdelning, bedömer sin kunskap och förståelse om LPV för att kunna delta 
i ventilatorbehandlingen. 

3. Frågeställning 
• Finns behov av fördjupad internutbildning om LPV?  
• Föreligger ett samband mellan antalet års erfarenhet av intensivvård och upplevd 

kunskap och förståelse kring LPV? 
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4. Metod 

4.1 Design 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning. 

4.2 Urval och Kontext 
Studiepopulationen bestod av intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning 
i södra Sverige. Samtliga intensivvårdssjuksköterskor i tjänst på aktuell avdelning 
inkluderades i studien, dvs ett totalurval. Några exklusionskriterier förekom inte. 
Sjukhuset där studien genomfördes är ett akutsjukhus och avdelningen är en allmän 
intensivvårdsavdelning med sex intensivvårdsplatser och 37 tjänstgörande 
intensivvårdssjuksköterskor där fördelning kvinnor och män är 70 % respektive 30 %. 

4.3 Konstruktion av enkät 
Ett pilottest av enkäten enligt Kylén (2004) genomfördes för att konstruera och 
formulera frågorna. Första utkastet gjordes genom egen konstruktion av tio frågor 
kopplade till studiens syfte. Två allmän-sjuksköterskor fick svara på frågorna och ge 
synpunkter på innehåll, formulering och tydlighet samt försöka beskriva 
enkätundersökningens syfte. Därefter uppdaterades utkastet och en ny version med 
ytterligare två frågor bildade den första enkätversionen. Därefter fick tre personer ur 
studiepopulationen tillgång till följebrevet (Bilaga 1) samt besvara den uppdaterade 
versionen av enkäten och ge synpunkter gällande formulering, tydlighet och relevans. 
Efter synpunkter gjordes förändringar i formulering och ytterligare en fråga tillkom 
(fråga 3), vilket blev grunden för slutversionen, (Bilaga 2).  

Slutversionen av enkäten konstruerades i Google Docs och innehöll totalt 13 frågor, två 
frågor avseende demografisk data och resterande frågor kopplade till studiens syfte med 
svarsalternativ på ordinalskala. Åtta av frågorna var frågor av likert-typ, värderande 
påståenden där respondenten själv får ta ställning till påståendet med hjälp av en 
femgradig skala (Ejlertsson, 2014), resterande frågor bestod av flera olika 
svarsalternativ. 

4.4 Statistisk analys 
Data bearbetades med hjälp av programmet SPSS och presenteras både i form av 
deskriptiv statistik och analytisk statistik. För att sammanställa varje enskild 
respondents totala uppskattad kunskap och förståelse för LPV beräknades medianvärdet 
för frågorna 3-8, där respondenterna fick ta ställning till olika påståenden gällande deras 
kunskap och förståelse angående LPV:s olika delar och moment med hjälp av en 
femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer helt, de resterande 
stegen i skalan namngavs ej. Med hjälp av de beräknade medianvärdena för 
ordninaldatan användes Spearman´s icke-parametriska rangkorrelations-test för att 
beräkna sambandet mellan uppskattad kunskap och förståelse om LPV och antal års 
erfarenhet av intensivvård (Björk, 2015). 
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4.5 Etiska aspekter 
Etiska aspekter i enlighet med Helsingforsdeklarationen tillämpades (World Medical 
Association, 2013). Deltagande i enkätundersökningen var frivilligt, medförde inga för- 
eller nackdelar, och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. Enkäten 
besvarades helt anonymt och data kan inte härledas till en specifik individ, varken i 
analysprocessen eller i presentationen. Frågorna berörde inte personnummer eller 
känsliga uppgifter. En etisk egengranskning enligt Etikkommittén Sydost (Blekinge 
Tekniska Högskola, 2016) genomfördes och i samråd med handledare beslutades att 
ingen vidare ansökan till regionala etikprövningsnämnden krävdes, (Bilaga 3). 

5. Resultat 
Det externa bortfallet var 19 % (n=7) vilket gav en svarsfrekvens på 81 % (n=30). Antal 
respondenter var totalt 30 intensivvårdssjusköterskor, 73 % (n=22) kvinnor och 27 % 
(n=8) män. De primära och centrala fynden i studien var att respondenterna ansåg sig ha 
tillräcklig kunskap och förståelse för att delta i LPV-vården, de ansåg att vidare 
utbildning kring LPV behövdes trots redan genomförd utbildning och högt skattad 
kunskap samt att det inte förelåg något samband mellan antal års erfarenhet av 
intensivvård och uppskattad kunskap och förståelse kring LPV.   

5.1 Erfarenhet av intensivvård 
Respondenternas erfarenhet av intensivvård presenteras i figuren nedanför (Figur 1.). 
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Figur 1. Antal års erfarenhet av intensivvård.
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5.2 Kunskap och förståelse kring LPV 
Resultatet av frågorna tre till åtta där respondenterna fick uppskatta sin kunskap och 
förståelse kring de övergripande och centrala momenten i LPV, genom att ta ställning 
till olika påståenden med hjälp av en femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 
= Instämmer helt presenteras i tabellen nedan (Tabell 1.). 

!  

5.3 Sammanställning av varje enskild respondents kunskap och 
förståelse om LPV 
Fråga tre till åtta berör intensivvårdssjuksköterskornas egna uppfattningar om deras 
kunskap och förståelse kring LPV:s olika moment, varje enskild respondents 
medianvärde för dessa frågor beräknades och presenteras nedan, vilket gav en samlad 
bild över hur varje enskild respondent uppfattade sin kunskap och förståelse kring LPV  
(Figur 2.). 

!  

!  

Tabell 1. Kunskap och förståelse för de olika momenten i LPV (fråga 3-8).

Median Typvärde Minvärde Maxvärde

Syfte med LPV (3) 4,0 4 3 5

Tillämpning av LPV (4) 4,0 4 3 5

Tillvägagångssätt för LPV (5) 4,0 4 2 5

Tryck/Volymers betydelse (6) 4,0 4 3 5

PEEP:s betydelse (7) 4,0 4 3 5

Rekryteringsprocessens 
betydelse (8)

4,0 4 3 5

5

16

4

5

md 3,0 md 3,5 md 4,0 md 5,0

Figur 2. Sammanställning av medianvärde (md) för fråga 3-8 för respektive 
respondent.
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5.4 Kunskaper om patientsäkerheten 
Fråga nio är kopplat till patientsäkerheten och berörde huruvida 
intensivvårdssjuksköterskorna själva ansåg sig ha tillräcklig kunskap och förståelse för 
att patientsäkert kunna delta i den Lungprotektiva Ventilatorbehandlingen. Genom 
ställningstagande av en femgradig skala där 1 = Instämmer inte alls och 5 = Instämmer 
helt visar resultatet att, intensivvårdssjuksköterskorna ansåg sig ha tillräcklig kunskap 
och förståelse för att patientsäkert delta i LPV vården, median=4,0, typvärde=4,0, 
minvärde=3,0 och maxvärde=5,0. 

5.5 Samband mellan erfarenhet och kunskap/förståelse kring LPV 
Sambandsanalysen enligt Spearman´s rho beräknades mellan antal års erfarenhet av 
intensivvård och respondenternas uppskattning av egen kunskap och förståelse för LPV, 
i form av medianvärdet på fråga tre till åtta. Inget signifikant samband mellan antal års 
erfarenhet och uppskattad kunskap och förståelse för LPV fanns. r=0,310, p=0,096. 
(Tabell 2.) 

!  

5.6 Verksamhetens utbildning 
En betydande del av respondenterna, 93 % (n=28) kände till verksamhetens utbildning 
och hade deltagit, endast två respondenter, (7 %) var ej medveten om verksamhetens 
utbildning gällande LPV. Nedan presenteras hur respondenterna upplevde 
verksamhetens utbildning gällande LPV (Tabell 3.). Totalt 68 % (n=19) upplevde 
erbjuden utbildning som bra eller mycket bra. 

Tabell 2. Spearman’s rho.

Uppskattad kunskap och 
förståelse om LPV

Erfarenhet av 
intensivvård (år)

Korrelations 
Koefficient

0,310

Sig. (2-tailed) 0,096

N 30
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!  

5.6 Erhållen kunskap och behov av vidareutbildning 
Var respondenterna hade erhållit sin kunskap om LPV presenteras nedan (Figur 3). Flera 
olika svarsalternativ var tillåtna. Totalt antal svar, n=59. Verksamhetens utbildning var 
den största källan till erhållen kunskap om LPV (47 %), därefter kom tidigare 
erfarenheter (27 %), egna studier (24%) och 2 % hade ingen kunskap om LPV. 

!  

!  

90 % av respondenterna (n=27) ansåg att behov av vidare utbildning gällande LPV 
fanns, resterande 10 % (n=3)  ansåg inte att ett behov av vidare utbildning förelåg. 

Tabell 3. Upplevelse av utbildning gällande LPV.

Frekvens Procent (%)

Mycket bra 1 3,6

Bra 18 64,2

Varken bra eller dålig 8 28,6

Dålig 0 0

Mycket dålig 1 3,6

TOTALT 28 100,0

0

7,5

15

22,5

30

Tidigare erfarenheter Verksamhetens utbildning Egna studier Har ingen kunskap om LPV

1

14

28

16

Figur 3. Källa till erhållen kunskap om LPV.
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
En kvantitativ ansats i form av enkätundersökning valdes för att alla 
intensivvårdssjuksköterskor på aktuell avdelning skulle få möjlighet att bidra med 
datamaterial. En kvalitativ ansats hade kunnat tillämpas i studien, dock med annorlunda 
frågeställningar. Då intentionen var att få ett högt procentuellt deltagande fanns inte 
tidsmässiga resurser att tillämpa en kvalitativ ansats. I detta fall bidrar en kvantitativ 
ansats till en objektiv och mer överskådlig samling av data, utan subjektiva tolkningar 
(Olsson & Sörensson, 2011). Undersökning om sambandet mellan antal års erfarenhet 
av intensivvård och upplevelse av kunskap och förståelse kring LPV hade inte heller 
kunnat utföras med en kvalitativ ansats, därav valet av metod (Björk, 2015). 

På aktuell avdelning fanns 37 tjänstgörande intensivvårdssjuksköterskor, vilket gör att 
urvalet för att kunna dra slutsatser om intensivvårdssjuksköterskor generellt var 
begränsat. Vid eventuell utökning av antal deltagare, för att möjliggöra mer allmänna 
slutsatser om yrkesgruppen, hade enkäten fått skickats till intensivvårdsavdelningar 
även på andra sjukhus. För att därefter kunna använda resultatet från olika 
intensivvårdsavdelningar på ett trovärdigt vis, borde det krävas att samtliga 
intenssivvårdssjuksköterskor hade lika förutsättningar och tillgång till kunskap om LPV, 
vilket i sin tur skulle kräva att alla intensivvårdsavdelningar har lika 
behandlingsriktlinjer för LPV. Syftet med denna studien, var istället att kunna dra 
slutsatser om intensivvårdssjuksköterskor på en specifik klinik, därigenom kan även 
resultaten användas som intern kvalitetsgranskning och studien kan reproduceras efter 
eventuella ytterligare utbildningsinsatser. Vad gäller studieresultatets generaliserbarhet 
på tilltänkt målpopulation, d.v.s. intensivvårdssjuksköterskor på den specifika kliniken, 
är denna mycket hög eftersom studiepopulationen representerar 81% av 
målpopulationen, vilket är en stor styrka med studien (Eljertsson, 2014). Det begränsade 
antalet studiedeltagare kan dock vara orsak till att inga signifikanta resultat kunnat 
påvisas (Björk, 2015). 

Konstruktion av enkäten med ett pilottest enligt (Kylén, 2004) förbättrar enkätens 
kvalitet och förmåga att mäta det som avses, samt minskar risken att frågorna tolkas 
olika. Det kan dock inte helt uteslutas att respondenter tolkat frågor annorlunda än vad 
som avsetts. Test-retetsmetoden, som innebär att respondenter får svara på 
enkätfrågorna vid två separata tillfällen, med några veckors mellanrum, och därefter 
jämförs svaren har inte tillämpats. Detta hade eventuellt kunnat styrka enkätens 
reliabilitet, men på grund av bristande tidsresurser och då respondenterna i pilottestet 
var eniga i bedömningen av enkätens syfte, vilket också överensstämde med studiens 
syfte, utfördes endast pilottestet, vilket stärker studiens validitet (Ejlertsson, 2014). 
Reliabiliteten kan även påverkas negativt av värderande frågor, då det är respondenten 
som tolkar och avgör värdet och betydelsen av den värderande frågan (Ejlertsson, 
2014). Sju av studiens frågor innehöll värderingar, men frågorna uttrycktes som 
påståenden av likert-typ där respondenterna själva fick ta ställning till påståendet i form 
av svarsalternativ på en skala från instämmer helt till instämmer inte alls (Ejlertsson, 
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2014). Oavsett formulering av påståendet går det inte att avgöra om två olika 
respondenters svar har samma värde, utan det går enbart att tillämpa begreppen för 
jämförelse av olika frågor för samma respondent (Björk, 2015). 

Trots att enkäten endast fanns tillgänglig att besvara under tre veckor hade enkäten en 
svarsfrekvens på 81%, vilket får anses som ett högt deltagande och en styrka med 
studien (Ejlertsson, 2014). Väl motiverat följebrev med enkätfrågor som upplevdes som 
relevanta av respondenterna, samt två påminnelser kan ha bidragit till den höga 
svarsfrekvensen. 

Det icke-parametriska testet, Spearman´s rangkorrelations-test, valdes för 
sambandsanalysen då materialet var litet och man ej kunde avgöra om normalfördelning 
föreligger eller ej samt då svarsalternativen var på ordinalskalenivå, av samma 
anledning valdes medianvärde istället för medelvärde som variabel i korrelationen 
(Björk, 2015).

Frågor med etiska dilemman uppkom ej varken vid datainsamlingen eller i 
analysprocessen. Etiska principer följdes enligt Helsingforsdeklerationen (World 
Medical Association, 2013). Fråga nummer elva, som berörde hur respondenterna 
upplevt verksamhetens utbildning kring LPV, skulle kunna tolkas som känslig och 
svaret eventuellt medföra för- eller nackdelar för respondenten. Men då det inte går att 
härleda ett svar till en specifik individ och då det inte förekom några interna bortfall för 
den aktuella frågan finns det inget som tyder på att frågan upplevdes som känslig. 

6.2 Resultatdiskussion 
Fördelning mellan kvinnor och män i studien var 73 % respektive 27 % vilket var 
snarlikt med rådande fördelning av alla tjänstgörande intensivvårdssjuksköterskor på 
aktuell avdelning, där 30 % var män och 70 % kvinnor. Antal 
intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien var 81 % (n=30). Det externa bortfallet 
bestod endast av sju respondenter, 19 % och några interna bortfall förekom inte. 
  
Enligt resultatet från Spearman´s rangkorrelations-test förelåg ej något signifikant 
samband mellan antal års erfarenhet av intensivvård och intensivvårdsjuksköterskors 
egen uppskattade kunskap och förståelse kring LPV. Det går således inte att dra 
slutsatsen att mer erfarna intensivvårdssjuksköterskor upplevde sig ha större kunskap 
och förståelse kring LPV än vad oerfarna gjorde. Därmed överensstämmer studiens 
resultat inte med Benner´s (2001) teoretiska modell, som säger att ökad erfarenhet 
bidrar till ökad kunskap och förståelse. Enligt teorin resulterar dock inte mer erfarenhet 
automatiskt i ökad kunskap och förståelse, utan utveckling sker först då erfarenheten 
kombineras med teoretiska kunskaper (Benner, 2001). 

Då 70 % (n=26) av respondenterna hade minst fyra års erfarenhet av intensivvård borde 
majoriteten av intenssivvårdssjuksköterskorna benämnas skickliga eller experter enligt 
Benner’s (2001) teori och besitta mer kunskap och förståelse än de med mindre 
erfarenhet av intensivvård. Dock finns möjligheten att oerfarna sjuksköterskor var mer 
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bekant med LPV än vad de erfarna var eftersom LPV är ett relativt nytt begrepp, som 
introducerades först i maj 2015 för aktuell intensivvårdsavdelning (Spångfors, 2015), 
vilket skulle kunna innebära att ingen av de tillfrågade intensivårdssjuksköterskor hade 
nått de högre kunskapsnivåerna i Benner’s teori (2001). Möjligheten är dessutom stor 
att de med mindre erfarenhet av intensivvård hade erhållit utbildning om LPV under sin 
tid som studerande, medan de mer erfarna först blivit bekanta med LPV vid införandet 
av behandlingsriktlinjerna på avdelningen. Om så är fallet resulterar det i att oerfarna 
intensivvårdsjuksköterskor har mer kunskap kring LPV än vad den mer erfarna har, trots 
stora skillnader i allmän erfarenhet av intensivvård. Enligt Benner’s (2001) teori sker 
ingen utveckling för sjuksköterskor som besitter stor erfarenhet såvida inte erfarenheten 
kombineras med teoretiska kunskaper och om då de mindre erfarna sjuksköterskorna får 
mer teoretiska kunskaper, exempelvis via sin utbildning, skulle detta kunna resultera i 
omkastande förhållanden. Ovanstående resonemang kan bland annat vara orsak till att 
det inte fanns något starkt samband mellan erfarenhet av intensivvård och upplevd 
kunskap och förståelse om LPV. 

Den vanligast förekommande källan till erhållen kunskap kring LPV var verksamhetens 
utbildning, och 68 % av respondenterna upplevde denna som bra alternativt mycket bra. 
En betydande andel av respondenterna, 90 %, ansåg dock att behov av vidare utbildning 
kring LPV fanns. Trots att redan genomförd utbildning kring LPV således varit högt 
värderad och att det samtidigt fanns en hög uppskattad kunskap och förståelse kring 
LPV, ansåg respondenterna att vidare utbildning behövdes på området. Respondenterna 
ansåg att de hade goda kunskaper om LPV och att de hade tillräcklig kunskap och 
förståelse kring LPV för att kunna delta i ventilatorbehandlingen. Denna slutsats dras då 
sammanställning av de frågorna där respondenterna uppskattade sin kunskap och 
förståelse kring LPV, visade på medianen 4,0 för samtliga frågor. Slutsatsen är att 
respondenterna anser att LPV är en central och viktig stategi i behandlingen av 
intensivvårdspatienter, vilket det krävs regelbunden fortbildning om. Detta har även 
visats i tidigare forskning där Guilhermino, Inder, Sundin & Kuzmiuk (2013) beskriver 
att regelbundna internutbildningar är grundläggande för att skapa patientsäkerhet och 
effektivitet i fall då begränsningar i kunskap om ventilatorbehandling finns. Oerfarna så 
väl som mer erfarna intensivvårdssjuksköterskor, som således har olika kunskap om 
ventilatorbehandling, anser att regelbundna utbildningar är positivt och endast utvecklar 
vården (ibid).  Amerikansk forskning har visat att regelbunden utbildning bidrar till 
ökad tillfredställelse och känslor av trygghet för intensivvårdssjuksköterskor (Fackler, 
Chambers & Bourbonniere, 2015). Detta ses även i studiens resultat där en betydande 
del av respondenterna ansåg att vidare behov av utbildning fanns trots redan högt 
skattad kunskap kring LPV.  

Paralleller till intensivvårdssjuksköterskors kompetensbeskrivning kan också dras då 
respondenterna var väl medvetna om behovet av utbildning för att kunna uppfylla de 
krav som ställs på vederbörande. Enligt beskrivningen (Riksföreningen för Anestesi och 
Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) ska intensivvårdssjuksköterskor 
ha kunskap, förståelse och aktivt delta i behandlingar för att patientsäkerheten ska 
bibehållas, vilket i vissa fall kräver regelbundna utbildningar som exempelvis kring 
LPV.  
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6.3 Konklusion 
Intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i södra Sverige ansåg att de 
hade tillräcklig kunskap och förståelse om LPV för att kunna delta i 
ventilatorbehandlingen. De ansåg trots detta att behov av vidare utbildning inom 
området fanns. Ett samband mellan antal års erfarenhet av intensivvård och uppskattad 
kunskap och förståelse för LPV kunde inte statistiskt påvisas i studien, utesluta ett 
föreliggande samband kan inte heller göras. För att påvisa ett eventuellt samband i 
framtida studier, rekommenderas en större studiepopulation, som kan möjliggöra 
statistisk signifikant. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Följebrev till enkätundersökningen 

Som examensarbete vill jag genom en enkätundersökning kartlägga om 
intensivvårdssjuksköterskor, på en specifik intensivvårdsavdelning i södra Sverige, 
själva anser att de besitter tillräcklig kunskap och förståelse kring LPV för att kunna 
delta i ventilatorbehandlingen. Samt om behov av fördjupad internutbildning inom 
området finns och om det föreligger ett samband mellan antal års erfarenhet av 
intensivvård och upplevd kunskap och förståelse kring LPV? Enkäten innehåller inga 
kunskapsfråga om LPV, utan du som deltagare kommer få uppskatta din egen kunskap 
och förståelse för LPV. 

Deltagandet är frivilligt och enkäten kan avbrytas när som helst utan att skäl anges och 
medför inga för- eller nackdelar. Enkäten är anonym och berör inga personuppgifter 
eller andra känsliga uppgifter, data kommer inte kunna härledas till en specifik individ 
varken i analysprocessen eller i presentationen. 

Enkäten består av 13 stycken frågor och tar maximalt 5 minuter. När frågorna är 
besvarade skicka in enkäten genom att klicka på knappen ”skicka” längst ned på sidan. 
För att komma till enkäten klicka på länken nedan. 

Länk till enkät 
https://docs.google.com/forms/d/
1qfqWGJVLkYr30RY1LFmRpQkQb8SixBJCF1bTUBlaMyQ/viewform   

Tack för din medverkan 

Hälsningar  
Marcus Ekenström 
Adress: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 



  

Bilaga 2 Enkätundersökning 
 



  

Bilaga 3 Etisk egengranskning


