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Abstract 

Bakgrund: Idag visar forskningen att en ytlig sederingsnivå är positivt för patienten på 

lång sikt. Intensivvårdssjuksköterskan har i sin roll som omvårdnadsansvarig en 

betydelsefull del i vården av ytligt sederade intuberade patienten. Det finns idag få 

studier om vad intensivvårdssjuksköterskor har för erfarenhet av denna vård.  

Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av att vårda intuberade 

patienter med ytlig sederingsnivå.  

Metod: Studien genomfördes enligt kvalitativ deskriptiv explorativ design genom tre 

fokusgruppsintervjuer. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkommer fem kategorier som belyser intensivvårds-

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda ytligt sederade intuberade patienter. 

 

Konklusion: Vården av en ytligt sederad intuberad patient kräver mer tid, engagemang 

och arbete från intensivvårdssjuksköterskan. Trots detta finns en vilja att genomföra 

denna vård, då intensivvårdssjuksköterskan är väl medveten om de positiva effekterna 

en ytlig sederingsnivå kan ha på den intuberade patienten och för den respons patienten 

ger.  

Implikation: En ökad medvetenhet om intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda ytligt sederade intuberade patienter kan komma till nytta för patient, anhöriga och 

intensivvårdssjuksköterskor då ökad förståelse i ämnet kan påverka arbetsgivaren att se 

vilka resurser som behövs för att bedriva denna vård.  

 

Nyckelord 

Intensivvårdssjuksköterska, ytlig sederingsnivå, erfarenhet, upplevelser, vård,  

fokusgrupper, kvalitativ innehållsanalys 
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1 Inledning 

Det har blivit allt vanligare att patienter vårdas vakna eller med ytlig sedering under 

tiden som de ventilatorbehandlas. Detta ställer nya krav på vårdandet och den miljö 

patienten vistas i eftersom patienten är fullt medvetna om vad som sker, samtidigt som 

han/hon inte kan kommunicera verbalt (Karlsson, 2012). 

Tidigare forskning visar att en ytlig sederingsnivå har en positiv effekt för patienten 

(Strøm, Martinussen, & Toft, 2010; Egerod, Albarran W, Ring, & Blackwood, 2013) 

men vad har intensivvårdssjuksköterskan för erfarenhet av denna vård? Då det finns 

begränsad kunskap om hur intensivvårdssjuksköterskan upplever att vårda den ytligt 

sederade intuberade patienten är det viktigt att fylla denna kunskapslucka. 

I samband med vår första verksamhetsförlagda utbildningsperiod mötte författarna till 

denna studie intuberade patienter som var både djupt sederade eller ytligt sederade. Då 

vi själva fick möjligheten att delta i vården av en intuberad patient med ytlig 

sederingsnivå uppstod ett intresse av att undersöka vad intensivvårdssjuksköterskan har 

för erfarenheter av att vårda dessa patienter. Vår förförståelse kring detta ämne måste 

ändock uppfattas som obefintlig då vi endast träffade dessa patienter under något dygn. 

En ökad förståelse om hur intensivvårdssjuksköterskan erfar vården av den intuberade 

patienten med ytlig sederingsnivå kan öka möjligheten att erbjuda patienterna en god 

hälso- och sjukvård som stämmer överens med dagens vetenskap (Patientlagen, 

2014:821). Det kan också bidra till bättre förståelse för hur intensivvårdssjuksköterskan 

upplever denna vård och kan ge information om ytlig sedering av intuberade patienter 

påverkar den miljö intensivvårdssjuksköterskan arbetar i.  

I denna magisteruppsats önskar vi förstå intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 

att vårda patienter med en ytlig sederingsnivå. Vår motivation för denna studie ligger i 

vikten av att uppfylla kravet på en god vård som ska uppfyllas enligt Hälso- och 

sjukvårdslag § 2 (1982:763). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Intensivvårdssjuksköterskan 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialist-

sjuksköterskeexamen med inriktning mot Intensivvård (2012) går det att läsa att dagens 

intensivvårdssjuksköterska ska verkar för en personcentrerad och patientsäker vård där 

bedömning av patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ingår. En 

intensivvårdssjuksköterska ska bl.a. kunna identifiera, bedöma, övervaka, utföra och 

utvärdera omvårdnadsåtgärder samt förebygga ohälsa och bevara och stödja patientens 

egenförmåga till välbefinnande (a.a). 

På en intensivvårdsavdelning ansvarar vanligen en intensivvårdssjuksköterska och en  

undersköterska för en till två patienter på avdelningen. Arbetsmiljön är ofta fysiskt och 

psykiskt krävande, arbetet sker vanligen i ett högt arbetstempo och i en stressfylld miljö, 

vilket ställer höga krav på medarbetare, arbetsmiljö och ledarskap (Stiernström & Soini, 

2012).     
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2.2 Sedering 

Morita, Tsuneto & Shima (2002) menar att sedering innebär att lindra patientens 

symtom och sänka deras medvetande. Syftet med sedering av kritiskt sjuka patienter är 

att befria patienten från smärta och obehag, att minska oro och ångest och att öka 

patientens tolerans för omvårdnad och stöttning av organsystemet (Samuelson A, 

Larsson, Lundberg, & Fridlund, 2003). Intensivvårdssjuksköterskan skall sträva efter att 

ge patienten komfort, minimera ångest och minska lidande (Weir & O´Neill, 2008).   

En patient med mekanisk ventilation behandlas oftast med en mängd olika läkemedel 

för sedering och smärtstillande (Weir & O´Neill , 2008). Detta för att garantera 

patientsäkerheten och för att minska ångest, agitation och förhindra extubering.  

De analgesia och sederingsmedel som idag används på intensivvårdsavdelningar har 

flera sidor. Det anses klarlagt att tyngre sedering bidrar till längre tid i respirator och 

förlängd vårdtid, vilket kan ge en ökad risk för morbiditet. Å andra sidan kan en allt för 

ytlig sedering ge en stressad patient, vilket också kan öka risken för morbiditet 

(Hvarfner, 2012). 

En intensivvårdssjuksköterska har en viktig roll i att identifiera dessa sårbara patienters 

behov. Detta för att kunna säkerställa lämplig individuell sederingsnivå till patienten. 

En intensivvårdspatient som är intuberad är oförmögen att kommunicera om sina behov 

på grund av sänkt medvetandegrad, förekomsten av teknisk apparatur och 

inmobilisering. Klinisk värdering av sedering på patienten är mycket komplicerat. Det 

är flera bedömningar som skall tas i beaktning, bland annat fysiologiska reaktioner, 

behandlingsalternativ och patientens reaktioner på behandlingen (Wøien & Bjørk, 

2013). 

 

2.3 Bedömningsskalor 

Det finns olika bedömningsskalor till hjälp för att kunna bedöma patientens sederings-

nivå. Bedömningsskalor syftar till att förbättra sedering och agitations nivåer hos 

patienten. Två exempel på bedömningsskalor som narkosguiden tar upp (Narkosguiden 

& Intensivvård, 2016) är RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) och MAAS 

(Motor Activity Assessment Scale). RASS utvecklades i ett samarbete mellan läkare, 

sjuksköterskor och apotekare. Detta är en 10- poängsskala med fyra nivåer av oro, en 

nivå för att beteckna en lugn och vaken patient och fem nivåer som betecknar sederings-

nivåer (Sessler, Gosnell, Grap, Brophy, O’Neil, Keane & Elswick ,2002). MAAS-

skalan utvecklades av en intensivvårdsläkare från USA. Denna skala kan kategorisera 

intensivvårdspatienter över ett utbrett kognitivt spektrum, från den icke kontaktbara 

patienten, till den skadligt agiterade patienten och där i mellan finns även den normal- 

alerta patienten (Devlin, Boleski, Mlynarek, Nerenz, Peterson & Jankowski, 1999). 

I Guttormsson et. al (2010) beskriver intensivvårdssjuksköterskorna att bedömnings-

verktygen kan vara en begränsning för deras sätt att tänka. Oerfarna intensivvårds-

sjuksköterskor kunde inte göra bedömningar på andra sätt än genom 

bedömningsverktygen. Som tecken på undersedering tolkade majoriteten av 

intensivvårdssjuksköterskorna patientens sätt att röra på sina ben och armar eller att 

själv försöka nå endotrakealtuben. Även takypné sågs som ett tecken på undersedering. 

Dock upplevdes inte spontana rörelser av händer och fötter vara tecken på 

undersedering, blodtrycksstegring och takykardi uppfattades inte heller vara tecken till 

för låg sederingsnivå (a.a.).  
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Wøien & Bjørk (2013) genomförde en studie om hur intensivvårdssjuksköterskor 

upplevde sin förmåga att utföra kliniska bedömningar av smärta och sederingsnivå med 

bedömningsverktyg. Det framkom att verktygen hjälpte intensivvårdssjuksköterskorna 

att tillgodose patientens behov i ett tidigt skede och åskådliggjorde förändringar i 

patientens tillstånd vilket gjorde att intensivvårdssjuksköterskan kunde ingripa tidigt.  

 

2.4 Positiva effekter av ytlig sedering 

Aktuell forskningen (Strøm, Martinussen, & Toft, 2010) visar att en lägre sederingsnivå 

är positivt för patienten på lång sikt, däremot kan otillräcklig sedering ge en agiterad 

patient. För hög sederingsnivå var sammankopplat med förlängd respiratorbehandling, 

förlängd vistelse på intensivvårdsavdelning och risk för att patienten utvecklar 

psykologiska problem efter vårdtiden på en intensivvårdsavdelning  (Egerod, Albarran 

W, Ring, & Blackwood, 2013).  

Genom att minska på sederingsnivån hos patienten var det lättare att mobilisera egna 

resurser och på så sätt hjälpa patienten att komma ur ventilatorn fortare, vilket kunde 

leda till att fysiologiska och psykologiska komplikationer minskade (Nortvedt, 

Kvarstein & Jønland, 2005). En lägre nivå på sedering kunde medföra kortare tid i 

respirator vilket också minskade risken för ventilatorassocierad pneumoni (Samuelson 

A, Larsson, Lundberg, & Fridlund, 2003).  

I Strøm, Martinussen & Tofts (2010) studie granskades vilket sätt som var det bästa för 

att minska antalet dagar patienten behöver vårdas i ventilator. Jämförelser gjordes 

mellan icke sederade ventilatorbehandlade patienter och sederade patienter. Salgado, 

Favory, Goulart, Brimioulle & Vincents (2011) gör också ett försök till att inte sedera 

patienter i behov av ventilator vård. De fann att det är fullt genomförbart att hålla 

patienter lågt sederade eller icke sederade trots ventilatorvård. Precis som i Strøm et al. 

(2010) sågs det en minskad tid i ventilatorn för dessa patienter och en minskad vårdtid 

på intensivvårdsavdelningen. Dessutom redovisades det att delirium och 

neuromuskulära problem minskade hos patienter med ytlig eller ingen sedering alls. 

Denna typ av forskning stärker argumenten för en ytlig nivå av sederingen på 

intuberade patienter. Det är dock viktigt att komma ihåg att det krävs betydligt mer 

resurser för att kunna hålla patienter på en ytlig sederingsnivå. Verksamheten måste 

därför vara beredd att ge personalen på intensivvårdsavdelningar dessa resurser om ytlig 

sederingsnivå är ett mål man vill jobba emot.  

 

2.5 Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med ytlig 

sederingsnivå 

I Everingham, Fawcett & Walsh (2013) beskriver intensivvårdssjuksköterskorna att de 

upplever ytligt sederade patienter mer krävande och att dessa patienter uppenbart 

förvärrar den dagliga arbetsbördan. Vidare upplevdes det som svårt att vårda ytligt 

sederade patienter eftersom det krävdes att intensivvårdssjuksköterskan är nära 

patienten och endotrachealtuben hela tiden. Agiterade patienter och en ytlig sederings-

nivå kopplas samman och intensivvårdssjuksköterskorna i studien oroade sig för hur 

patienten upplever detta. Det fanns också en oro för att patienten själv skulle avveckla 

sin tub då patienten inte samarbetade trots ytlig sedering. En annan aspekt som belyses 

är att intensivvårdssjuksköterskan kände ett ansvar gentemot patienten och hade en vilja 
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att skydda patienten mot obehag, vilket ledde till att inställningen till ytligt sederade 

patienter eller sederingsstopp en gång per dygn inte stöddes av intensivvårds-

sjuksköterskan. 

I en svensk studie (Tingsvik, Bexell, Andersson, & Henricson , 2013) framkom att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det som en utmaning att ta hand om ytligt 

sederande patienter. Utmaningen var att ytligt sederande patienter hade andra behov än 

djupt sederande. Patienten krävde mer närvaro och tid vilket krävde större engagemang. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var en utmaning att finna tid till detta 

engagemang. Det var även svårt att lämna patienten obevakad då det fanns risk för att 

patienten skulle avlägsna endotracealtuben. Intensivvårdssjuksköterskorna fann däremot 

tillfredställelse när de kunde kommunicera och förstå vad som besvärade patienten, och 

kunde på det sättet ge en god vård. Det var även positivt då patienten kunde medverka i 

omvårdnadsarbetet vid t.ex. vändning (a.a.). 

 

2.6 Faktorer som kan påverka sederingen 

Guttormsson et. al (2010) beskriver att yttre faktorer som rond och telefonsamtal 

påverkade intensivvårdssjuksköterskornas sederingsmetoder och gjorde att sederings- 

administration blev lidande. Många närstående har ingen tidigare erfarenhet av 

intensivvård. Detta kan resultera i att patienten blir överstimulerad genom högljudda 

samtal och mycket beröring, vilket gjorde att intensivvårdssjuksköterskan kände sig 

tvungen att administrera ytterligare sedering.  

Intensivvårdssjuksköterskorna förespråkade tre huvudmål för patientens sedering; 

patienten ska känna bekvämlighet, förhindra amnesi och intensivvårdssjuksköterskan 

skall kunna inge trygghet. Det mest önskvärda var att patienten skulle känna 

bekvämlighet. Det innebar att patienten skulle känna sig smärtfri, ångestfri och inte 

uppleva dyspné (Weinert, Chlan & Gross, 2001).  

Intensivvårdssjuksköterskorna och läkaren hade inte alltid ett gemensamt mål för 

patientens sedering. Mindre erfarna intensivvårdssjuksköterskor uttryckte kortsiktiga 

mål för att garantera patientens komfort medan erfarna intensivvårdssjuksköterskor och 

läkare delade långsiktiga mål genom att minimera sederingen för att påskynda 

extubationen. Det skulle vara fördelaktigt för patienten att ständigt ha tillsyn av 

intensivvårdssjuksköterskan än att vara sederad. Det är viktigt att stanna hos patienten 

och att patienten känner mänsklig kontakt (Egerod, 2002). 

Everingham et al. (2013) uppger att intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på 

intensivvårdsavdelningen beskriver lägre sederingsnivå som ett hot mot deras 

professionella åtagande och personliga önskan om en god omvårdnad.  

Ovanstående forskning visar att en ytlig sedering är positiv för patienten i det långa 

vårdförloppet. Att vårda en intuberad patient med ytlig sederingsnivå kräver dock mer 

resurser i form av närvaro och tid av intensivvårdssjuksköterskan. Alla intensivvårds-

sjuksköterskor hade inte positiva upplevelser av att vårda en ytligt sederade intuberad 

patient, medans andra såg det som en utmaning och hade viljan att bedriva denna vård.  
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3 Vårdvetenskaplig teoretisk referensram 

3.1 Livsvärldsteorin 

Livsvärldsteorin introducerades av Husserl och kommer ursprungligen ur den 

fenomenologiska filosofin (Granskär & Höglund-Nielsen, 2014). Livsvärldsteorin 

innebär att vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga ”objektiva” utan bara 

människans upplevelse av det. Livsvärld innebär människans minne, vardagsvärld samt 

vilka förväntningar hon/han har om framtiden (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Ur det fenomenologiska tankesättet är det inte patientens kropp som är i fokus utan det 

är patientens upplevelser och erfarenheter av sin kropp (Birkler, 2008). Det är genom 

patientens livsvärld som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Det är 

viktigt att vårdaren förstår och klarar av att bemöta livsvärlden. Vårdaren ska vara 

patientfokuserad och inta ett vårdvetenskapligt synsätt. Det innebär att vårdaren 

försöker att se, förstå och beskriver samt analysera och förklara begreppen hälsa, 

sjukdom, lidande och vård så som dessa aspekter upplevs av människan. Vilket innebär 

att vårdaren har en öppenhet inför människans sätt att förstå och hantera sin sjukdom 

och hur detta påverkar dennes liv och leverne (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Varje patient är en unik person och inte bara ett fall. För att kunna handla med 

utgångspunkt från patientens sjukdom krävs kunskap om hur den enskilda patienten 

upplever sjukdomen. Först när intensivvårdssjuksköterskan har kunskap om detta kan 

denne använda sina erfarenheter från liknande situationer som utgångspunkt för 

handling (Stubberud, 2013). 

3.2 Människans subjektiva och levda kropp 

I ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärlden som grund kan kroppen förstås som 

ett subjekt. Det innebär något som har erfarenheter och är ”levd”. Människans levda 

kropp är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Det är genom kroppen och dess erfarenheter som världen 

blir meningsfull. Kroppen är människans förankring i världen, så länge vi lever har vi 

en värld (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Kroppen är navet i människans 

existens, omkring vilket allting kretsar. Det betyder att varje förändring i kroppen 

medför en förändring av tillgången till världen och till livet. En sådan förändring blir 

tydlig när en människa drabbas av en kronisk sjukdom, svår skada eller annat lidande 

som exempel ångest, ängslan och rädsla (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & 

Fagerberg, 2003).  

Den levda kroppen är inte bara en sjukdom utan den är alltid en helhet. Människans 

kropp och själ går inte att dela och samspelar ständigt med sin omvärld (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Den levda kroppen kan begränsa patientens tillgång till världen och 

vid sjukdom och ohälsa förändras patientens tillgång till sin livsvärld. Det gör att 

patienten måste reflektera över sin nya situation. Det är fortfarande en hel levd kropp 

med känslor men en stor del av helheten har blivit rubbad (Ozolin, 2011). Det är via den 

levda kroppen som människan upplever hälsa och ohälsa och det är den som påverkar 

hur vårdandet skall utformas för att hälsan ska stödjas och stärkas, för att människan ska 

kunna känna välbefinnande (Dahlberg, 2014). Den subjektiva kroppen är både fysisk, 

psykisk, existentiell och andlig på samma gång. Den är fylld av minnen, erfarenheter, 

upplevelser och visdom. Denna unika position som kroppen har bland andra fysiska ting 

i världen blir tydlig i detta enkla exempel: 
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Om du lägger din arm på bordet framför dig, så kommer armen om ”ting” ligga mellan 

datorn och kaffekoppen. Men aldrig någonsin skulle du betrakta dessa tre ting på 

samma sätt. Du kan vända ryggen åt både dator och kaffekoppen och lämna dem där på 

bordet, men så kan du aldrig göra med din levande arm (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud, & Fagerberg, 2003). 

Kroppen kan aldrig lämnas utan erfars konstant och är samtidigt det medium genom 

vilket vi når resten av världen. Människan ”har” alltså inte en kropp utan ”är” sin kropp 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Livssituationen som akut 

och/eller kritiskt sjuk kan ge patienten upplevelser av ofrihet, meningslöshet, otrygghet 

och att bli ställd inför allt för stora krav i situationen (Gulbrandsen & Stubberud, 2013), 

detta gör att intensivvårdssjuksköterskan förståelse för den subjektiva kroppen påverkar 

vården de ger.  

 

3.3 Vårdrelationen 

En vårdande relation kan förekomma utanför vårdkontexten och vara mellan människor 

i allmänhet. Emellertid är det skillnad mellan en sådan naturligt vårdande relation och 

den mellan vårdare och patient. Vårdrelationen mellan vårdare och patient kännetecknas 

av ett professionellt engagemang som innebär att vårdaren inte räknar med att få ut 

något för egen del. En god vård som kan erbjuda lindrat lidande och välbefinnande, 

liksom ett fungerande livsvärldsperspektiv där det finns en öppenhet för patienten som 

levd och subjektiv kropp, är helt beroende av att det finns någon form av fungerande 

mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient.  Vårdaren i den professionella 

vårdrelationen använder sin personliga kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut 

närvaro som tillgång i det vårdande mötet med patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud, & Fagerberg, 2003). 

Det finns en rad hinder för vårdare att skapa en vårdande relation med patienten. Tid är 

ett sådant hinder. Vårdaren kan uppleva att arbetssituationen är så tidsmässigt pressad 

att möjligheterna till en god vårdrelation går förlorad. Även faktorer som, exempelvis, 

att patienten gör vårdaren osäker kan hindra utvecklandet av en bra vårdrelation. 

Relationen mellan patienten och vårdaren kan således vara både bra och dålig, den kan 

vara vårdande eller icke-vårdande. Ansvaret för vårdrelationen ligger alltid hos 

vårdaren, och det är vårdarens ansvarar för att vårdrelationen blir positiv, då det ur 

vårdrelationen kan uppstå ett vårdlidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & 

Fagerberg, 2003).  

Vårdas du som patient inom intensivvården blir du helt beroende av vårdarens omsorg 

och uppmärksamhet för att överleva. Som patient har du inget val utan är fullständigt i 

vårdarens händer och måste helt lita på den vård och omsorg som ges (Karlsson, 2012). 

Målet med intensivvården är att skapa en miljö runt patienten som präglas av närhet och 

medmänsklighet, att kunna tillgodose patientens integritet som den självständiga, 

tänkande, handlande och kännande människa patienten är, och att inte bara se patienten 

som en sjuk, skadad, eller hjälpbehövande människa (Stubberud, 2013). Att skapa en 

vårdrelation med en intuberad patient som vårdas med hjälp av ventilator är en 

utmaning för intensivvårdssjuksköterskan, då skapandet av en god vårdrelation enbart är 

dennes ansvar. Att hålla patienten på en ytlig sederingsnivå kan hjälpa sjuksköterskan 

att skapa denna vårdrelation som annars kan utebli med en djupt sederad patient.  
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4 Problemformulering 

Tidigare forskning angående ytlig sedering har undersökt de positiva effekterna av ytlig 

sedering (Egerod, Albarran W, Ring, & Blackwood, 2013), faktorer som kan påverka 

sederingen (Guttormsson, Chlan, Weinert, & Savik, 2010) och intensivvårds-

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda intuberade patienter med ytlig sederingsnivå 

(Everingham, Fawcett, & Walsh, 2013; Tingsvik, Bexell, Andersson, & Henricson, 

2013). Det finns dock få studier om vilka erfarenheter intensivvårdssjuksköterskan har 

av denna vård. Mot denna bakgrund är det angeläget att fördjupa kunskapen om 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter kring vården av intuberade patienter med 

ytlig sederingsnivå. Detta för att kunna vårda patienten utifrån sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalité och som överensstämmer med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientlagen, 2014:821).  

 

5 Syfte och frågeställning 

Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att vårda intuberade patienter 

med ytlig sederingsnivå. 

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 Vilka är intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda intuberade 

patienter med ytlig sederingsnivå? 

 Vilka faktorer påverkar den erfarenhet intensivvårdssjuksköterskan har av att 

vårda intuberade patienter med ytlig sederingsnivå? 

 

6 Metod 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

En deskriptiv explorativ studie genomfördes för att kunna få en djupare förståelse om 

fenomenet som undersöks. En deskriptiv studie beskriver flera egenskaper hos en grupp 

människor där det redan finns en viss mängd kunskap. Därför görs en avgränsning till 

vissa aspekter av det fenomen som skall beskrivas och dessa sätts i fokus och beskrivs 

grundligt och detaljerat. En explorativ studie innebär att ta reda på orsakssamband och 

nå så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt problemområde. Det förklarar även 

händelseförlopp och relationer mellan olika fenomen (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

6.2 Datainsamling 

6.2.1 Urvalsförförandet  

Studien genomfördes med ett ändamålsenligt strategiskt urval av informanter som 

definieras genom t.ex. civilstånd, utbildning, ålder, viss diagnos och viss yrkesgrupp 

(Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna till studien var att informanterna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor med specialistexamen inom intensivvård.  
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För att komma i kontakt med informanterna togs kontakt med biträdande 

avdelningschef på en intensivvårdsavdelning på ett mellanstort sjukhus i södra Sverige. 

Då ordinarie chef inte fanns tillgänglig fick biträdande chef godkänna genomförandet av 

studien. I samråd med biträdande avdelningschef beslutades tre olika tidpunkter då 

fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras. De tre tidpunkterna som valdes passade 

verksamheten på så vis att den personal som deltog i studien kunde lämna över sitt 

arbete och ostört medverka utanför avdelningen.  

Den personal som fanns tillgänglig vid dessa tidpunkter och uppfyllde studiens 

inklusionskriterier fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och etiska 

principer och blev därefter tillfrågade om deltagande i studien. 12 stycken informanter 

tackade ja och godkände sitt medverkande i studien. 

 

6.2.2 Informanterna 

Det ingick en manlig och elva kvinnliga sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

intensivvård i studien. Deras åldrar varierade mellan 39 år till 62 år (median 46,5 år och 

medel 49 år). Deras arbetslivserfarenhet som intensivvårdssjuksköterska varierade 

mellan 7 år till 30 år (median 19 år och medel 19,5 år) (se Figur 1). 

 

Figur 1: Informanterna. Beskrivning av informanternas ålder och erfarenhet av intensivvård. 

 

6.2.3 Intervjuerna 

Data samlades in genom tre fokusgruppsintervjuer. En semistrukturerad intervjuguide 

låg till grund för dessa intervjuer (se bilaga 2). Fokusgruppens syfte är att bättre förstå 

hur människor känner och tänker om ett visst ämne eller problem (Krueger & Casey, 

2009). 

En stor fördel och effektivitet med fokusgruppsintervjuer är att forskaren erhåller 

synpunkter från flera människor på kort tid. Dessutom är fokusgrupper bra för att 

informanterna regerar på det som sägs av dom andra i gruppen och därigenom leder det 

till djupare åsikter. Fokusgrupper ger också möjlighet till att studerar gruppinteraktionen 

mellan deltagarna (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). 

Fokusgrupper är noggrant planerade diskussioner som utnyttjar gruppdynamiken för att 

få ett rikt material. Informanterna känner oftast att det är lättare att uttrycka sina åsikter 

när de delar samma bakgrund som med andra gruppmedlemmar. De upplever att de ger 

varandra stöd och inspiration (Krueger & Casey, 2009).  
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Frågorna till intervjuguiden togs fram med underlag från tidigare studier (Everingham, 

Fawcett, & Walsh, 2013; Tingsvik, Bexell, Andersson, & Henricson , 2013). Därefter 

godkände handledaren frågorna.  

Denna typ av semistrukturerad intervju är flexibel och ger forskaren möjlighet att 

anpassa sig till vad som kommer upp i intervjun (Danielson, 2012). Frågorna skall ge 

deltagarna en möjlighet att ge forskaren en rik och detaljerande information om 

fenomenet i studien, ja och nej frågor ska därför undvikas (Polit & Beck, 2012). 

Innan studien påbörjades läste tre intensivvårdssjuksköterskor intervjuguiden. Detta för 

att öka trovärdigheten för intervjuguiden som tagits fram och för att kunna utvinna de 

bäst lämpade frågorna. För att stärka innehållsvaliditeten rekommenderar Polit & Beck 

(2012) att någon utomstående väl insatt i problematiken uttalar sig om den framtagna 

intervjuguiden. Efter att dessa tre intensivvårdssjuksköterskor läst intervjuguiden 

gjordes mindre justeringar av denna. Intervjuguiden kortades ner till sju öppna frågor 

där en fråga formulerades om för att bli enklare att förstå. 

Intervjuerna startade med att informanterna ombads att berätta om deras egna 

erfarenheter kring att vårda intuberade patienter med ytlig sedering. Följdfrågor ställdes 

utifrån detta för att får en djupare förståelse om ämnet. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades ordagrant till text dagen efter intervjun ägt rum. Detta för att 

förbättra intervjutekniken till nästkommande intervju. 

Samtliga intervjuerna ägde rum i ett avskilt grupprum utanför avdelningen så att 

informanterna ostört kunde ägna sig åt intervjun. Två fokusgrupper bestod av enbart 

kvinnliga informanter och en fokusgrupp av en manlig och tre kvinnliga informanter. 

Under intervjuerna uppstod det interaktion mellan deltagarna genom erfarenhetsutbyte, 

fördjupade kunskaper och diskussioner. Kroppsspråket noterades och det visade på ett 

aktivt engagemang. Vid fokusgruppsintervjuerna deltog båda författarna, en valdes ut 

att vara moderator och en observatör under samtliga intervjuer. Skälet till detta var att 

intervjuerna skulle bli så likvärdiga som möjligt. Intervjuerna varade i runt 30 minuter 

vardera.  

 

6.2.4 Dataanalysen  

Fokusgruppsmaterialet har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys där författarna 

har sökt efter mönster, variationer och likheter i textinnehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Under analysfasen lästes det transkriberade datamaterialet från de tre 

fokusgruppsintervjuerna upprepade gånger för att få en helhetsbild. Tillsammans 

reflekterade författarna över textens huvudsakliga innehåll. Ur datamaterialet uppstod 

meningsenheter som utgjorde grunden till analysen. Det innebar att ord, meningar och 

stycken av texten som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang hittades. Dessa 

meningsenheter kondenserades och abstraherades. Kondensering innebär en process 

som gör texten kortare, texten blir på det sättet mer lätthanterligt. Därefter abstraherades 

den kondenserade texten och försågs med koder och texten lyftes till en högre logisk 

nivå. Kategorierna utgjordes av flera koder som hade liknade innehåll och bildade 

underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Graneheim & Lundman, 

2004).  

För att kunna uppnå giltighet i analysstegen har följande steg gjorts; under analysfasen 

har författarna diskuterat materialet med handledaren så kallad triangulering för att 

kunna försäkra objektiviteten och tillförlitligheten. Triangulering innebär att två eller 
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flera personer tillsammans analysera och tolkar materialet för på så vis stärka resultatet 

(Kristensson, 2014). Författarna har även gått fram och tillbaka i materialet under 

samtliga analyssteg för att kontrollera att analysens steg följts åt och att vägen från 

meningsenhet via kondensering och kodning kunde följas till underkategorier och 

kategorier, detta för att försäkra sig om tillförlitlighet och objektivitet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

I resultatet lyfts citat fram för att belysa och konfirmera riktigheten i de datamaterial 

som framkommer i analysen och för att bekräfta kategorierna till sitt ursprung 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). 

6.3 Etiska överväganden 

Vid forskning som innefattar människor finns fyra grundläggande huvudkrav som har 

till syfte att ge riktlinjer mellan forskaren och undersökningsdeltagare. Dessa fyra är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002; World Medical Association, 2008). 

Vid de tre fokusgruppintervjuerna informerades deltagarna skriftligt och muntligt om 

syfte och mål med studien, samt att deras medverkan i studien var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta intervjun utan förvarning. Deltagarna fick också 

information om att samtalen skulle spelas in och all data skulle behandlas konfidentiellt 

samt att de insamlade uppgifterna endast skulle användas för forskningsändamålet. För 

att bevara sekretessen på de insamlade datamaterialet och utskrifterna kodades dessa 

med nummer. Analysen och presentationen av det empiriska materialet utfördes på ett 

sätt som dolde deltagarnas identitet (Polit & Beck, 2012; Kjellström 2012; 

Vetenskapsrådet, 2002).  

Då studien är en del av ett examensarbete finner man i lagen om teoretisk och 

experimentell forskning på människor 2 § (2003:460) (Sveriges riksdag, 2003) att det 

inte krävs etiskt godkännande för forskning inom högskoleutbildning på vare sig grund 

eller avancerad nivå. Dock är en egengranskning genomförd utifrån Etik-kommittén 

Sydosts riktlinjer (Etikkommittén sydost, 2015).  

Författarna i denna studie bedömer att risken för negativ inverkan på informanternas 

fysiska och psykiska hälsa är låg vid deltagande i studien. Nyttan med studien utgörs av 

en ökad kunskap kring ämnet och det bedöms att denna nytta överstiger eventuella 

risker för informanterna.  

7 Resultat  

Resultatet resulterade i fem kategorier med respektive underkategorier som belyste 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att vårda intuberade patienter med ytlig 

sederingsnivå.  

Kategori Underkategori 

Vikten av verbal kommunikation och 

närvaro 

Den verbala kommunikationen 

Intensivvårdssjuksköterskans närvaro 

Intensivvårdssjuksköterskan upplever 

frustration, stress och hög arbetsbelastning 

Upplevelser av frustration 

Upplevelser av stress 

Hög arbetsbelastning 
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Att bedöma smärta och oro hos intuberade 

patienter med ytlig sedering 

Subjektiva och objektiva tecken på 

smärta 

Patientens anamnes används som 

hjälpmedel 

Kommunikation underlättar 

bedömningen av oro och smärta 

Bättre riktlinjer kring 

läkemedelsanvändning önskas 

 

Det upplevs inspirerande att vårda 

patienter med ytlig sederingsnivå  

 

Tabell 1: Samtliga kategorier och underkategorier som framkom i analysen. 

7.1 Vikten av verbal kommunikation och närvaro 

7.1.1 Den verbala kommunikationen 

Vikten av tydlig och god kommunikation till den ytligt sederade patienten var ett tydligt 

återkommande ämne under fokusgruppintervjuerna. Intensivvårdssjuksköterskorna var 

väl medvetna om att det krävdes en god kommunikation till patienten där informationen 

hölls på en lagom nivå:  

”Ja, att prata med dom mer, prata om vilken dag det är, idag är 

det vi som jobbar här” (Informant 2, grupp 1) 

Att skapa kontakt och att få kontakt via den verbala kommunikationen ansågs viktigt. 

Det fanns en önskan om att få patienten att vilja samarbeta, att patienten arbetar med 

intensivvårdssjuksköterskan i omvårdnadsarbetet istället för emot. Här kände 

intensivvårdssjuksköterskorna ett ansvar att hjälpa patienten att förstå varför den måste 

vändas eller varför man ville bädda rent t.ex. Viljan att underlätta för patienten genom 

kommunikationen var stark bland alla informanter och det upplevdes naturligt att lägga 

ner extra tid på detta. Under intervjuerna framkom att i försök till att underlätta 

kommunikationen mellan intensivvårdssjuksköterska och patient togs det hjälp av olika 

tavlor med symboler eller av penna och papper. Det fanns kunskap om hur viktig 

kommunikationen är mellan sjuksköterska och patient, och även kunskapen om hur 

viktigt det är att skapa en god vårdrelation. Detta styrks av nedanstående citat: 

”Det gäller ju att få den kontakten så att patienten är med på 

det vi gör. En som ligger väldigt djupt sederad så kanske vi 

säger, att nu ska vi vända den och sen gör vi det liksom. Men 

har man då en patient som kan jobba emot eller med oss är det 

bättre att få med dom, fast de tar lite mer tid” (Informant 3, 

grupp 2) 

Att kommunicera och försöka skapa en relation med den ytligt sederade patienten 

upplevdes av vissa mer krävande. Alla informanter tyckte inte det var helt självklart att 

förstå vad den intuberade ytligt sederade patienten ibland menade när han/hon gjorde 

försök till att bli förstådda. Att läsa på patientens läppar var inte alltid lätt och det kräver 

tålamod att skapa en relation och ett sätt att förstå varandra. Dock fanns där en vilja 

bland informanterna att frambringa en god vårdrelation trots att arbetet med detta kräver 

både tid och tålmodighet: 
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”Man får lägga ned mer tid på kommunikationen när dom är 

ytliga. Jag själv har i alla fall väldigt svårt att läsa på läpparna 

och så att ha tålamod och försöka komma fram till olika 

kommunikationssätt”(Informant 1, grupp 2) 

Att kunna kommunicera med patienten var också till hjälp för intensivvårds-

sjuksköterskan för att lättare förstå patientens situation. När frågor kan ställas som;  

har du ont? vill du ändra läge? hjälper det intensivvårdssjuksköterskan att på ett djupare 

plan förstå patientens behov och mående. Intensivvårdssjuksköterskorna måste hela 

tiden tänka på att frågorna som ställs ska kunna besvaras med ja eller nej.  Detta tycktes 

studiens informanter har tagit till sig, vilket uttrycktes i att de upplevde sig vara 

motiverade till att kommunicera med den ytligt sederade patienten och skapa den så 

viktiga vårdrelationen, trots att det krävde mer arbete och engagemang från deras sida: 

”Jo men de kräver ju lite mer närvaro, lite mer ansträngning så 

att säga med kommunikationen, mer än om de är djupt sederade 

såklart” (Informant 1, grupp 2) 

 

7.1.2 Intensivvårdssjuksköterskans närvaro 

Att vårda en ytligt sederad intuberade patient ses som en utmaning som enligt studiens 

informanter inte alltid är lätt. Det krävs en större närvaro som intensivvårds-

sjuksköterska då patienten eventuellt begär större tillgänglighet från din sida:  

”Det är ju det behovet patienten har, att dom har ett större 

behov av oss när dom börjar bli mer vakna, att det finns nån där 

liksom som är närvarande” (Informant 3, grupp 3) 

Närvaro är inte alltid lätt att uppfylla. En svår situation är om någon annan patient 

behöver hjälp samtidigt som den ytligt sederade patienten kräver ständig närvaro. Att 

tillgodose patientens behov av ständig närvaro är inte lätt, men intensivvårds-

sjuksköterskorna gör så gott de kan för att försöka uppfylla detta behov hos patienten: 

”… man kan inte släppa den patienten för att ägna sig åt den 

bredvid, man måste vara i närheten oftare då”( Informant 4, 

grupp 3) 

När det är hög arbetsbelastning på avdelningen och det ibland krävs att intensivvårds-

sjuksköterskorna vårdar två patienter samtidigt blir närvaron till den ytligt sederade 

patienten lidande. Det finns en medvetenhet om att den ytligt sederade intuberade 

patienten kräver större närvaro och informanterna upplever det svårt att inte ha 

möjlighet att ständigt vara i dessa patienters närvaro:  

”… ibland när vi har flera patienter på salen eller där någon är 

orolig för att dom är ytligt sederade, så ska vi hjälpa någon 

annan patient. Det krävs ju betydligt större närvaro att vara hos 

dessa med ytlig sedering. Framförallt om de är ytligt sederade 

och inte mår bra utan försöker dra sin tub o.s.v, då vill man ju 

inte gärna vända dom ryggen” (Informant 4, grupp 2) 
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7.2 Intensivvårdssjuksköterskan upplever frustration, stress och hög 

arbetsbelastning 

7.2.1 Upplevelser av frustration 

Känslan och upplevelsen av frustration nämns under alla tre intervjutillfällena av 

samtliga informanter. Även om det många gånger upplevs positivt och inspirerande att 

vårda intuberade patienter med en ytlig nivå av sedering var inte alla upplevelser 

positiva. De gånger intensivvårdssjuksköterskan inte får bukt på patientens smärta eller 

oro och patienten under ett helt arbetspass inte mår väl i sin situation känner 

intensivvårdssjuksköterskorna en hjälplöshet och frustration inför situationen. När olika 

behandlingsstrategier provas men inget fungerat är också känslan av frustration stor. 

Intensivvårdssjuksköterskorna känner ansvar för hur patienten mår, det sätts ett högt 

värde i att kunna erbjuda en god omvårdnad och det finns kunskap om hur viktigt det är 

att hitta en bra balans mellan en ytlig sedering, smärtlindring och ångestdämpande: 

”Det är ju mer frustration inombords att man inte kan hjälpa 

dom. Alltså man kan inte göra någonting för att de ska bli 

bättre. Man försöker men man når kanske ändå inte fram på sitt 

eget arbetspass” (Informant 3, grupp 3) 

Patientens situation och hur patienten upplever sin situation var något som tas på stort 

allvar. Det framkommer att de finns en skicklighet i att sätta sig in i patientens situation 

och det finns en vilja i att göra patientens situation så bra som möjlig. Känslan av 

frustration kring patientens situation grundar sig många gånger i att intensivvårds-

sjuksköterskan ser sig som patientens företrädare, vilket stärkte känslan av ansvar och 

delaktighet i den situation patienten upplevde. Viljan att göra det bästa för patienten är 

betydande och det läggs ner ett stort engagemang kring att patienten ska få en så bra 

vård och upplevelse som möjligt som ytligt sederad intuberad patient. Det framgår 

tydligt att informanterna är väl införstådda i de positiva effekter en ytlig sedering har för 

den intuberade patienten, detta motiverar intensivvårdssjuksköterskorna att inte ge upp 

den ytliga sederingen med en gång trots att både intensivvårdssjuksköterskan och 

patienten upplever frustration när patienten inte mår väl:   

”Det som kan ge oss lite ångest och frustration är när man 

märker dom dagarna de inte går och man inte får de där bra, 

man känner att man behöver söva ner igen eller att dom ligger 

och är lite för oroliga. Det är jobbigt tycker jag, att vårda dem 

då…” (Informant 3, grupp 2) 

Att alla intuberade patienter inte kan vårdas med en ytlig sedering framkom tydligt 

under fokusgruppintervjuerna. Försök görs och det provas olika läkemedel och 

tillvägagångssätt, men det blir aldrig riktigt bra. Att förstå patientens situation och att 

försöka sätta sig in i hur patientens känner är något dessa intensivvårdssjuksköterskor 

gör mer eller mindre dagligen. Det finns en stor förmåga hos intensivvårds-

sjuksköterskorna att se och förstå den svårt sjuke patientens behov, därför har 

intensivvårdssjuksköterskorna svårt att inte påverkas när det ser att patienten inte mår 

väl eller kan hantera situationen som drabbat dem:  

”… men sen för en del så kommer vi aldrig till den nivån där vi 

kan få dom ytligt sederade, utan dom upplever bara stress hela 

tiden. Då upplever jag det som jobbigt att vårda, när jag tydligt 
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ser att de (patienterna) ligger och kallsvettas och är stressade” 

(Informant 4, grupp 2) 

Det är inte bara patientens eventuella smärta och oro som skapar frustration. Den 

intuberade patienten kan inte göra sig förstådd genom tal. När en patient tydligt visar att 

den vill något men intensivvårdssjuksköterskan inte förstår vad, upplevs detta oerhört 

frustrerande för både intensivvårdssjuksköterskan och patienten. Det upplevs mycket 

viktigt att kunna förstå patientens önskemål för att kunna erbjuda en så bra vård som 

möjligt. Att kunna kommunicera underlättar även förståelsen för patienten och dennes 

situation. Svårigheter att kommunicera upplevdes därför som frustrerande för många av 

informanterna: 

”De är ju inte alltid de kan förmedla sig heller, utan man får 

liksom inte den där kontakten utan man bara ser att det är 

panik” (Informant 1, grupp 3)  

 

7.2.2 Upplevelser av stress 

Den närhet den ytligt sederade patienten har behov av bidrar många gånger till den 

stress intensivvårdssjuksköterskan upplever i vårdandet av dessa patienter. Känslan av 

att vara behövd hos två patienter leder till stress och det upplevs ibland problematiskt att 

ha ansvar för två patienter samtidigt. Då intensivvårdssjuksköterskorna är införstådda i 

att den ytligt sederade patienten inte kan lämnas utan tillsyn någon längre stund kom 

känslor av stress när ytterligare en patient behöver deras uppmärksamhet. Detta 

illustreras i nedanstående citat: 

”Man känner att man måste vara tillgänglig för det kan ju ändå 

komma den där paniken av tuben va, ligger dom ensamma då 

och vi står på annat håll så blir de ju liksom, då är de ju lätt att 

tuben dras” (Informant 1, grupp 3) 

Det är följaktligen inte den ytliga sederingen i sig som stressar, utan de uppgifter utöver 

vården av den ytligt sederade patienten som gör att intensivvårdssjuksköterskan 

upplevde stress. Trots att intensivvårdssjuksköterskan upplevde stress var detta något 

hon inte vill visa för patienten. Att hålla sig lugn i sitt kroppsspråk och inte visa sin 

egen stress är något intensivvårdssjuksköterskan gjorde sitt yttersta för att klara av:  

”Det kanske inte är att vi ser stressade ut men det kan ju vara 

känslan ändå, men man försöker ju ändå att hålla sig lugn” 

(Informant 1, grupp 3) 

 

7.2.1 Hög arbetsbelastning 

Trots god kunskap om ytlig sedering och om den omvårdnad som krävs kring dessa 

patienter tvingas ibland intensivvårdssjuksköterskorna att avstå denna typ av vård då 

belastningen på verksamheten ibland är för hög. Detta var också något som upplevdes 

frustrerande då det fanns en vilja och ett mål i att försöka hålla de patienter som är i 

tillräckligt gott skick för ytlig sedering ytligt sederade:  
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”Är det mycket och många dåliga patienter så har du inte 

möjlighet att ha dom så vakna som du önskar, så är det faktiskt” 

(Informant 2, grupp 3) 

Att arbetsbelastningen kan påverka nivån på sederingen var något informanterna 

upplevde som beklagligt. Att försöka ha patienten ytligt sederad var vad informanterna 

strävade efter på sitt arbete, när detta då inte var genomförbart på grund av för hög 

belastning på avdelningen skapade det en viss frustration.  

”Ja de var inte allt för längesedan vi hade nån på lill-salen som 

var rätt så vaken, men då kom det en annan patient vid sidan 

om, nej men vi får öka upp här igen nu, bara för att vi inte 

kunde stå där liksom” (Informant 3, grupp 3) 

 

7.3 Att bedöma smärta och oro hos intuberade patienter med ytlig sedering  

Dagligen hjälper intensivvårdssjuksköterskan patienter med att lindra smärta och oro 

och kunskapen i detta ämne är stor bland informanterna. Trots stor kunskap är det inte 

alltid lätt att bedöma patientens smärta och oro. Kring detta ämne är inte alla 

informanter helt eniga och under intervjun framkom det hur olika det upplevdes att 

bedöma smärta och oro hos patienten, vilket citaten nedan vittnar om:  

”Om en patient har ont så märker man nog de ganska väl tycker 

jag” (Informant 2, grupp 2) 

”nej, jag kan tycka det är lite svårt... jag kan tycka tecknen på 

patienten kan vara lite svåra, om det är oro eller smärta om 

man säger…” (Informant 1, grupp 2) 

 

7.3.1 Subjektiva och objektiva tecken på smärta 

Informanterna talade om olika sätt att försöka förstå och bedöma oro och smärta. Att 

använda sig av parametrar som blodtryck, andningsfrekvens och puls var ett sätt för 

intensivvårdssjuksköterskorna att få en uppfattning om hur patienten mår rent smärt- 

och orosmässigt. Motorisk oro och patientens ansiktsuttryck påverkade också 

bedömningen av patientens upplevelser av smärta och oro: 

”Det har vi ju, dels att dom ligger och är motoriskt oroliga, sen 

får de ju en puls stegring och en blodtrycksstegring om dom inte 

är septiska eller sådär då”(Informant 1, grupp 1) 

Det går att förstå att bedömningen av patientens smärta och oro inte alltid var lätt. Att 

tolka parametrar som blodtryck och puls tillsammans med ett oroligt ansiktsuttryck var 

inte lätt. Just att förstå om det är smärta eller oro som besvärar patienten mest kunde 

ibland upplevas svårt. Den kliniska blicken, erfarenheten av att ha träffat många olika 

patienter som uttryckt smärta och oro på olika sätt hjälpte intensivvårdssjuksköterskorna 

att identifiera smärtan eller oron. Emellertid var informanterna väl medvetna om att de 

inte kunde urskilja smärtan och oron hos alla patienter, men att se när situationen var 
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ohållbar för patienten uppfattades inte som problematiskt hos informanterna, vilket 

citatet nedan styrker: 

”Vi tror att vi ser det men det kan ju vara dom som ser lugna ut 

som ändå upplever det. Men annars tycker man ju att man ser 

de rätt så fort att de här, de här går inte. Dom mår inte bra” 

(Informant 2, grupp 3) 

 

7.3.2 Patientens anamnes används som hjälpmedel 

Intensivvårdssjuksköterskan måste hela tiden ha patientens grundåkomma i åtanke, 

sepsis kan ge höga parametrar för blodtryck, puls och andningsfrekvens så det går inte 

att enbart utgå från dessa värden. Informanterna nämner även att det var betydelsefullt 

att ta reda på patienten bakgrund för att kunna bedöma patientens oro. Patienten kan ha 

ångest och oro med sig sedan tidigare som var viktigt att tänka på i vårdandet av 

patienten. Patientens anamnes var ett viktigt verktyg för intensivvårdssjuksköterskorna i 

bedömningen av oro och smärta. Patienter som vaknar upp och genomgått ett stort 

kirurgiskt planerat ingrepp, upplever inte samma oro som trauma patienten där 

eventuella kirurgiska ingrepp inte varit planerade, dock kan smärtan vara den samma. 

Att förstå och sättas sig in i patientens situation hjälpte sjuksköterskorna att förstå vad 

det var som kan besvära patienten:  

”… sen kan man ju tänka vad ligger patienten här för. Är det en 

pneumoni så kanske symtomen mer beror på stress, sen kan ju 

tuben vara obehaglig och göra ont med. Det kan ju vara en stor 

operation… där de borde kanske göra ont där man inte kunnat 

lägga EDA… så kan man ju dra lite slutsatser, att den har nog 

ont utifrån vad den varit med om… men jag kan tycka det är 

svårt, om det är oro eller smärta, om man säger…” (Informant 

1, grupp 2) 

”… Om det är en akut operation och dom inte vet om allt som 

har hänt eller om det varit trauma då blir dom ju mycket 

oroligare, dom har ju med sig det när dom vaknar” (Informant 

1, grupp 1) 

 

7.3.3 Kommunikation underlätta bedömningen av oro och smärta  

Möjligheten till kommunikation uppfattar informanterna underlätta bedömningen av oro 

och smärta. Kunde patienten förmedla sig hjälpte det intensivvårdssjuksköterskan att 

förstå patientens situation och om den besvärades av oro eller smärta. Att kunna hjälpa 

patienten med eventuell oro och smärta kan vara avgörande för att kunna vårda 

patienten med en ytlig sederingsnivå. Intensivvårdssjuksköterskorna arbetar efter målet 

att kunna ha den intuberade patienten ytligt sederad men då måste också smärta och oro 

vara under kontroll för att det ska bli en god vård. Om kommunikationen mellan 

intensivvårdssjuksköterska och patienten inte fungerar försvårade det arbetet med att 

identifiera vad det var som besvärade patienten: 
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”Det kan vara svårt ibland att veta om det är smärta eller oro 

om man inte riktigt har den här fungerande kommunikationen, 

det är ju inte alltid man får den, att dom nickar eller skaka på 

huvudet såhär… Då är det svårt att veta om det är smärta eller 

oro, ja” (Informant 1, grupp 3) 

 

7.4 Bättre riktlinjer kring läkemedelsanvändning önskas 

Vården av ytligt sederade patienter som är intuberade kräver ett gott samarbete mellan 

alla professioner på en intensivvårdsavdelning. De gånger intensivvårdssjuksköterskan 

kände att det var svårt att få bukt på oron och smärtan tyckte de att det saknades 

riktlinjer kring hur de ska gå vidare i sin behandling av den ytligt sederade patienten. 

Det fanns också ett behov av riktlinjer när en patient inte tolererar den ytliga sederingen 

så väl. Om patienten inte svarar på behandling av en sorts lugnande läkemedel, vilket 

läkemedel ska man prova därefter. Sådana riktlinjer upplevde intensivvårds-

sjuksköterskorna att det ibland saknas. Det fanns också vissa frågetecken kring när det 

var dags att prova ett nytt preparat, om patienten inte ångestdämpas tillräckligt på det 

första preparat som prövats t.ex. Intensivvårdssjuksköterskorna uppfattade ibland att ett 

visst preparat inte utvärderas tillräckligt länge utan det byttes strategi för fort. Samtidigt 

är informanterna medvetna om att alla patienter är olika och att det kan vara svårt att ha 

samma regim för alla patienter, vilket styrks av följande citat:  

”… hade det funnits nån mer regim liksom att sätta upp att: nu 

börjar vi med det här, hjälper inte det sätter vi in det, alltså man 

vill ju men alla funkar ju inte så va…” (Informant 3, grupp 3) 

”… ibland byter vi strategi lite för fort med, vi provar en grej en 

dag och sen nästa dag kommer det en annan doktor nej, nu 

testar vi detta. Man hinner inte riktigt utvärdera. Sen ibland har 

vi alltså tre, fyra olika läkemedel igång samtidigt” (Informant 4, 

grupp 3) 

Intensivvårdssjuksköterskornas vilja att hitta rätt nivå på smärtlindring och 

ångestdämpande läkemedel var en stor drivkraft för dem i arbetet med smärta och oro 

hos patienten. Till det yttersta utnyttjas den kunskap de besitter. I arbetet med smärta 

och oro hjälps intensivvårdssjuksköterskorna åt, det fanns ingen prestige i att fråga om 

hjälp. 

  

7.5 Det upplevs inspirerande att vårda patienter med ytlig sederingsnivå 

Trots att det kräver mer av intensivvårdssjuksköterskan att vårda en ytligt sederad 

intuberad patient framkommer det mycket positivt också. Tillfredställelsen av att få 

respons från en intuberad patient var stor. Det upplevdes roligt att kunna skapa en 

relation med patienten, att få gensvar och börja se vad det var för person man vårdade. 

Just gensvaret från patienten beskrivs som mycket värdefullt. Att kunna skapa en 

kontakt med patienten var något viktigt som intensivvårdssjuksköterskorna satte värde i:  

”Jo det är ju mycket lättare och roligare att ha en lätt sederade 

patient och man ser att patienten är med än att ha en djupt 
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sederad. Du får ju mer respons från patienten, den är med på 

tåget” (Informant 2, grupp 3) 

Förmågan att förstå och sätta sig in i patientens situation och livsvärld var också det 

som påverkade intensivvårdssjuksköterskorna att känna tillfredställelse och glädje när 

en patient accepterade och tolererade en ytlig sedering trots att den var intuberad. Detta 

för att de positiva effekterna med att vara ytligt sederad var något de är väl införstådda 

med. När patienten accepterar en ytlig sedering upplevdes arbetet roligt och att det flyter 

på, vilket är en stark positiv känsla hos intensivvårdssjuksköterskorna: 

”… de kan vara hur lätt som helst med vissa, dom ligger och 

pekar och vet precis och kan kommunicera helt lugnt. Och då är 

de ju liksom inga problem” (Informant 1, grupp 3)  

Att vårda intuberade patienter med en ytlig sederingsnivå tyckte informanterna var 

inspirerande. Det ställde krav på dem som intensivvårdssjuksköterskor och det 

uppmuntrade dem till att förbättra sin kompetens ytterligare kring denna vård. Viljan att 

göra upplevelsen av ytlig sedering så bra som möjlig för patienten sågs som en 

utmaning intensivvårdssjuksköterskorna gärna tog sig an. Det ger stimulans i arbetet 

som utförs och responsen från patienten bidrog till arbetsglädje. 

”Det är en utmaning för den som sköter patienten att man kan 

göra uppvaknandet bra för patienten och sätta in bra läkemedel 

och prata kanske med den så att det blir ett lugn och så, det är 

ju en utmaning och det är roligt att jobba med tycker jag” 

(Informant 2, grupp 2) 

 

8 Diskussion 

Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskornas känslor och åsikter kring vårdandet 

av ytligt sederade intuberade patienter både var positiva och negativa. Det framkommer 

tydligt att vården av den ytligt sederade intuberade patienten kräver mer engagemang i 

arbetet för intensivvårdssjuksköterskorna då patienten kräver mer närvaro. Dock var 

studiens informanter positivt inställda till att vårda dessa patienter. 

 

8.1 Metoddiskussion 

För att studera intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda intuberade 

patienter med ytligt sederingsnivå valdes en kvalitativ metod och för att samla in data 

valdes fokusgruppintervjuer.  

Att använda fokusgrupper som metod var relevant utifrån studiens syfte då deltagarnas 

åsikter och erfarenheter lyfts fram. En viktig aspekt med att välja fokusgrupper är att 

deltagarna själva lyfter fram aspekter av ämnet som de finner betydelsefulla (Wibeck, 

2012). Detta styrker även valet av att använda en semistrukturerad intervjuguide, då 

informanterna själva kan styra vad de vill ta upp inom det aktuella ämnet. Wibeck 

(2012) påtalar att i en fokusgruppsstudie bör moderatorn ställa frågor efter en på 

förhand sammanställd intervjuguide och styra gruppinteraktionen och uppmuntrar dem 

som talar. Antalet frågor som kan ställas under en fokusgruppsintervju är begränsade, 
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även den tid som informant har att svara på dessa frågor är begränsad. Detta är en 

svaghet med denna metod av datainsamling då det inte anses vara möjligt att få svar på 

mer än 10 huvudfrågor under den tid som är avsatt för fokusgruppsintervjun, vilket kan 

begränsa det datamaterial som samlas in (Patton, 2015). 

En styrka med studien är att författarna har fått in mycket data på en kort tid (Polit & 

Beck, 2012; Patton, 2015). Fokusgrupperna bestod av tre grupper med 4 deltagare i 

varje grupp. Små fokusgrupper med deltagare på 4-6 deltagare är lättare att rekrytera 

och deltagarna känner sig mer bekväma med varandra, vilket också styrker valet av 

metod till studien. Små grupper är också att föredrar när deltagarna har lång erfarenhet 

om ämnet och diskussion kan uppstå (Krueger & Casey, 2009). Vid intervjuerna deltog 

båda författarna, en valdes ut att vara moderator och en observatör under samtliga 

intervjuer. Detta för att intervjuerna skulle bli så likvärdiga som möjligt. En bedömning 

gjordes att studiens resultat kunde påverkas om det skulle vara olika moderator i de 

olika fokusgrupperna. Enligt Krueger & Casey (2009) är det viktigt att moderatorn har 

bakgrundskunskap i ämnet som ska diskuteras, detta för att kunna kommentera och följa 

upp det som sägs. Båda författarna till denna studie var väl inlästa på det aktuella 

forskningsämnet vilket gav dem en god bakgrundskunskap. 

För att det ska bli en dynamik i fokusgruppen behövs homogenitet i gruppen. 

Homogeniteten karaktäriseras av att deltagarna har något gemensamt som de är 

intresserade av men med tillräcklig variation för att tillåta olika uppfattningar (Wibeck, 

2012). Homogeniteten i fokusgrupperna för denna studie är ytterligare en styrka, då 

deltagarna kände sig trygga och vågade dela med sig av sina tankar och erfarenheter 

inom det aktuella området (Krueger & Casey, 2009). I denna studie låg homogeniteten i 

att informanterna var intensivvårdssjuksköterskor och att de var verksamma inom 

samma arbetsplats. Fokusgrupperna bestod av elva kvinnliga och en manlig informant. 

Författarna kan inte avgöra om det hade blivit någon skillnad i svaren om det varit fler 

manliga intensivvårdssjuksköterskor som hade deltagit vilket kan ses som en svaghet. 

En annan styrka i metoden var att rekryteringen av deltagarna skedde via kontakt med 

biträdande avdelningschef, detta för att få ett homogent urval bland informanterna. Att 

det låg på biträdande avdelningschef att fråga vilka som var intresserad av att 

medverkar i studien kan också ses som en svaghet då detta kan påverka informanterna 

till att medverka i studien utifrån arbetsplatsens värdegrund. Det kan också leda till 

oklarhet kring viljan att medverka i studien utifrån perspektivet över – och underordnad 

(Polit & Beck, 2012). 

Ytterligare en styrka med studien är att författarna inte har varit påverkade av tidigare 

erfarenheter utan har haft en objektiv bild av fenomenet som har undersökts. Detta kan 

även vara en svaghet i studien, då författarna inte är intensivvårdssjuksköterskor och 

saknar förförståelse om fenomenet som studerats. Dock finns det en risk med 

förförståelsen då den kan utgöra ett hinder genom minskad öppenhet för nya perspektiv 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

Om denna studie hade genomförts med kvantitativ metod hade ett konsekutivt urval 

varit aktuellt. Detta innebär att personerna väljs ut löpande från ett visst sammanhang, 

inom en viss tidsram där man inkludera fler och fler till dess att tillräckligt många 

personer har rekryterats (Kristensson, 2014). Då denna metod tillämpar statistik och 

enkätformulär där olika företeelser räknar, jämför och mäts passar den inte för denna 

studie då syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser. Vid en 

kvantitativ ansats strävar forskaren efter att ställa sig utanför och betrakta objektet i 

omvärlden medan forskaren i studier med kvalitativ ansats växlar mellan närhet och 

distans. Med en kvalitativ ansats blir författaren medskapare under hela forsknings-
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processen. I den här studien fanns en medvetenhet om att det är viktigt att i analysen 

kunna beskriva variationer genom att upptäcka textinnehållets skillnader och likheter 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2014). 

Styrkan och trovärdigheten för en kvalitativ studie bedöms utifrån: giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Polit & Beck, 2012). Styrkan i de olika 

analysstegen utgår från en tydlig kvalitativ innehållsanalys genom hela analysarbetet. 

Under analysen arbetade författarna med att jämföra meningsenheterna, koderna och 

underkategorierna. Resultatet stärktes med citat ifrån intervjuerna för att öka giltigheten. 

Ett resultat är giltigt om det lyfter fram det som är representativt för det som var avsett 

att beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

En svaghet i studien kan vara att datainsamlingen, granskningen och analysen kan ha 

påverkats av att det var första gången författarna genomfördes ett sådant forsknings-

arbete (Henricsson, 2012). Tiden kan vara en faktor som leder till svaghet i studien. För 

att motverka att den snäva tidsramen påverkat arbetet har i möjligaste mån förberedelser 

och planering utförts så att författarna under hela forskningsprocessen inte kommit efter 

med någon del i arbetet. 

Bedömningen av forskningsresultatens tillförlitlighet beror på forskarens redogörelse 

för sina tillvägagångssätt och val av strategier genom forskningsprocessens alla olika 

skeden (Kvale & Brinkmann, 2009). Tillförlitligheten i denna studie styrks därför av det 

ändamålsenliga urvalet i val av informanter, att triangulering genomförts under 

analysfasen och ökad validitet då intervjuguiden validerats av tre oberoende 

intensivvårdssjuksköterskor. Tillförlitligheten ökar också då andra studier (Karahan, 

2014; Vouzavali, o.a., 2011) visar på liknande resultat som läggs fram i denna studie.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras eller 

tillämpas till andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; 

Polit  & Beck, 2012). Det insamlade materialet ger en enhetlig bild stödd av informanter 

med varierad bredd på ålder och arbetslivserfarenhet. Detta kan öka förståelsen och ger 

en bra utgångspunkt för överförbarheten av resultatet till liknande vårdsituationer som 

råder inom svensk intensivvård. Dock är det läsaren som får avgöra om resultatet är 

överförbart till ett annat sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

I den kvalitativa forskningen är forskarna delaktiga i resultatet som framkommer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna till denna studie har genom 

samspel mellan informanterna och dem själva skapat en delaktighet, därför är inte 

resultatet oberoende av författarna och dess eventuella förförståelse i ämnet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna erfar att den verbala 

kommunikationen till den ytligt sederade patienten har stor betydelse. Tillgången till 

verbal kommunikation underlättade intensivvårdssjuksköterskans arbete att förstå och 

sätta sig in i patientens livsvärld. Det finns en vilja att förstå patientens upplevelser både 

i form av livsvärlden och den subjektiva kroppen. I situationer där kroppen inte fungerar 

och agerar som vanligt rubbas patientens livsvärld och ohälsa uppstår. Livsvärlden 

måste respekteras av vårdpersonalen och ses utifrån den specifika individens perspektiv 

och fokus (Dahlberg & Segersten, 2010). Intensivvårdssjuksköterskorna betonade 

vikten av att se patienten som en unik individ med personligt liv och historia trots svår 

sjukdom (Laerkner, Egerod, & Hansen, 2015). Dahlberg & Segersten, (2010) betonar 
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också vikten att möta patientens livsvärld och att vårdaren måste ha en öppenhet för 

människans sätt att förstå och hantera sin sjukdom.  

Möjligheten till verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient bidrar till att en 

vårdrelation kan skapas. Vårdrelationen mellan vårdare och patienten utmärks av ett 

professionellt engagemang som innebär att vårdaren inte räknar med att få ut något för 

egen del (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). I denna studies 

resultat framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna hade ett stort engagemang för att 

skapa en god vårdrelation och att de upplevde arbetet mer tillfredställande när denna 

relation gick att frambringa. Även om vårdrelationen inte ska ge intensivvårds-

sjuksköterskan något tillbaka är det intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet att det är 

inspirerande att få respons från den ytligt sederade patienten. En god kommunikation 

ger patienten möjlighet till att ställa krav och göra olika val vilket gör det möjligt för 

intensivvårdssjuksköterskan att erbjuda så god omvårdnad som möjligt (Laerkner, 

Egerod, & Hansen, 2015). Detta gjorde att intensivvårdssjuksköterskorna erfor arbetet 

roligt och intressant.   

Den ytligt sederade patienten kan förstå detaljer, har möjlighet att tala om vad som 

besvärar dem och kan medverka i omvårdnadsarbetet vid t.ex. vändning (Tingsvik, 

Bexell, Andersson, & Henricson , 2013). Den ytliga sederingen hjälper på detta vis 

intensivvårdssjuksköterskan i den dagliga omvårdnaden kring patienten om det är 

möjligt att få patienten att samarbeta. 

Studiens resultat visar att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet är att det krävs mer 

närvaro, engagemang och tid att vårda en intuberad patient med ytlig sederingsnivå. 

Vården av den ytligt sederade patienten kräver mer tid och ökad närvaro hos patienten 

vilket leder till ett större engagemang hos intensivvårdssjuksköterskan. Det är viktigt att 

vara där och tillhandahålla säkerhet och närhet. Att vara nära patienten och förklara vad 

som ska hända upplevs för det mesta vara det viktigaste arbetet för intensivvårds-

sjuksköterskan (Laerkner, Egerod, & Hansen, 2015). Dock är det svårt att hitta tid till 

det engagemang som behövs i vården av ytligt sederade intuberade patienter, vilket 

Tingsvik, Bexell, Andersson, & Henricson (2013) också kommit fram till. När den 

ytligt sederade intuberade patienten kräver intensivvårdssjuksköterskans närvaro 

samtidigt som en annan patient behöver hjälp uppstod känslor av stress. Det fanns en 

önskan från intensivvårdssjuksköterskorna att kunna vara närvarande och behjälplig till 

den ytligt sederade intuberade patienten. När denna önskan krockar med en hög 

arbetsbelastning på avdelningen upplevdes situationen som stressig för intensivvårds-

sjuksköterskorna. Bristande tid att vara närvarande hos patienten försvårar arbetet med 

att skapa en god vårdrelation. Är arbetssituationen tidsmässigt pressad finns risk för att 

en god vårdrelation går förlorad vilket även nämns av Dahlberg, Segesten Nyström, 

Suserud, & Fagerberg (2003).  

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna emellanåt tyckte det var svårt att 

bedöma patientens smärta och oro. Det är inte bara en sak som ska bedömas, intensiv-

vårdssjuksköterskorna måste tänka på fysiologiska reaktioner, patientens reaktion på 

behandling och olika behandlingsalternativ (Wøien & Bjørk, 2013). I studien fram-

kommer det att intensivvårdssjuksköterskan använder sig av objektiva tecken som 

blodtryck och puls för att skapa sig en uppfattning om patienten upplever smärta och 

oro. Även subjektiva tecken som patientens kroppsspråk och blick användes för att 

kunna utröna om patienten besväras av smärta eller oro. Patienten är för det mesta 

begränsad i sin förmåga att kommunicera verbalt, vilket gör att de kommunicerar mer 

med kroppsspråket (Vouzavali, 2011). Intensivvårdssjuksköterskan beskriver hur det 

krävs en kombination av personlig erfarenhet och kliniska tecken i det dagliga arbetet 
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med att utvärdera patientens smärta och oro (Wøien & Bjørk, 2013). I arbetet med att 

bedöma oro och smärta är det viktigt att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens 

livsvärld och subjektiva kropp. Kroppen är navet i människans existens omkring vilket 

allting kretsar. Detta innebär att varje förändring i kroppen medför en förändring av 

tillgången till världen och till livet. En sådan förändring blir tydlig när en människa 

drabbas av en kronisk sjukdom, svår skada eller annat lidande (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). När intensivvårdssjuksköterskan träffar den 

ytligt sederade patienten för första gången används all kunskap och erfarenhet, hur ser 

patienten ut? Hur ser ansiktsuttrycket ut? Vad visar övervakningsutrustningen? 

(blodtryck, puls, andningsfrekvens), Vad har patienten för pågående läkemedel? Hur 

mycket sederingsmedel och smärtstillande administreras? Hela tiden använder 

intensivvårdssjuksköterskorna sin kunskap och erfarenhet för att bedöma patientens 

situation (Woien & Bjork, 2013). Intensivvårdssjuksköterskornas förmåga att förstå och 

sätta sig in i hur patienten upplever sin kropp i den nya situationen och vad vistelsen på 

en intensivvårdsavdelning innebär, underlätta bedömningen av patientens upplevelser 

av smärta och oro. Den levda kroppen är inte bara en sjukdom utan den är alltid en 

helhet. Människans kropp och själ går inte att dela och har ett ständigt samspel med sin 

omvärld (Dahlberg & Segersten, 2010). Kunskapen om att kropp och själ hör samman 

skapar en möjlighet för intensivvårdssjuksköterskan att hjälpa patienten att må så väl 

det går efter de förutsättningar som finns.  

Det krävs en större närvaro hos patienten och mer tid och ansträngning ges till den 

verbala kommunikationen med patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna besitter 

kunskap och erfarenhet om vad det är som krävs av dem i vården av den ytligt sederade 

intuberade patienten och de är väl införstådda i dagens forskning (Egerod, Albarran W, 

Ring, & Blackwood, 2013; Salgado, Favory, Goluart, Brimioulle, & Vincent MD, 2011) 

kring vilka positiva effekter en ytlig sedering har på den intuberad patient. Även om 

arbetet med den ytligt sederade intuberade patienten upplevs mer krävande, uppfattar 

intensivvårdssjuksköterskorna i studien att det även är inspirerande att vårda dessa 

patienter. Det ger mycket tillbaka när det är möjligt att skapa vårdrelation med 

patienten. Dessa upplevelser överensstämmer med tidigare studier (Laerkner, Egerod, & 

Hansen, 2015; Tingsvik, Bexell, Andersson, & Henricson, 2013).   

Trots att vården av den ytligt sederade intuberade patienten kräver mer tid och 

engagemang och att det kan upplevas stressigt att hinna med att ge patienten den närhet 

som krävs var deltagarna i studien positiva till ytlig sederingsnivå på intuberade 

patienter. 

Det är en utmaning men också stimulerande att vårda en ytligt sederad patient, då det är 

möjligt att få en uppfattning om vem patienten är som människa och då patienten ger 

respons, detta nämns även i Laerkner, Egerod, & Hansen (2015). Det ger mycket 

tillbaka att kunna kommunicera med patienten och på så vis lära känna personen i 

sjukhussängen. Det ger intensivvårdssjuksköterskan en ökad upplevelse av 

tillfredställelse på arbetet om patienten är vaken och kan ge respons (Tingsvik, Bexell, 

Andersson, & Henricson , 2013). Dock krävs ett större engagemang och mer tid från 

intensivvårdssjuksköterskan för att vården av den ytligt sederade intuberade patienten 

ska främja patientens vårdbehov och även säkerställa god omvårdnad. Där 

intensivvårdssjuksköterskan sätter patientens livsvärld i centrum och på så vis förstår 

vad som sker med patientens subjektiva och levda kropp och där vikten av en god 

vårdrelation tas på stort allvar.  
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9 Konklusion 

Studien belyser att intensivvårdssjuksköterskorna är väl insatta i de positiva effekter en 

ytlig sedering kan ha på den intuberade patienten och har därför som mål att hålla 

patienten ytligt sederande om det inte finns några hinder för detta medicinskt. Det är 

viktigt med en god verbal kommunikation och närvaro till patienten. När det inte går att 

uppfylla målet med en ytlig sederingsnivå upplever intensivvårdssjuksköterskan 

frustration och stress. Känslor av frustration och stress uppstod inte bara av hög 

arbetsbelastning utan även när patienten har svårt att tolerera en ytlig sederingsnivå och 

intensivvårdssjuksköterskorna ser att patienten far illa. I dessa fall saknas ibland 

riktlinjer kring hur länge ett läkemedel ska utvärderas och vilket preparat som ska 

prövas härnäst. Trots att vården av den ytligt sederade patienten kräver mer arbete av 

intensivvårdssjuksköterskan finns det en vilja att genomföra denna vård. Denna vilja 

bygger på kunskap om det positiva effekter en ytlig sedering kan ha för den intuberade 

patienten och på responsen patienten ger vid en ytlig sedering. Det framkommer tydligt 

att det upplevs givande och inspirerande att vårda en ytlig sederad patient då responsen 

från patient gör arbetet stimulerande och givande. 

För att kunna ge den ytligt sederade intuberade patienten den vård som krävs är det 

mycket viktigt att intensivvårdssjuksköterskan har ett engagemang i patienten. Utan 

engagemang kan viktiga hörnstenar som god kommunikation och närvaro falla bort. 

 

9.1 Implikationer 

Studien visar att vården av den ytligt sederade intuberade patienten är något som bör 

belysas inom intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Att öka medvetenheten om 

hur intensivvårdssjuksköterskor upplever att vårda ytligt sederade intuberade patienter 

ger en förförståelse kring vad denna vård kräver av intensivvårdssjuksköterskan. Detta 

kan komma till nytta för både patient, anhöriga och intensivvårdssjuksköterskan då en 

ökad förståelse i ämnet kan leda till att arbetsgivaren ser att det behövs stora resurser för 

att kunna bedriva denna vård. 

Att utarbeta ett kommunikationshjälpmedel anpassat för den ytligt sederade intuberade 

patienten är förslag på forskning som behöver bedrivas. Detta för att ytterligare öka 

intensivvårdssjuksköterskans och patientens möjlighet till god kommunikation och 

därmed till en god vårdrelation i vården med den ytligt sederade intuberade patienten. 

För att minska viss stress och frustration hos intensivvårdssjuksköterskan skulle det 

även kunna vara aktuellt att ta fram riktlinjer för vilka läkemedel som i första hand ska 

administreras vid vården av den ytligt sederade intuberade patienten.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informantbrev 

 
 

Information och samtycke om en studie som undersöker intensivvårds-

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda intuberade patienter med ytlig 

sederingsnivå. 

Det har visat sig att ytlig sederingsnivå är positivt för den intuberade patienten på lång 

sikt och intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av dessa patienter. Vi 

är därför intresserade av dina erfarenheter i detta ämne. 

För att kunna genomföra studien behöver vi hjälp av sjuksköterskor med 

specialistexamen inom intensivvård. Du tillfrågas härmed att deltaga i denna studie som 

genomförs inom ramen för en magisterutbildning i vårdvetenskap vid Linnéuniversitet i 

Växjö. 

Studien genomförs i form av gruppintervjuer och leds av leg. Sjuksköterska Kajsa 

Bäcklund och leg. Sjuksköterska Karoline Persson. Intervjun ta ca 1 timme och kommer 

att spelas in. Texten skrivs ut ordagrant och analyseras, varefter resultaten sammanställs 

i en rapport. Den insamlade informationen från intervjun kommer förvaras otillgänglig 

för utomstående, materialet kommer avidentifieras och inte kunna återkopplas till dig av 

någon utomstående.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande i studien när du 

vill, utan att ange något specifikt skäl och utan att det får några konsekvenser för dig.  

Har ni ytterligare frågor kontakta gärna någon av nedanstående. 

Karoline Persson 

Leg. Sjuksköterska 

0733-xxxxxx 

kp222bn@student.lnu.se  

Kajsa Bäcklund 

Leg. Sjuksköterska 

0706-xxxxxx 

kb222nu@student.lnu.se 

 

Handledare 

Emina Hadziabdic 

Lektor vid Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. 

0470-xxxxxx 

emina.hadziabdic@lnu.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Frågor till fokusgruppintervjun 

1. Berätta om era upplevelser/erfarenheter kring att vårda intuberad patient med 

ytlig sederingsnivå?  

2. Kan ni beskriva en situation som har varit bra när ni har vårdat intuberad patient 

med ytlig sederingsnivå? 

3. Kan ni beskriva en situation som har varit dåligt när ni har vårdat intuberad 

patient med ytlig sederingsnivå? 

4. Hur bedömer ni om patienten upplever obehag eller visar tecken till oro?   

Ev. följd fråga: Vad kan göra det svårt att bedöma om patienten upplever obehag 

eller visar tecken till oro? 

5. Berätta om de känslor som finns hos er när sederingen lättas av?  

Ev. följd fråga: Vad är de man oroar sig för? 

6. Vad är det för arbete som krävs av intensivvårdssjuksköterskan att vårda en ytlig 

sederad patient?  

Ev. följd fråga: Finns det resurser till detta? 

7. Finns det något som vi inte har frågat men som ni vill berätta om? 

 

 

 



  

 

 
 

Bilaga 3: Analysexempel 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Man får lägga mer tid på kommunikationen när dom är ytligt 

sederade. Jag själv har iallafall väldigt svårt att läsa på läpparna 

och så tålamod och försöka komma fram till olika 

kommunikationssätt. (Informant 1, grupp 2)  

Det läggs ned mer tid på 

kommunikationen när patienten är 

ytligt sederad, och tålamod att 

försöka komma fram till olika 

kommunikationssätt, särskilt om man 

har svårt för att läsa på läpparna. 

En ytlig sederingsnivå 

kräver mer tålamod och 

kommunikation med 

patienten 

Den verbala 

kommunikationen 

Vikten av verbal 

kommunikation 

och närvaron   

Ja och man kan säga, prata med dom, eller man frågar; tycker 

du det är jobbigt att vara vaken och då är de en del som nickar. 

(Informant 2, grupp 1) 

Man kan prata och ställa frågor till 

patienten och få svar tillbaka. 

Att kunna 

kommunicerar 

underlättar vården av 

patienten 

...Sen har de ju svårt att uttrycka sig, man får var noga med att 

ställa ja och nej frågor och det kanske inte alltid är så lätt, men 

vi ska fortsätta att försöka hitta lite bra kommunikationsmedel, 

men vi har inte börjat med det än, men vi ska göra det. 

(Informant 2, grupp 2) 

Den ytligt sederade patienten har 

svårt att uttrycka sig. Viktigt att ställa 

ja och nej frågor, även om det inte 

alltid är lätt. Kommunikationsmedel 

som kan underlätta kommunikationen 

med patienten ska tas fram. 

Viktigt att tänka på att 

ställa ja och nej frågor 

till den intuberade 

ytligt sederade 

patienten 

Det gäller ju att få den kontakten så att patienten är med på det 

vi gör. En som ligget väldigt djupt sederad så kanske vi säger, 

att nu ska vi vända den och sen gör vi det liksom. Men har man 

då en patient som kan jobba emot eller med oss är det bättre att 

få med dom. Det ta lite mer tid. (Informant 3, grupp 2) 

God kontakt och med patienten 

underlättar så att denne vet vad 

sjuksköterskan gör. Det är bra att 

patienten är med på vad som skall 

hända och kan samarbeta med 

sjuksköterskan. 

God kommunikation 

tar mer tid men leder 

till att patienten kan 

samarbeta. 

Man kan inte släppa den patienten för att ägna sig åt den 

bredvid, man måste vara i närheten oftare då. (Informant 3, 

grupp 3) 

Sjuksköterskan har svårt att hinna 

med två patienter. det  

Sjuksköterskans 

närvaro är viktig till 

patienten 

Intensivvårds-

sjuksköterskans 

närvaro 
Det är ju det behovet som patienten har, att dom har ett större 

behov av oss när dom börjar bli mer vakna att det finns nån där 

liksom som är närvarande. (Informant 3, grupp 3) 

Dom har ett större behov av 

sjuksköterskan när dom börjar bli 

mer vakna. Att det finns någon där 

som är närvarande. 

Sjuksköterskans 

närvaro är viktig till 

patienten 

 


