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Abstrakt  
Den tekniska och medicinska utvecklingen inom intensivvård har inneburit att 

intensivvårdsjuksköterskors ställs inför allt högre krav. Intensivvårdssjuksköterskor 

förväntas ha unika tekniska färdigheter, medicinsk omvårdnadskompetens och 

förmåga att bemöta patienter och deras närstående i akuta situationer. Syftet med 

studien var att beskriva hur erfarna intensivvårdssjuksköterskor utvecklas i 

yrkesrollen. Nio intensivvårdssjuksköterskor från två intensivvårdsavdelningar i 

Norrbotten intervjuades med öppna frågor. Intervjuerna analyserades som text med 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: Det tar tid att 

integrera teoretisk kunskap i det dagliga arbetet, att bidra med erfarenhet och 

uppskattas, att sakna etiska diskussioner och uppföljning i omvårdnaden och att 

känna hinder för utveckling. Den underliggande meningen i upplevelsen beskriven i 

kategorierna tolkades som ett tema: Utveckling är en livslång process som behöver 

förutsättningar för at växa. Utifrån sina upplevelser upplevde erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor en trygghet i omvårdnaden och en intuition hade 

utvecklats. De upplevde att deras kunskap och uppskattades och de var en trygghet 

för oerfarna kollegor och studenter. Det tog tid att utveckla kunskap och erfarenhet 

och utvecklingen var beroende av egen drivkraft men även organisatoriska 

förutsättningar.        

 
 
 
 
Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, erfarenhet, upplevelser, utveckling, 
profession, yrkesroll, intervjuer, tematisk innehållsanalys 
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Forskning och utveckling inom medicin och teknik har inneburit att sjuksköterskors yrkesroll har 

förändrats. Intensivvård är en av de specialiteter som snabbast har utvecklats, stora tekniska och 

medicinska framsteg har medfört ökade krav på specialistkunskaper (Cronqvist, Lützen & 

Nyström, 2006). Intensivvård är idag en högteknologisk miljö för patienter som är i behov av 

avancerad sjukvård med olika komplexa sjukdomstillstånd. Intensivvårdssjuksköterskor 

förväntas ha tekniska färdigheter och medicinsk omvårdnadskompetens (Mrayyan, 2009). 

 

Traditionellt sett har omvårdnad, både i teori och praktik, ansetts tillhöra den medicinska 

vetenskapen och därigenom har omvårdnad förknippats med naturvetenskap. Från att ha tillhört 

det medicinska paradigment har omvårdnadsforskningen utvecklats mot ett mera holistiskt 

synsätt. Människan förstås inte längre enbart av summan av sina delar och hälsa förstås som 

något mer än frånvaro av sjukdom. Omvårdnad som tidigare fokuserade sig på patienten har fått 

en holistisk syn som innebär att människan är en helhet, med detta tankesätt kan inte patientens 

behov separeras från de närståendes (SSF, 2001). Detta innebär att omvårdnaden har utvecklats 

från att vara sjuksköterska – patient relation till att även vara en sjuksköterska - närstående 

relation (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). 

 

Livet förändras utan förvarning när någon blir sjuk, att vara akut kritiskt sjuk och behöva 

intensivvård innebär en extremt stressfylld situation för både patienter och dess närstående. 

Sjukdom, oavsett om den är livshotande eller inte ger emotionella reaktioner som oro, rädsla, 

maktlöshet och sårbarhet. Alla som arbetar inom hälso – och sjukvården ställs inför svåra möten 

och beslut och intensivvårdsjuksköterskor är inget undantag (Armstrong, 2006). Intensivvård är 

en högteknologisk miljö för patienter som är i behov av avancerad sjukvård med olika komplexa 

sjukdomstillstånd. Kritiska avgörande beslut gällande behandling och vård måste göras under 

tidspress med lite tid för övervägande gällande andra behandlingsalternativ och konsekvenser. 

Intensivvårdssjuksköterskor förväntas även ha unika tekniska färdigheter, medicinsk 

omvårdnadskompetens, förmåga att hantera och identifiera den psykiska påverkan som intensiv- 

vårdsmiljön innebär för patienter och närstående (Mrayyan, 2009).  

 

Enligt Benner, Tanner och Chesla (1999) så genomgår sjuksköterskor olika nivåer i sin 

kompetensutveckling. På novisstadiet lärs uppgifter vanligen genom att bryta ner uppgiften i fria 

komponenter, och kunskapen är av teoretisk karaktär. Novisen lär sig sedan regler för att dra 

slutsatser eller för att välja olika handlingsalternativ. En avancerad nybörjare har fått ökad 

erfarenhet genom bemästrande av verkliga situationer. Utförandet förbättras och den avancerade 
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nybörjaren börjar överväga fler objektiva fakta, börjar tillämpa mer komplicerade regler och får 

samtidigt en ökad insikt om vilka komponenter i en situation som är relevanta för lärandet. Det 

har tillkommit en mängd nya komponenter, som den avancerade nybörjaren vet har betydelse. 

Uppgiften kan därmed upplevas svårare, mer komplex än tidigare och med allt fler komplicerade 

regler att ta hänsyn till (Benner, Tanner & Chesla, 1999 s.68-70). 

 

När erfarenheten ökar kan sjuksköterskan överväldigas av mängden relevanta komponenter, 

eftersom hon ännu inte har känslan av vad som är väsentligt i en given situation. För att 

övervinna detta problem och nå kompetensstadiet är det nödvändigt att anta ett hierarkiskt 

perspektiv, för att kunna begränsa vad som är väsentligt. Den kompetente måste formulera nya 

regler och procedurer för resonemang. Bemästrandet blir nu mera skrämmande än ansträngande, 

utövaren upplever ett stort personligt ansvar för sina handlingar och istället för en distansering 

uppvisar den kompetente ett känslomässigt engagemang. Detta känslomässiga engagemang är 

också en drivkraft för ett fortsatt lärande. Erfarenhet ger ”helhetsbild” en ny innebörd. Den 

inkluderar aningar om framtiden, förutseende av det sannolika förloppet och förutsägelser om 

utsikterna för patient och närstående. Erfarenhet syftar på förmåga att ändra uppfattning, 

nyansera eller förändra förutfattade meningar. Erfarenhet innebär att faktiskt förstå helheten av 

den situation man befinner sig i (Benner, Tanner & Chesla, 1999, s. 70-80, 199-200, 215).   

 

Intuition anses vara en förutsättning för expert omvårdnad. Erfarna intensivvårdsjuksköterskor 

har utvecklat denna insikt som beskrivs vara en informell, oanalytisk, ostrukturerad men avsiktlig 

problemlösning. Trots att intuition beskrivs som omedelbar och undermedveten så använder 

erfarna sjuksköterskor mönster av igenkännande som bygger på tidigare kunskap och erfarenhet 

för att få en känsla och förståelse för det outsagda i en situation (Christensen & Hewitt-Taylor, 

2006).  

 

Wysong och Driver (2009) beskriver att patienter uppfattar att erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor har kvalifikationer som bygger på en djupare förståelse. Dessa 

omvårdnadshandlingar bygger på de personliga egenskaperna, erfarenheterna och ett kritiskt 

tänkande. Kriterier som personlig kompetens och mognad samt förmåga till kritiskt tänkande 

värdesattes mer av patienter än tekniska färdigheter. Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee 

och Grypdonck (2005) beskriver att god omvårdnad innebär att involvera och förstå närståendes 

behov. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor använder sin intuition, skicklighet och erfarenhet för 
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att ”läsa” andra människor och på så sätt etablera kontakt med patient och närstående 

(Söderström, Benzein & Saveman, 2003).  

  

Erfarna sjuksköterskor anses vara en förutsättning för en holistisk omvårdnad där patienten kan 

ses utifrån den helhet som patienten befinner sig i. I dagens sjukvård sker effektiviseringar och 

besparingar som innebär att arbetsbeskrivningar och riktlinjer utarbetats i syfte för sjuksköterskor 

att ha rutiner att följa. Manualer och behandlingsriktlinjer utformas så att vården kvalitetssäkras. 

Men en god omvårdnad innebär så mycket mer. Erfarna intensivvårdsjuksköterskor har genom 

mångårig yrkeserfarenhet kommit till kunskap som innebär en förståelse för helheten i 

situationen. De har utvecklat en kunskap, skicklighet, intuition och erfarenhet som inte kan 

skrivas ner med ord i en manual (Christensen & Hewitt-Taylor, 2006).  

 

På en intensivvårdsavdelning bedrivs allt mer avancerad medicinsk och tekniskt vård med syfte 

att rädda liv. Allt större krav ställs på intensivvårdsjuksköterskor som ställs inför denna 

utveckling samtidigt som omvårdnaden och mötet med patient och närstående i akuta situationer 

förväntas hanteras med professionalism (Mrayyan, 2009). Sjuksköterskor genomgår olika nivåer 

i sin kompetensutvecklig, erfarna intensivvårdssjuksköterskor bär med sig oersättlig kunskap och 

erfarenhet, en kompetens som inte kan bytas ut och ersättas (Benner, Tanner & Chesla, 1999).  

Sökning av vetenskapliga artiklar i databaser visar att det råder brist på forskning som beskriver 

erfarna intensivvårdssjuksköterskors utveckling i yrkesrollen. Att beskriva och därmed få ökad 

kunskap och förståelse för erfarna intensivvårdssjuksköterskor utveckling i yrkesrollen innebär 

en kunskapsutveckling som mindre erfarna kollegor kan ta del av, därmed kan omvårdnaden av 

patient och närstående förbättras. Utifrån detta är syftet med vår studie att belysa erfarna 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av utveckling i yrkesrollen. 

 

Metod 

Studien genomfördes med intervjuer som sedan analyserades med innehållsanalys. Enligt Polit 

och Beck (2004, s.57-58, 248-250) bygger ofta kvalitativa studier på intervjuer med öppna frågor 

som ger berättande svar. Den kvalitativa innehållsanalysen har fördelar inom 

omvårdnadsforskning eftersom den fokuserar på mötet och samtalet mellan människor.   
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Deltagare och procedur  

Ett ändamålsenligt urval av nio intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien. Inklusionskriteriet 

var att deltagarna var intensivvårdsjuksköterskor med minst fem års erfarenhet av intensivvård.  

Baserat på inklusionskriteriet tillfrågades 39 intensivvårdssjuksköterskor. Av dessa var det 15 

som var villiga att delta i studien. Tio av dessa som uppfyllde inklusionskriterierna hade 

möjlighet att delta i studien inom utsatt tid.  De tio aktuella deltagarna kontaktades via telefon för 

att bestämma tid och plats för intervju. Dessa tio intensivvårdssjuksköterskor representerade två 

intensivvårdsavdelningar i Norrbotten. Nio intervjuer genomfördes, den tionde deltagaren 

lämnade återbud och var av personliga skäl förhindrad att delta. Efter dessa nio intervjuer hade vi 

fått många och varierande upplevelser att bearbeta och utifrån detta bedömde vi att dessa 

intervjuer var representativa för att beskriva erfarna intensivvårdssjuksköterskors utveckling i 

yrkesrollen.  

 

Vi kontaktade två enhetschefer vid två intensivvårdsavdelningar i Norrbotten. Enhetscheferna 

informerades personligen om studiens syfte, förfarande och aktuella inklusionskriterier gällande 

deltagarna. Dessa inklussionskriterier var att sjuksköterskor skulle ha specialistutbildning inom 

intensivvård samt att ha arbetat på en intensivvårdsavdelning i minst fem år. Därefter gav 

enhetscheferna, efter att ha samtyckt till intensivvårdsjuksköterskor vid deras enhet kunde delta i 

studien, ett brev med förfrågan om deltagande och information om studien till 

intensivvårdsjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna (bilaga 1). I brevet bifogades en 

svarstalong med frankerat svarskuvert som deltagarna ombads att returnera inom 14 dagar om de 

gav sin tillåtelse till oss att ta kontakt med dem för eventuell medverkan i studien (bilaga 2).  

 

Datainsamling 

Data samlades in med individuella intervjuer med deltagarna på en plats och tidpunkt som de  

själva valt. Den första intervjun genomfördes endast med hjälp av nyckelord som t.ex. 

utveckling, erfarenhet, närstående, patienter, teknik, kollegor hinder och förutsättningar. Vi 

eftersträvade att den intervjuade skulle associera och berätta fritt med egna ord om sina 

upplevelser av utvecklingen i yrkesrollen. Efter den första inledande intervjun upplevde vi att det 

var svårt att begränsa den intervjuades upplevelser till syftet. En intervjuguide formulerades för 

att få mer struktur i de kommande intervjuerna (bilaga 3). Dessa frågor formulerades som öppna 

frågor för att lämna utrymme för at den intervjuade skulle få möjlighet att delge sina upplevelser 
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av yrkesutvecklingen. Vi valde att inkludera den inledande intervjun i studien eftersom det 

framkom viktiga upplevelser utifrån syftet (Kvale, 1997, s. 121- 125).      

 

Båda forskaran närvarade under de individuella intervjuerna med varje deltagare. En av forskarna 

ansvarade för genomförandet av hela intervjun och den andre var observatör.  Vid nästa 

intervjutillfälle växlades rollerna. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och spelades in på 

band som sedan skrevs ut ordagrant med markeringar för suckar känslor och uppehåll för att på 

så sätt behålla känslan i det sagda ordet. Namn och platser uteslöts i utskriften för att bibehålla 

deltagarnas och andra personers konfidentialitet (Kvale, 1997, s. 147-148, 109-110).  

 

Analys 

I detta arbete utgjordes analysarbetet av ordagrant nedskriven text ifrån de nio intervjuerna med 

intensivvårdssjuksköterskor. Vi använde oss av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe – 

Wamboldt (1992) som fokuserar på mötet i samtalet mellan människor. I analysen användes 

koder och kategorier och en avslutande tematisering. Först lästes texten flera gånger för att skapa 

ett helhetsintryck av innehållet. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade mot 

syftet med studien. Med meningsbärande enhet avses ett stycke ur texten som svarar mot syftet. 

Målet med innehållsanalysen var att beskriva och hitta den upplevda känslan i texten genom att 

analysera texten så systematiskt och objektivt som möjligt i den första delen av analysen. I den 

andra, avslutande delen sökte vi ett underliggande tema, vilket innebar att vi hade en latent ansats 

(Jfr. Polit & Beck, 2004, s. 572-579).  

 

De identifierade meningsenheterna kondenserades och kodades med avseende på 

meningsinnehåll för att skapa och identifiera kategorier som kunde beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av utveckling i yrkesrollen. De 794 kondenserade 

meningsenheterna grupperades med hjälp av sju övergripande koder. Exempel på kod var ”att 

vara trygg”.  Alla koders innehåll jämfördes under analysens gång utifrån likheter och olikheter. 

Det som fanns under varje kod kunde sedan stegvis sorteras in i inledande kategorier. 

Ovanstående kod ”att vara trygg” blev därmed 39 preliminära kategorier varav ” att våga 

ifrågasätta”, ” att teknik är en resurs” och ”att uppskattas”.  De inledande kategorierna jämfördes, 

fördjupades, nyanserades och sammanfördes i ytterligare steg till färre och bredare kategorier 

baserat på dess innehåll. Processen upprepades till dess att fler sammanslagningar inte var 

möjligt. Analysarbetet resulterade i fyra slutkategorier vilket beskrev deltagarnas upplevelse av 

utveckling i yrkesrollen. I dessa fyra slutkategorier kunde sedan ett underliggande tema tolkas.  
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Etiska överväganden 

Enhetscheferna vid två intensivvårdsavdelningar i Norrbotten godkände att studien genomfördes 

vid deras enheter. De fick via personlig och skriftlig kontakt information angående studiens syfte, 

förfarande och aktuella inklusionskriterier. Utifrån angivna inklusionskriterier gav de vår skrift-

liga förfrågan till intensivvårdssjuksköterskor som arbetat på en intensivvårdsavdelning i minst 

fem år. Det skriftliga brevet innehöll information angående syfte, frivilligt deltagande, rätten att 

avbryta intervjun, hur de blivit utvalda samt konfidentiell hantering av intervjumaterial. Innan 

intervjuerna startade nämnde vi dessa aspekter muntligt för deltagaren. Allt eftersom de skriftliga 

svaren inkom kontaktades eventuella deltagare via telefon där deltagarna själva fick ta beslut om 

de ville läsa igenom det färdiga materialet från intervjun före bearbetningen av texterna 

påbörjades. Två deltagare önskade få göra det. Studien har godkänts av etiska gruppen vid 

institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

 

Vi var medvetna om att intervjuer kunde väcka minnen och därför satt deltagare och forskare 

kvar en stund efter samtliga intervjuer och pratade igenom det som framkommit utifrån positiva 

och negativa upplevelser som framkommit under intervjuerna. De eventuella olägenheter som 

deltagarna utsatts för bedömdes kompenseras av nyttan med studien. 

 

Resultat  

Analysen resulterade i ett övergripande tema ”Utveckling är en livslång process som behöver 

förutsättningar för att växa” med fyra kategorier (Tabell 1). Dessa presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat ur intervjuerna. 

 

Tabell 1. Tema (n=1) med kategorier (n=4)  

Tema     Kategorier 

Utveckling är en livslång process som Det tar tid att integrera teoretisk kunskap 
behöver förutsättningar för att växa i det dagliga livet 
   

Att bidra med erfarenhet och uppskattas 
       
    Att sakna etiska diskussioner och  

uppföljning i omvårdnaden  
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Att känna hinder för utveckling 
.  

 

Utveckling är en livslång process som behöver förutsättningar för att växa 

 

Det tar tid att integrera teoretisk kunskap i det dagliga arbete. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att vara nyutbildad intensivvårdsjuksköterska innebar att 

ställas inför nya situationer dagligen. De hade inte haft erfarenhet att relatera till tidigare 

situationer och detta kunde upplevas som stressande och skapade en känsla av osäkerhet. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det tog många år att koppla ihop kunskap och erfarenhet. 

Utvecklingen av yrkesrollen innebar att den teoretiska kunskapen hade fallit på plats och fått en 

annan innebörd. Detta innebar att intensivvårdssjuksköterskor sällan upplevde stress och att de 

under akuta situationer arbetade lugnt med den vetskapen om att de hade kontroll över 

situationen.  

 

 ... man tittar på allt på en gång på något vis, alltså man både 
hör ju och ser patienten, ser sådana där nyanser som man inte 
ens kan sätta finger på… bara en magkänsla. 
 

När kunskapen hade mognat fanns en förutsättning att se en helhet vilket beskrevs som att ha fått 

en annan blick och känsla för vad som skulle göras och vad som skulle prioriteras i en 

omvårdnadssituation. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att kunskap om en sjukdomsbild var 

att kunna se många saker samtidigt, att inneha en förmåga till vidvinkel och förstå vad som 

händer sedan. De upplevde att omvårdnaden hade blivit en helhet och fått en annan dimension. 

 

 … se på patienten, symtom, se provsvar ser vartåt det lutar… 
känner igen något som klickar igång i mitt huvud.  
 

Deltagare beskrev att de som oerfarna intensivvårdssjuksköterskor kunde uppleva en känsla av 

osäkerhet i mötet med närstående. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor beskrev att den teoretiska 

och praktiska utvecklingen gjort att de upplevde sig trygga i mötet med patient och närstående. 

En deltagare beskrev att närståendes frågor inte upplevdes som ett hot eller ifrågasättande utan 

kunde bemötas utifrån den vetskapen att varje möte var unikt och att patient och närstående var i 

en beroendeställning. Det aktuella mötet kunde relateras till tidigare möten men deltagare 

poängterade att varje möte var unikt. Tidigare möten med närstående i svåra situationer hade gett 

en handlingsberedskap och föraning för olika former av känslor de kunde möta. 
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Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de utvecklat en lyhördhet för individers kroppsspråk 

och outsagda frågor.  

 
Man kan relatera till tidigare eventuellt liknande händelser och 
hur man ska framföra ett budskap och hur mycket man behöver säga, 
och ibland kanske man inte behöver säga någonting alls utan bara 
vara tillgänglig och i närheten. 

 

Deltagare beskrev att livserfarenhet gjort yrkesrollen tydligare och gett ett annat bemötande av 

patient och närstående. Personlig utveckling var en förutsättning för att kunna utveckla insikter i 

sin egen kompetens och dess begränsningar. Intensivvårdsjuksköterskor upplevde att mogna som 

människa innebar även att mogna och utvecklas som sjuksköterska. 

 
Jag tror att jag är en annan människa nu än förr… när 
någon går igenom bra och dåliga saker i livet utvecklas man 
bara man vågar stanna till och fundera lite. 
 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att erfarenhet hade förändrat attityden till den tekniska 

utrustningen. De beskrev att de som nyutbildade och oerfarna kunde uppleva teknisk utrustning 

som skämmande. Utvecklingen i yrkesrollen hade inneburit att de inte fokuserade lika mycket på 

den tekniska utrustningen utan istället såg den som hjälpmedel i omvårdanden och ett 

komplement till den kliniska blicken. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att teknisk utrustning 

var en resurs och en tillgång men att dessa inte gav hela sanningen om patienten status. 

 

Jag ser tekniken idag som ett hjälpmedel inte gud, jag är  
trygg i min egen känsla hur patienten mår… ett komplement  
alltså till det jag ser och känner. 

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de fått insikt i sina egna begränsningar och brister. De 

hade som oerfarna sjuksköterskor upplevt att de förväntades kunna allt och att detta kunde 

skapade en känsla av frustration och otillräcklighet. Utvecklingen i yrkesrollen hade gett en 

insikt i och förståelse för att det fanns så oändligt mycket att lära, men deltagare hade fått en 

acceptans att inte behöva kunna allt. Intensivvårdsjuksköterskor upplevde att det tog flera år att 

få denna trygghet och en vilja att vilja lära av situationen. En deltagare beskrev att utveckling 

innebar att våga stanna till och reflektera utifrån den situation man befunnit sig i. 

 

 … nu jobbar jag med det där som jag smält kan man säga. 
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Jag oroar mig inte för något jag inte förstår… varje dag lär 
man sig någonting. 
 

 

 

Att bidra med erfarenhet och uppskattas 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde ett stort förtroende från kollegor. Deras 

kompetens utgjorde en kunskapsresurs och trygghet för oerfarna sjuksköterskor på avdelningen. 

Erfarna intensivvårdssjuksköterskor förväntades styra upp och fördela arbetet i svåra situationer. 

Deltagare upplevde att de var naturliga arbetsledare som organiserade och fördelade arbetet, 

bildade kärnan i arbetslaget och skapade trygghet för nya och oerfarna 

intensivvårdssjuksköterskor. Intensivvårdsjuksköterskor beskrev att de gärna delade med sin 

kunskap för att vidareutveckla andra genom att vara handledare för studenter likväl som för 

oerfarna läkare.  

 

… och du som har jobbat länge, kan du hjälpa mig… gud vad 
skönt att ni äldre och erfarna är här just nu när det är så här… 
 

På intensivvårdsavdelningen pågick ett ständigt kunskapsutbyte som deltagarna var en viktig del 

av. Deltagare upplevde att nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor kom med nytänkande 

och det fanns ett intresse av att lära från de nya. Det framkom att deltagare upplevde att det var 

viktigt med blandad erfarenhet då oerfarna och erfarna intensivvårdssjuksköterskor  

kompletterade varandras kunskap. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de var en resurs för 

andra avdelningar på sjukhuset då kollegor ringde för att rådfråga i speciella situationer, de blev 

ofta ombedda att handleda eller utföra omvårdnadsåtgärder på andra kliniker.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att många läkare värdesatte deras kompetens och kunskap. 

De beskrev att det akuta omhändertagandet fungerade bra eftersom de hade arbetat ihop många 

gånger förut. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de visste vilka ordinationer 

läkaren skulle ordinera innan det blev sagt med ord. Tidigare samarbete hade grundlagt den 

erfarenheten och samarbetet upplevdes smidigt och lugnt trots att en situation kunde vara akut 

och livshotande för patienten. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de var trygga i 

sin kunskap och erfarenhet och att de därför inte var rädda för att ta obekväma beslut och 

diskussioner. Deltagare beskrev att de som nyutbildad och oerfaren intensivvårdssjuksköterska 

ofta hade funderat angående olika ordinationer och omvårdnadsåtgärder men att de inte hade 
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velat ifrågasätta läkarens beslut. De upplevde att deras kunskap och erfarenhet värdesattes av 

kollegor och att deras ifrågasättande ansågs vara ett positivt engagemang snarare än en brist på 

kunskap. 

 

 
Väldigt konstiga ordinationer och då får man ju ifrågasätta 
hela tiden… det kunde jag aldrig göra förr, utan sa doktorn det 
så gjorde man så. Man tänkte inte på vad det kunde bli i slutändan. 

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de fick uppskattning från patient och 

närstående, det var just denna uppskattning som gjorde att arbetet upplevdes unikt och 

tillfredställande.  

 

Det är få yrken som man får så mycket uppskattning från, man 
hör varje dag av tacksamma patienter och anhöriga, så på det sättet 
nog känner man att man gör skillnad och att man gör ett bra jobb. 

 

Att sakna etiska diskussioner och uppföljning i omvårdnaden 

Deltagare beskrev att arbetet på en intensivvårdsavdelning innebar att ställas inför akuta 

situationer där många omvårdnadsåtgärder skulle ske samtidigt. Medicinskt tekniska åtgärder 

skulle utföras samtidigt som närstående och patientens individuella behov skulle bemötas. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det fanns situationer då de upplevde en känsla av 

otillräcklighet, och det fanns svåra etiska situationer de inte glömt och som berört. De upplevde 

att läkarens omvårdnadsbeslut och ordinationer kunde strida mot deras egna värderingar och det 

innebar en inre konflikt om vad som var rätt och fel i den aktuella situationen. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att utveckling i yrkesrollen inte enbart gällde den 

medicinskt tekniska delen av omvårdnaden utan även etiska frågor. Det fanns ett stort behov att 

få prata om situationer som berört men de upplevde att det inte fanns någon avsatt tid för samtal 

på arbetsplatsen. Vanligt vis  var det en kollega som de pratade med på rasten, men 

intensivvårdsjuksköterskor upplevde att dessa informella samtal inte var tillräckliga för reflektion 

och bearbetning av svåra etiska frågor. 

 

Det är jättetragiskt behovet av att prata är jättestort och det har varit så 
sedan jag började för länge sen. Redan då funderade man och pratade om 
behoven som fanns, de är lika stort idag men det händer ingenting. 
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Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de hade engagerat sig känslomässigt och kommit 

många närstående och patienter nära. Deltagare beskrev att de upplevt situationer som hade 

inneburit en känsla av tomhet då de efter en ledighet fick vetskap om att patient och närstående 

inte längre var kvar på avdelningen. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de saknade 

uppföljning hur det gick rent medicinskt men framför allt hur patient och närstående hade 

upplevt tiden på intensiven och hur de hanterade sin livssituation i dagsläget. De beskrev att när 

de var nyutbildade och oerfarna kunde de lägga skuld på sig själv och funderade mycket om de 

handlat rätt i en specifik situation. Utvecklingen i yrkesrollen hade gett erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor en trygghet i vetskapen att de gjort allt som stod i deras makt i en 

svår situation, men intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var oundvikligt att vissa etiska 

funderingar följde med hem i tanken efter en arbetsdag men de funderade inte lika mycket nu 

som förr.  

 

Inte kan man stänga dörren helt men jag tror ändå att jag stänger 
dörren mer nu när jag går hem än förut annars orkar man inte. 
 

Att känna hinder för utveckling  

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det hade varit stor personalomsättning och att många 

erfarna intensivvårdssjuksköterskor hade slutat. Detta kunde vara påfrestande och deltagare 

beskrev att de saknade erfarna intensivvårdssjuksköterskor att fördela ansvaret på och ventilera 

problem med. Deltagare beskrev att arbetsbelastningen periodvis var mycket hög och att erfarna 

intensivvårdsjuksköterskor fick ta mycket ansvar för att det skulle fungera på avdelningen. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde en otillfredsställelse att inte få resurser att stötta och 

handleda de oerfarna sjuksköterskorna eller ge den omvårdnad som de hade ambition att utföra. 

Deltagare beskrev att den ökande arbetsbelastning och personalnerdragningar skapade en 

otrygghet och misstrivsel som smittade av sig så att hela arbetsplatsen påverkades.  

 

 Just nu så känner jag väl inte att jag längtar härifrån… 
men alltså jag känner att jag inte vet om jag kommer att 
orka som vården ser ut idag med den här arbetsbelastningen.  

  

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de hade stagnerat i utvecklingen i yrkesrollen.  

I perioder då arbetsbelastning var hög fanns inte förutsättningarna att hinna uppdatera och utbilda 

sig i obligatoriska arbetsrutiner och teknisk utrustning, detta skapade en känsla av otillräcklighet 

och osäkerhet. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde en känsla av otillfredsställelse och vanmakt 
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då besparingar inom landstinget innebar att de inte fick verktygen eller förutsättningarna till 

vidareutveckling.  

 

 Neddragningar och neddragningar… vad är vitsen, 
det är inte utveckling numera det är avveckling! 
 

Deltagare upplevde att arbetsgivaren var för långt ifrån den faktiska omvårdnaden och att 

kommunikation med arbetsgivare kunde förbättras. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att 

arbetsschemat bidrog till att de kände sig utarbetade och att detta begränsade deras utveckling i 

yrkesrollen. Erfarna intensivvårdsjuksköterskor upplevde att ”ledningen” inte värdesatte deras 

kompetens och erfarenhet och de önskade att de skulle få mer uppskattning och feedback.  

 
Tänk att få känna sig oumbärlig det vore nåt men ingen är 
oumbärlig här, alla går att ersätta med ett nytt namn lite 
sorgligt faktiskt. 
 
Har man jobbat i 20 år inom ett jobb så skulle man vilja se 
någon slags löneutveckling, att nu är jag bättre och det finns 
papper på att jag är bättre...ett bevis på att jag är duktig. 

 

Diskussion  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av sin 

yrkesutveckling. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att kunskapen hade mognat och att 

omvårdnaden och bemötandet hade fått en annan dimension. De beskrev att de genom erfarenhet 

fått en intuition genom att känna igen och relatera till tidigare situationer de varit med om, detta 

skapade trygghet. Intuition beskrivs som en känsla som finns men som inte verbalt kan utryckas 

som sätter igång en snabb analys för att få konkreta kliniska bevis. Detta innebär en direkt 

förståelse av situationen och respons utan medveten beräknig och har en central position i den 

erfarnes yrkesutövning (King & Clark, 2002; Ramezani-Badr, Nikbakht Nasrabadi, Parsa Yekta, 

& Taleghani, 2009). Martin (2002) menar att intuition är en grundsten i erfarna sjuksköterskors 

utövande av omvårdnad. Intensivvårdsjuksköterskor upplevde att erfarenheten underlättade i 

mötet med människor då de genom livserfarenhet och tidigare möten fått en annan 

handlingsberedskap inför de känslor och behov som de kunde möta. Jumisko, Lexell och 

Söderberg (2007) beskriver att sjukdom och olyckshändelse inte bara drabbar den person som 

insjuknar utan även deras närstående.  
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Stayt (2009) menar att familjemedlemmar till den kritiskt sjuke patienten upplever ett 

känslomässigt tumult, chock, misstroende och oro. Sjuksköterskor som har omvårdnadsansvaret 

dygnet runt är bäst på att bemöta dessa behov och känslor. Cullberg (2006) menar att närstående 

eller den som är svårt sjuk ofta ger uttryck för skuldkänslor. De kan även uttrycka anklagelser 

mot sjukvårdspersonal i form av aggressioner och förnekelser. Att bemöta dessa behov 

emotionella och fysiska behov ställer höga krav på sjuksköterskor. Vi fann i vår studie att erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor var medvetna om behov och känslor hos närstående men att de 

genom erfarenhet upplevde sig trygga i mötet. Vidare framgår det att den tekniska utrustningen 

hade fått en annan innebörd för erfarna intensivvårdssjuksköterskor då den upplevdes som ett 

stöd och ett komplement till den egna kliniska blicken. Crocker och Timmons (2008) beskriver 

att sjuksköterskor använder den tekniska utrustningen på en intensivvårdsavdelning på olika sätt 

beroende på den yrkeserfarenhet de hade. Studien visar att det fanns en fara med att fokusera 

alltför mycket på apparater då det finns risk att det väsentliga i omvårdnaden glöms bort, den 

personliga kontakten med patient och närstående.  

 

McGrath (2008) beskriver att erfarna sjuksköterskor kunde utnyttja den tekniska utrustningen 

integrerat med den holistiska omvårdnaden. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor arbetade i 

harmoni med teknisk utrustning, och ingav ett förtroende och lugn i samverkan med patient och 

närstående. Resultatet visar att erfarna intensivvårdssjuksköterskor utvecklat en trygghet i att 

upptäcka det oväntade och kunna ifrågasätta objektiva kliniska tecken. De lät sig inte påverkas av 

missvisande teknisk utrustning då de kunde lita på deras kliniska erfarenhet.  

 

Vårt resultat visar att intensivvårdsjuksköterskor kände stor uppskattning och deras erfarenhet 

bidrog till att förbättra omvårdnaden. Oerfarna sjuksköterskor behövde handledning och stöd för 

att kunna växa och utvecklas i sin profession. Ingen kräver att nyexaminerade intensivvårds- 

sjuksköterskor ska kunna ta viktiga livsavgörande beslut utan stöd (Rischbieth, 2006). Erfarna 

sjuksköterskor är en viktig del i att åstadkomma hög kvalificerad vård då deras erfarenhet gör att 

de snabbt kan få grepp om en situation och genom sin trygghet vägleda oerfarna kollegor i deras 

utveckling. De kan förmedla erfarenhet och kunskap till oerfarna kollegor och därigenom göra 

omvårdnadens suveränitet mer begriplig (Christensen & Hewitt, 2006). 

Intensivvårdsjuksköterskor upplevde att de utgjorde en viktig del i vårdlaget. Lindberg (2006) 

beskriver sjuksköterskors förståelse för vad kompetens innebär på en intensivvårds-avdelning. 

Kompetens innefattas av en förmåga att kunna samarbeta, att ha förmåga att uppfatta situationen 

korrekt, insikt i sina egna förmågor och begränsningar, kunna handla snabbt och att ha förmåga 
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och erfarenheten att inte stirra sig blind på teknologisk apparatur. Att känna sig kompetent och 

veta vad det innebär är en av hörnstenarna i att få en professionell identitet. Om arbetsklimatet är 

stöttande och tillåtande kommer kompetensen att ha möjlighet växa fram hos den enskilde inom 

tid.  

 

En sjuksköterska med en stark utvecklad yrkesmässig identitet fungerar bra som en del i teamet 

på en intensivvårdsavdelning. Erfarenhet innebär även att känna till och acceptera sin egen roll 

och på samma gång respektera andra och deras roller. Detta i kombination med att ha förmåga att 

ha en snabb och korrekt perception leder till adekvata omvårdnadshandlingar. Vårt resultat visar 

att erfarna intensivvårdsjuksköterskor upplevde de hade en viktig funktion att stötta oerfarna 

kollegor och finnas till hands vid akuta och svåra situationer. De upplevde att oerfarna 

sjuksköterskor uppskattade deras handledning och stöd.  

 

Resultatet visar att deltagare hade upplevt etiska situationer inom intensivvården som var svåra 

att bearbeta. Erfarna intensivvårdsjuksköterskor upplevde att avancerad intensivvårdsbehandling 

som utfördes kunde kännas frustrerande och meningslöst när patienten inte hade förutsättning att 

återfå ett liv med acceptabel livskvalitet. Cronqvist, Theorell, Burns och Lutzén (2004) beskriver 

att det är ett väl känt fenomen att omvårdnad av svårt sjuka patienter på en 

intensivvårdsavdelning innebär att konfronteras med etiska situationer. Cobanoglu och Algier 

(2004) har visat att trots enorma medicinska och tekniska framsteg tillbringar många patienter 

sina sista timmar på en intensivvårdsavdelning. Tidigare gränser för liv och död har överskridits, 

liv kan räddas och förlängas men utmanar etiska värderingar. Hov, Hedelin och Athlin (2006) 

beskriver sjuksköterskor som ”människan i mitten”, en position mellan sina egna ideal och 

ansvarsområden och läkarens assistent. Det kan innebära att sjuksköterskor blir tvungna att utföra 

ordinationer, behandlingar som kan strida mot egna värderingar och medföra känslor av 

vanmakt, hopplöshet och frustration. 

 
Resultatet visar att intensivvårdsjuksköterskor saknade etiska diskussioner. Etik måste läras in 

erfarenhetsmässigt genom reflektion i speciella situationer. Erfarenhet syftar på förmåga att ändra 

uppfattning, nyansera och modifiera eller förändra förutfattade meningar. Ett etiskt 

förhållningssätt lärs in genom erfarenhet och förmedlas av en grupp yrkesutövare och betecknar 

en kroppslig integrerad förmåga att relatera till andra på ett respektfullt, lyhört och stödjande sätt 

(Benner, Tanner & Chesla, 1992). Studier (Cobanoglu & Algier, 2004 & Hov et al. 2006) 

beskriver att intensivvårdssjuksköterskor har ett behov av bearbeta och resonera om etiska 
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problem för att få en få en balans och orka utvecklas inom sin profession. I resultatet 

framkommer att erfarna intensivvårdssjuksköterskor hade upplevt svåra etiska problem som var 

svåra att glömma. Couden (2002) menar att ställas inför svåra etiska situationer utan att få 

möjlighet att bearbeta kan innebära att individen inte orkar och drabbas av känslomässig 

utbrändhet.  

 

I resultat framgår att intensivvårdssjuksköterskor hade stort omvårdnads- och utbildnings ansvar 

på avdelningen men upplevde att de inte fick tillräckliga resurser för detta.  

Personalneddragningar och omstruktureringar påverkade arbetsklimatet negativt. Flera studier 

(Browning, Ryan, Thomas, Greenberg & Rolniak, 2007; Bakker, Blanc & Schaufeli, 2005; 

Gillespie & Melby 2003; Severinsson 2003; Blanc, Jonge, Rijk & Schaufeli, 2001; Cho, June, 

Kim, Cho, Yun, & Sung, 2009; Korompeli, Sourtzi & Velonakis, 2009 och Dwyer, Jamieson, 

Moxham, Austen, & Smith, 2007) visar att intensivvårdsjuksköterskor är en yrkeskategori som är 

överrepresenterade i upplevelsen av utbrändhet. Utbrändhet beskrivs som en speciell sorts av 

arbetsrelaterad stressreaktion. Ett syndrom som betecknas av känslomässig utmattning 

depersonalisering och minskad prestationsförmåga. Faktorer som gör att 

intensivvårdssjuksköterskor är speciellt är utsatta för utbrändhet är att arbetet upplevs som 

stressigt och känslomässigt krävande. I studie framkommer att deltagarna periodvis upplevde sig 

utarbetade men känslor av utbrändhet framkom inte.  

 

Metoddiskussion  

Vi valde en kvalitativ innehållsanalys då vi ansåg att den var bäst lämpad att beskriva upplevelser 

utifrån studiens syfte. Avgörande för kvaliteten på intervjuerna är forskarnas förförståelse för 

ämnet, kunnighet och lyhördhet för det som sagts (Kvale, 1997, s. 87-96). Trovärdigheten i 

kvalitativa intervjuer påverkas av intervjuernas kvalitet snarare än deras längd eller antal (Kvale, 

1997, s. 97- 98). Nio intensivvårdssjuksköterskor intervjuades, deltagarna fick välja tid och plats 

för intervjun. En av deltagarna valde att intervjuas i hemmet, övriga valde arbetsplatsen.  

Tänkbara brister kan vara att intervjuerna som utfördes på arbetsplatsen hade en del störande 

moment trots att platsen var avskild samt att deltagarna var på väg eller hade avslutat sitt 

arbetspass. En brist var att vi inte hade en utarbetad intervjuguide inför den första intervjun utan 

endast stödord som vi upplevde inte var tillräckligt för att fånga upplevelserna utifrån syftet. Vi 

upplevde det som en styrka att bägge författarna var närvarande vid alla intervjuer. Studiens 

analysmetod inspirerades av Downe–Wamboldt (1992) som menar att innehållsanalys är att 

beskriva det studerande fenomenet för ett särskilt syfte och sammanställa data i kategorier och 
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teman. Metoden har extern validitet som mål för att minimera risken för felkällor. Varje forskare 

har var för sig gått igenom intervjuerna och granskat de meningsbärande enheterna, sedan har 

forskarna jämfört och diskuterat resultatet tillsammans. Under hela tolkningsprocessen fördes 

diskussioner med handledaren som bidrog med ytterligare trovärdighet utifrån sin analys. 

Överförbarheten i kvalitativa studier kan ifrågasättas och därmed begränsas resultatet (Polit & 

Beck, 2004, s. 430- 436). Resultatet kan inte generaliseras men bör kunna ge en ökad förståelse 

genom att  resultatet är överförbart till andra erfarna sjuksköterskor inom akutsjukvård.  

 

Slutsats  

Resultatet pekar på att intensivvårdssjuksköterskor förväntas hantera svåra situationer under 

kritiska omständigheter oavsett hur långt de kommit i sin kunskapsutveckling. Sjuksköterskor 

oavsett utbildning och färdighetsnivå har i princip samma förutsättningar att fylla institutionens 

personalbehov men förhållandet mellan teori och praktik är komplicerat. Erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor har utvecklat en trygghet och erfarenhet som är stommen i 

omvårdnaden på en intensivvårdsavdelning. Studenter och oerfarna sjuksköterskor behöver 

erfarna kollegor som stöd och handledning i sin utveckling. Utifrån temat i vår studie; Utveckling 

är en livslång process som behöver förutsättningar att växa, anser vi att erfarna 

intensivvårdsjuksköterskor skulle synliggöras och bekräftas genom att få en egen titel och lyftas 

ut ur den ordinarie bemanningen. Erfarna intensivvårdsjuksköterskors arbete skulle istället 

fokuseras på att utveckla omvårdanden genom att vara mentorer för oerfarna sjuksköterskor och 

handledare för studenteter. Vi tror att på detta sätt skulle erfarna intensivvårdssjuksköterskor 

växa i sin utveckling.  
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                        Bilaga 1 
Luleå tekniska universitet     
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

 
Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 
Denna studie avser att beskriva den erfarne intensivvårdssjuksköterskans utveckling i sin 

yrkesroll. Intensivvårdssjuksköterskor förväntas kunna bedriva avancerade vård och samtidigt 

kunna bemöta patienters och närståendes specifika omvårdnadsbehov. Erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor bär med sig oersättlig kunskap och erfarenhet, en kompetens som 

inte kan bytas ut och ersättas. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band. Frågorna kommer att handla om möjligheten till 

utveckling i yrkesrollen som intensivvårdssjuksköterska på en intensivvårdsavdelning. Intervjun 

beräknas till cirka 30-60 minuter. Den bandade intervjun kommer sedan att skrivas ut och 

analyseras. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt där endast studenter och handledare 

har tillgång till materialet. Materialet kommer efter publicering att förstöras. 

 

Om du är intresserad av att delta i denna studie och bli intervjuad skickas svarsblanketten i det 

bifogade kuvertet inom 14 dagar. Plats för intervju sker enligt överenskommelse. Deltagandet till 

denna intervju är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du själv vill. 

 

Vid frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Daniel Strandberg               Karin Enander                       Birgitta Lindberg (handledare) 

Sjuksköterska               Sjuksköterska                       Barnsjuksköterska 

Studerande inom intensivvård              Studerande inom intensivvård             Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap              Institutionen för hälsovetenskap          Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad               Avdelningen för omvårdnad               Avdelningen för omvårdnad  

Luleå tekniska universitet              Luleå tekniska universitet                    Luleå tekniska universitet 

Telefon: XXX-XXXXXXX              Telefon: XXX-XXXXXXX                 Telefon: XXX-XXXXXXX 

Mail: danstr-6@student.ltu.se                  Mail: berkar-9@studnet.ltu.se             Mail: birgitta.lindberg@ltu.se 

 

mailto:danstr-6@student.ltu.se
mailto:berkar-9@studnet.ltu.se
mailto:birgitta.lundberg@ltu.se
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                         Bilaga 2 
Luleå tekniska universitet     
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

 

Svar på förfrågan om medverkan i studie 

 

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftliga informationen. Jag är 

intresserad av att delta som intervjuperson i projektet. Jag är medveten om att mitt deltagande i 

studien är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande utan att ange något skäl.  

 

 

 

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan: 

 

 Ja tack, jag önskar delta i studien 

 

 Jag godkänner att bli uppringd för ytterligare information 

 

Namn:__________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________ 

 

Telefonnummer: __________________________________________ 

 

E-post: ___________________________________________________ 

 

 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert 
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                        Bilaga 3 
Luleå tekniska universitet     
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 

Intervjuguide 
 

 
Kan du berätta hur länge du har arbetat på en intensivvårdsavdelning 
 
Upplever du att du har utvecklats i din yrkesroll? 
 
På vilket sätt? 
 
Vad innebär att utvecklas?  
 
Kan du beskriva hur du upplever att du utvecklats i mötet med närstående –  
hur var det när du var oerfaren – Hur/vad har förändrats när du arbetat så många år? 
 
Kan du beskriva hur du upplever att du utvecklats i mötet med patient –  
hur var det när du var oerfaren – Hur/vad har förändrats när du arbetat så många år? 
 
Kan du beskriva hur du upplever att du utvecklats i handhavandet av tekniks utrustning –  
hur var det när du var oerfaren – Hur/vad har förändrats när du arbetat så många år? 
 
Kan du beskriva hur du upplever att du utvecklats i mötet med närstående –  
hur var det när du var oerfaren – Hur/vad har förändrats när du arbetat så många år? 
 
Har din kunskap och erfarenhet inneburit att du fått andra arbetsuppgifter? 
 
Upplever du att du kan vara ett stöd för kollegor?  
 
Har du haft förutsättningar att utvecklas? 
 
Har du upplevt hinder för din utveckling? 
 
Känner du att din kunskap och erfarenhet uppskattas? 
 
Av vem? 
 
På vilket sätt? 
 
Kan alla utvecklas i sitt yrke?  
 
Är det något mer du vill berätta innan vi avslutar intervjun?  
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