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Sammanfattning    
Indikationen till att vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är i praktiken att 
patienten bör övervakas på grund akut svikt i vitala organ, som t.ex. i cirkulation eller 
respiration mm. Att vara intuberad innebär att stämbanden är bortkopplade vilket i sin 
tur leder till svårigheter för patienten att kommunicera.  
Syftet med studien är att undersöka patientens upplevelse av att vårdas i ventilator på en 
intensivvårdsavdelning. Kvalitativ litteraturstudie på upp till 10 år gamla artiklar har 
analyserats enligt Graneheim och Lundmans metod. I resultatet har funnits att minnen 
från vårdtiden har emotionella inslag relaterat till endotrachealtuben, men också till en 
tidsperiod präglat av minnesluckor som blir till en upplevelse av brist på kontroll. När 
information ges innebär det att vederbörande får inblick om sin vård och sitt tillstånd, 
detta medför ökade kunskaper och en ökad befogenhet över sin situation. Drömmar och 
illusioner upplevdes av patienterna, det var svårt att skilja på vad som var dröm eller 
verklighet. Patienter upplevde rädsla då de inte visste vad som kommer att hända med 
dem samt vad som förväntas av dem som vårdtagare. Bristen på kommunikation gör att 
patienterna inte får den information som de är berättigade till och utsätts därför för 
onödigt lidande genom rädsla och oro. Sjuksköterskan har en uppgift att se till att 
patienten får den information de har rätt till. Dagböcker och fotografier hjälpte 
patienterna att lämna vårdtiden på IVA bakom sig.  
 
Nyckelord: Mekaninsk venttilation, minnen, vakuum, IVA, kommunikation, drömmar, 
minnesluckor.  
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INLEDNING 

Som sjuksköterskor är vi vana vid att arbeta med vakna patienter. Som blivande 

intensivvårdssjuksköterskor kommer vi att arbeta med sederade och intuberade patienter. 

Genom att ta reda på patienters upplevelser av att vårdas i ventilator kan vi som 

intensivvårdssjuksköterskor bättre tillgodose deras specifika behov. När en patient vårdas i 

ventilator har det i Sverige varit traditionellt att de är något medvetande sänkta. Detta har 

gjorts på en vetenskaplig grund med syfte att genom läkemedel ge patienten en farmakologisk 

medvetandepåverkan som anses vara nödvändigt för att ge amnesi till obehagliga händelser 

under på vårdtiden intensiven. Tung sedering kan medverka till längre tider i ventilator och 

högre risk för morbiditet. Å andra sidan kan en alltför ytlig sedering frambringa stress som 

också bidrar till en ökad morbiditet hos intensivvårds (IVA) patienter.  

 
 
BAKGRUND 

Intensivvårdsmiljön  

Redan 1852 uttalade Florence Nightingale att hon önskade speciella avdelningar på sjukhusen 

som tog omhand de mest allvarligt skadade patienter. I Sverige dröjde det till i början av 1960 

innan den första intensivvårdsavdelningen kunde invigas. 2006 vårdades 27697 patienter på 

Sveriges ca 80 intensivvårdsavdelningar. Antalet sängplatser på IVA är vanligen 8-10 och 

medelvårdtiden 52,8 timmar (Nolin & Mårdh, 2006). Indikationen till att vårdas på IVA är i 

praktiken att patienten bör övervakas på grund akut svikt i vitala organ, som t.ex. i cirkulation 

eller respiration mm. IVA är en högteknologisk avdelning med stor bemanning av 

specialistsköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Intensivvården har ofta ett mycket högt 

arbetstempo och dess personal en synnerligen stressfyllt arbetssituation. På IVA följer man 

genom kontinuerlig övervakning av blodtryck, EKG och pulsoximetri funktioner av sviktande 

organ samt upprätthåller de funktionen hos friska organ (Renck, 2003). 

Ventilatorbehandling  

Att vara intuberad innebär att stämbanden är bortkopplade vilket i sin tur leder till svårigheter 

för patienten att kommunicera. När sjukdomsbilden ter sig sådan att patienten av en eller flera 



orsaker inte kan tillgodogöra kroppens behov av syrgas är detta ett indicium till att patienten 

bör intuberas och ventilator behandlas. När behandling med ventilator sker innebär detta en 

övertrycksandning det vill säga luften trycks ner i lungorna med hjälp av ett övre 

luftvägstryck. Ventilator behandling innebär ett minskat andningsarbete för patienten (Selin-

Törnqvist, 1998). Vid ventilator behandling har personalen möjlighet att ställa in volymer luft, 

flöden och tryck även frekvens och tid går att ställa in på moderna ventilator. Den kan helt 

eller delvis ta över patientens egen andning. Övervakning sker av ventilator och 

vitalparametrar hos patienten, förutom detta en noggrann dokumentation som ger möjlighet 

att tidigt upptäcka komplikationer så att förebyggande åtgärder snabbt kan sättas in (Bergbom 

& Nilsson, 2000). Att ligga i respirator är för de allra flesta en ny och mycket jobbig 

upplevelse, både fysiskt och psykiskt. Denna påfrestning skapar i de allra flesta fall en stress 

som upplevs som negativ, detta kan ge sig utryck genom svettningar, höjt blodtryck, ökad 

hjärtfrekvens och ökad metabolism. Ett ökat antal stressorer leder till att kroppen svarar med 

sympatikus påslag, om detta varar en längre tid kan en viss adaption förekomma vilket 

påverkar patienten negativt. När patienter ventilator behandlas ökar stressen och de får en 

högre halt av steroida hormoner i blodet. Höga koncentrationer av dessa hormoner ger 

negativa effekter som nedsatta inflammatoriska reaktioner, höjda blodsocker nivåer samt 

störningar i proteinproduktionen (Hawthorn & Redmond, 1999).  Stress är en del av det 

dagliga livet och blir skadligt först när anpassning inte sker. Faktorer som påverkar och 

orsakar stress kallas stressorer, vad hjärnan tolkar och uppfattar som stressande beror inte 

enbart på medfödda förutsättningar och tidigare erfarenheter, utan även på individens aktuella 

tillstånd (Dotevall, 2001).  

 

Sedering 

Forskning har visat att ca 91 % av patienterna som ventileras mekaniskt är sederade 

(Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 2003). Det latinska namnet sedere betyder att lugna. För 

att reducera oro inklusive återkommande desorientering och upprätthålla patientens 

bekvämlighet är det viktigt med lämplig smärtlindring och sedering. Tung sedering ger längre 

vårdtider i ventilator och ökade problem med mardrömmar efteråt det finns även indikationer 

på att många intensivvårdspatienter får hallucinationer i anslutning till medvetandeförlust i 

samband med sedering. Det är därför troligtvis bättre att ha reella minnesbilder även om dessa 

är otrevliga (Larsson & Rubertsson 2005). 



 Fördelen med lättare sedering är att patienten kan få information om vad som kommer att 

hända, vilket har visat sig gynnsamt efter vårdtiden men en alltför ytlig sedering kan ge stress, 

vilket i förlängningen kan leda till en betydande morbiditet med en förlängd vårdtid (Larsson 

& Rubertsson 2005).    

Adekvat sedering reducerar stresspåslaget och ökar toleransen för ventilatorbehandling på 

IVA. Användandet av sederande läkemedel upprätthåller patientens säkerhet och patientens 

bekvämlighet. Sedationen av mekaniskt ventilerade patienter är oftast nödvändigt och skall 

baseras på individens behov (Jacobi, Fraser, Coursin, Riker, Fontaine, Wittbrodt et al., 2002). 

Det är viktigt att sederande läkemedel används som ett komplement till god omvårdnad och 

inte som en ersättning för personligt stöd eller trygghetsskapande åtgärder. Ett sätt att lättare 

kunna bedöma sederingsnivå och göra det möjligt för personal att ha en jämn nivå är att 

använda skattningsskalor. Den mest använda i Sverige på senare tid är Motor Activity 

Assessment Scale (MAAS) enligt Devlin, Boleski, Mlynarek, Nerenz, Peterson et al., (1999). 

Indikationen för sedering av IVA patienter inte är tydlig, men det är vanligt förkommande i 

behandlingen av agitation och ångest hos svårt sjuka patienter (Jacobi et al., 2002).   

 

Livsvärld  

Livsvärlden är den levda världen, den verklighet som människan dagligen lever i. Att leva i 

nuet är något som sker just nu, eftersom människan alltid står i relation till den levda världen 

står hon också i relation till tiden. Minnen förkroppsligas då kroppen är mediet för den 

världsliga och själsliga kommunikationen och därför viktig för individens minne (Dahlberg, 

Drew & Nyström, 2001; Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Av den 

anledningen är människan en historisk varelse som lever i olika verkligheter och därför förstås 

livsvärlden utifrån olika livsbetingelser och perspektiv. En människas upplevelser är hennes 

egna och kan aldrig fullt ut förstås eller tolkas av andra. Det är genom kommunikationen, 

dialogen och det interaktiva mötet som vi får tillgång till andra människors livsvärld 

(Bengtsson, 1999).  

 



Intensivvård patientens livsvärld 

Människor som drabbas av sjukdom upplever ofta att deras livsvärld förändras (Rustøen, 

1993). Att andas är det första och sista en person gör i livet. Att inte få luft innebär hotad 

existens, människan andas för att leva. En väl fungerande andning gör det möjligt för 

individen att uppnå fullständighet mellan ande, kropp och själ och därmed hälsa (Bergbom & 

Nilsson, 2000). En patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning i en ventilator har genom 

olika orsaker, vilka tillsammans eller och var en för sig skapar en förändrad livsvärld. Det har 

visat sig att medvetslösa liksom drömmande har en omstuvning av verkligheten så att den 

t.ex. uppstår i kronologisk ordning eller där vissa fragment kan bekräftas mot en yttre 

verklighet, men där sammanhanget är stört och helheten ter sig annorlunda (Dahlberg et al., 

2003).  Patienter på IVA kan få problem med att känna igen verkligheten, skötseln av deras 

kropp är över-lämnad i vårdpersonalens händer och livsviktiga funktioner till högteknologisk 

apparatur. Detta kan bidra till intensivvård patientens upplevelse av en förändrad livsvärld 

(Dybwik, 1997). En central del av livsvärlden är den subjektiva kroppen.  

 

Subjektiv kropp 

Människan har tillgång till livet genom kroppen, det innebär att varje förändring av kroppen 

medför en förändring av tillgången till världen ( Dahlberg et al, 2003).  

Kroppen är både fysisk och psykisk. Kroppen finns ständigt med i personens upplevelse av 

sig själv och sin värld och utgör en tillgång till världen. Kroppen kan inte reduceras till ett 

objekt enbart till att utföra handlingar, likaväl som att våra sinneserfarenheter inte heller kan 

reduceras till signaler, bådadera ingår i ett större sammanhang då kroppen talar till världen 

och världen talar till vår kropp (Bengtsson, 1999). 

Kroppen är talande och uttrycker strävan efter värdighet. Kroppen har ett språk med 

inneboende krafter att klara det oväntade. Det har visat sig att kroppen upplevs som gåtfull 

när den drabbas av sjukdom men även som människans och livets motståndare. Kroppen bär 

på känslan av maktlöshet när den förändras av sjukdom och lidande. I samband med vård och 

behandling förvandlas kroppen till ett ting av patienten själv. Det är sjukdomen som tvingar 

patienten att offra delar av kroppen för att åter bli hel i sin enhet (Lindvall, 2004). 

 



PROBLEMFORMULERING 

Vid ventilatorbehandling är patienten oftast nersövd, men trenden på IVA är att ha mer och 

mer vakna patienter. Med en intuberad patient är kommunikationen störd på grund av att 

patienten inte kan prata och deras perception av vad som händer runt omkring många gånger 

är begränsad av olika läkemedel. Minnen och upplevelser från IVA kan tänkas påverka 

patienten psykiskt både under och efter vårdtiden. Med anledning av detta är det av betydelse 

att ta reda på patienters upplevelse av att vårdas i ventilator så att blivande 

intensivvårdssköterskor ska kunna möta patienten i dennes situation.  

 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av att vårdas i ventilator på en 

intensivvårdsavdelning. 

 
 

METOD 

Datainsamling 

Utifrån syftet med studien söktes artiklar i databaserna Blackwell, Cinahl, Academic search 

elite, Medline samt Pubmed. För att precisera sökningarna och minska ner antalet träffar som 

inte var relevant i arbetet togs sökord fram ur de artiklar som granskats i början av sökarbetet; 

respiratory, memory, intensive care unit, ventilator treatment, experince, nursing. För att få 

aktuella och uppdaterade artiklar sattes en tidsgräns på max 10  år gamla studier. Artiklar som 

innehöll forskning på personer under 18 år valdes bort, samt de som inte var ur ett 

patientperspektiv. De artiklar som har belyst patienter på IVA men som inte vårdats i 

ventilator har också plockats bort. Från början var det 20 artiklar kvalitativa och kvantitativa, 

urval enligt ovan gjordes och kvar blev då 10 artiklar varav 3 är kvantitativa.   

Dataanalys. 

Induktiv ansats har använts vilket innebär en förutsättningslös analys som bland annat kan 

vara baserade på människors berättelser. Den dataanalys som gjorts bygger på Graneheim och 

Lundmans metod vilket innebär att ur de lästa studierna plockas meningsbärande enheter ut. 

Detta görs genom att ord, fraser eller meningar som har samma innebörd markeras 



exempelvis med hjälp av färgpennor. De meningsbärande enheterna sammanställs och 

sorteras efter innehåll. I steg två komprimeras texten ned och sub-teman och teman bildas. 

Modellen med temabildning är att länka samman många olika innebörder till en större grupp 

genom flera olika sub-teman inom samma tema. Med komprimering avses en avskalning av 

texten samtidigt som kärnan bevaras och lyfts fram, detta tydliggör ytterliggare likheter och 

olikheter i studierna vilket leder till sub- teman och teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

Analysen startades med att allt materiel lästes och en preliminär förståelse över materialet 

skapades. Meningsbärande enheter plockades ut ur artiklarna, dessa sammanställdes, 

sorterades och komprimerades. Ur det komprimerade materialet framkom sub-teman och 

teman. Under arbetet med de meningsbärande enheterna användes märkpennor i olika färger 

samt post-it lappar för att hitta och markera det väsentliga i artiklarna. De meningsbärande 

enheterna i artiklarna sammanställdes och fördes in i en mall för att lättare kunna koncentrera 

materialet till sub-teman och teman.  Ett exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

     
 
         Sub-teman 
 
 
Att inte kunna kommunicera. 
Det var jobbigt att inte kunna 
tala och man förstod inte varför.  
 
 
 
 
 
Att leva i ovisshet. 
Frustration och rädsla över att 
man skulle ligga i ventilator 
resten av livet, man visste inte 
varför man inte kunde prata och 
att tuben satt där tillfälligt.  
 
Att leva i ett vakuum 
Total brist på utmaningar och 
krav under ventilatortiden gjorde 
att de upplevde stagnation och 
slutade att existera. 

 
             Meningsbärande enheter 
 
 
…..Förvånande nog så var det ingen som 
hade förklarat för mig varför jag inte kunde 
prata. Trodde de verkligen att jag skulle 
förstå det av mig själv?.....  
…..jag var försvarslös min röst bar mig inte, 
jag försökte svara men kunde bara svara ja 
eller nej….. 
 
Frustration och rädsla över att man skulle 
ligga i ventilator resten av livet….. När 
patienterna inte visste vad som skulle hända 
ledde det till osäkerhet och rädsla…. 
 
 
 
Det var ingen som störde mig, ingen frågade 
mig till att även tänka eller göra någonting 
alls, ingen begärde nåt vad som helst.. 
….Försök att finna någonting som kan 
stimulera hjärnan så att du inte blir galen, det 
hjälpte mig 
 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen.  
 

 

  
 Teman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vilja 
veta och 
förstå 



RESULTAT 

I analysen har återkommande ämnen kommit upp så som drömmar, att inte kunna prata och 

brist på information. Dessa erfarenheter beskrevs som extremt påfrestande. Det visade sig att 

de första dagarna på IVA oftast var mycket omtumlande, dagar och nätter flöt ihop och 

kommunikationen var synnerligen begränsad av olika anledningar. Upptill fyra år efter vård 

på IVA med mekanisk ventilation angav flera patienter att de mindes denna behandling som 

otrevlig och i hög grad stressframkallande. Att generera trygg miljö skapat av närhet, god 

vård och information visade sig vara viktigt (Cornock 1998). Figur 2 visar de teman och 

subteman som framkommit i resultatet. 

 

Att känna brist på kontroll 

Ett glapp i tiden

Att tappa kontrollen 

  

 
 
 
 
  
 

 Att vilja veta och förstå  
 

Att inte kunna kommunicera 

Att leva i ovisshet 

Att leva i ett vaccum 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Teman och subteman. 
 

Att tappa kontrollen 

Minnen från vårdtiden har ofta emotionella inslag relaterat till endotrachealtuben, men också 

till en tidsperiod präglat av minnesluckor som blir till en upplevelse av brist på kontroll.     



Att känna brist på kontroll 

Många upplevde tiden i ventilator som skrämmande där emotionella känslor som panik, 

smärta, förvirring, sårbarhet och försvarslöshet var återkommande beskrivningar av 

erfarenheten av att vårdas i ventilator. Teknisk utrustning kan påverka patientens rädsla. 

Många patienter berättar om hur all teknik påverkade dem negativt. De tappade sin egen 

välkända kropp till något som de inte kände igen. De reagerade inte som de var vana vid, 

speciellt inte psykiskt. Att vara bunden till teknologi gav en känsla av sårbarhet och beroende 

(Johnson, Winsom & Moyle 2006).  

 

”När jag vaknade upp och hade den där tuben ner i min hals och jag var 

tvungen att förlita mig på den(ventilatorn) och alla dropp och slangar för 

mitt liv. Det var skrämmande först, för jag kunde inte sluta tänka: Tänk 

om någonting går sönder på maskinerna, och ingen märker? Jag menar 

maskiner är ju inte ofelbara, eller hur? Jag försökte att inte få panik, men 

hela ditt liv ligger i händerna på en maskin”  (Johnson et al, 2006 sid. 

556) 

 

Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) såg i sin studie att de som hade minnen av sin 

trachealtub, hade en lägre sederingsgrad än de patienter som inte hade några minnen. Utav 

dessa minnen var obehag i relation till tuben och att inte kunna tala det mest ihågkomna. 

Dessa erfarenheter beskrevs som extremt påfrestande. De patienter som kom ihåg sin tid i 

ventilatorn hade vårdats längre tid med mekanisk ventilation (Samuelsson et al., 2007).  

Samtidigt har det visats sig att de som hade vårdats en längre tid med mekanisk ventilation på 

IVA började förändra sin syn på ventilatorn. De började se den som sitt stöd till att kunna 

andas, och upplevde ångest när den togs bort (Johnson et al., 2006).  

 

Ett glapp i tiden 

När minnet sviker och minnesbilder uteblir och endast spridda fragment över vårdtiden kunde 

resumeras blev det en källa till ökade besvär efter vårdtiden i ventilator. Flera månader efter 

ventilator behandlingen uppgavs att de hade förvirrade minnesbilder som blev till ett problem 

för dem med oförklarliga känslor av panik och en störd uppfattningsförmåga. Detta glapp i tid 



medförde en ökad upplevelse av förlust och utav kontroll över vad som hade hänt (Combe, 

2005). Patienter beskriver hur de kämpade för att komma tillbaka till förtrogenhet till tid och 

rum. Frågor kom upp om vad personalen hade gjort med dem och det var svårt att acceptera 

detta glapp i tid. De erfor att de hade förlorat kontrollen över sitt liv och kände sig många 

gånger ensamma med sina komplexa känslor och tankar om vad som hade hänt under tiden de 

vårdats i ventilator, detta gjorde det svårt för dem att komma tillbaka till ett normalt liv efter 

IVA (Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1998; Russel, 1999; Combe, 2005; Johnson 

et al., 2006; Ringdal, Johansson & Lundberg, 2006 ).  

 

 

Att vilja veta och förstå 

När information ges innebär det att vederbörande får inblickar om sin vård och sitt tillstånd 

vilket medför ökade kunskaper och en ökad befogenhet över sin situation.  

Att inte kunna kommunicera 

Svårigheten att kommunicera med intuberade patienter gör att dessa många gånger får mindre 

information. Vårdpersonalen vill inte bli missförstådd och undviker därför kommunikation 

med intuberade patienter (Alasad & Ahmad, 2005).  

 

”Sugning i tuben var fruktansvärt. Jag hade en sådan sårig, torr hals. 

Jag försökte visa sköterskan hur långt hon skulle stoppa ner sug katetern 

så att det inte gjorde så ont. En gång försökte jag dra bort tuben, den 

var så fruktansvärd. Jag ville bara att den skulle bort. Men jag visste ju 

att jag antagligen behövde den, och sköterskan gjorde ju inte detta bara 

för att vara elak eller för att ha något att göra. Så jag gav upp. Vad 

spelade det för roll vad jag kände?” (Johnson et al., 2006 sid. 555). 

 

Patienterna var rädda för att de inte visste vad som förväntades och de inte förstod vad som 

var på gång, då inkluderat att de inte visste om de skulle ligga i ventilator för resten av sitt liv 

(McKinley, Nagy, Stein- Parbury, Bramwell & Hudson, 2002).  

Frustration och rädsla över att inte kunna tala visade sig vara relaterat till patientens behov av 

information. Att vara utan ord och språk gjorde att patienterna kände sig helt tomma och 



värdelösa, de blev oförmögna att meddela sina erfarenheter. Detta upplevdes som extremt 

påfrestande och många gånger förstod de inte varför de inte kunde tala. De tappade hoppet 

och kände att de inte kunde hantera situationen vid en misslyckad kommunikation (Wojnicke-

Johansson, 2001; Karlsson & Forsberg 2008). Patienten är sårbar i denna situation, osäkerhet 

utvecklar sig till rädsla och ångest om patienten inte upplever sig få tillgångar till den 

information som de behöver på grund av svårigheter med kommunikationen. En del patienter 

pratar om incidenter där de fick panik och fruktade för sitt liv eller att de aldrig mer skulle 

kunna andas som vanligt igen (Granberg, Bergbom- Engberg & Lundberg, 1999; McKinley et 

al, 2002). En patient uttryckte sin förvåning och frustration över att inte kunna tala; 

 

”jag var försvarslös, min röst bar mig inte, jag försökte svara men jag 

kunde bara svara ja eller nej.”  (Granberg et al., 1999 sid.23).  

 

Att leva i ovisshet 

Att inte förstå vad som händer runt omkring eller vad som förväntas ökar oron och rädslan. 

Oro var ofta återberättat då patientens behov av att veta vad som hände inte tillfredställdes.  

När de inte förstod ökade osäkerheten och rädslan. Patienterna kan inte heller ta emot den 

information som de får och har därför svårt att komma ihåg den, detta påverkar deras förmåga 

att kommunicera (Granberg et al. 1999). Svårigheten kan ligga i att de inte förstår termer som 

används eller att de inte kan kommunicera på grund av intubering. Ibland uppfattade patienten 

endast spridda fragment då personalen pratade, detta gjorde dem nervösa och rädda, det var 

också mycket lätt att vederbörande missförstod vad personalen sa (McKinley et al, 2002, 

Russel, 1999, Granberg et al., 1999).  

 

”Förvånande nog så var det ingen som hade förklarat för mig varför jag 

inte kunde tala. Trodde de verkligen att jag skulle förstå det av mig 

själv?” (Wojnicke-Johansson, 2001, sid.36). 

 



Att leva i ett vakuum  

Att synas och bli sedd är viktigt för självkänslan. Krav och utmaningar från sjuksköterskan 

och närstående lyfter självkänslan och tron på sig själv, det blir till en bekräftelse av 

existensen.  

En form av lidande som Karlsson och Forsberg (2008) såg var den känsla av total brist på 

krav eller utmaningar under ventilatortiden, ingen begärde någonting av en och det blev till en 

icke vårdande handling. Patienterna uppfattade detta som om de stagnerade och även slutade 

att existera. Det blev en bekräftelse på deras upplevelse av inte hade något val och på deras 

tro att de inte var kapabla till att uppnå någonting (Karlsson & Forsberg, 2008). En del flydde 

verkligheten och låtsades att de var någon annanstans.  

 

”Det var ingen som störde mig, ingen frågade mig till att även tänka 

eller göra någonting alls, ingen begärde nåt vad som helst. Jag behövde 

inte äta, inte andas inte ens skita. Och när du inte har nåt att göra så 

har du mycket tid i dina händer….Försök att finna någonting som kan 

stimulera hjärnan så att du inte blir galen, det hjälpte mig …”  

               (Karlsson & Forsberg, 2008 sidan 45).  

 

En god relation mellan vårdpersonalen och patienten är viktigt för att patienten skall känna sig 

trygg och våga slappna av. De kände sig viktiga och betydelsefulla när de fick delta i sin vård. 

Att någon pratade med vederbörande trots att de låg sederade gjorde att de kände sig 

värdefulla och de kände sig som en hel människa. Att acceptera situationen och delta i 

vårdaktiviteten vid till exempel sugning i tub framförde krav på kommunikation och 

frambringade en känsla av att vara förstådd och minskade förnimmelsen av hjälplöshet 

(McKinley, 2002; Forsberg & Karlsson, 2008). För många patienter var det inte bara 

uppmärksamhet ifrån personalen som uppskattades utan även deras expertis och kunnande 

gjorde att de kände sig trygga. En del tyckte till och med att det hjälpte dem att snabbare bli 

friska (Russel, 1999; McKinley et al., 2002; Wåhlin, Ek & Idvall 2006; Karlsson & Forsberg, 

2008). 

 

”Jag kommer ihåg väldigt lite men en gång mådde jag mycket illa och var 

väldigt rädd. Då kom det någon och tog min hand och uttryckte sin 



sympati. Genast kändes det komfortabelt och jag kommer ihåg denna gest 

med tacksamhet” (Russel, 1999 sid.786)  

 

Det kändes bra om någon satt på sängkanten, gav ögonkontakt eller gav ordentligt med 

smärtstillande när något skulle göras. I Wåhlin et al., (2006) studie beskriver en av deltagarna 

hur en ung flicka satt vid hennes sängkant som en vakt. Hon upplevde att den här flickan 

vakade över henne så att hon inte skulle ge upp. Detta gjorde henne lugn.  

 

Att leva i en verklighetsillusion  

Drömmar och illusioner är vanligt vid vård i ventilator. Det är svårt att skilja på vad som är 

dröm eller verklighet. Illusioner och drömmar upplevdes mycket mer av de patienterna som 

hade minnen av emotionella upplevelser så som smärta, panik, rädsla och förvirring. Dessa 

patienter kom heller inte ihåg besök från närstående på samma vis så som de som inte hade 

haft vanföreställningar. Man såg också en ökning av mardrömmar och synvillor hos de 

patienterna med svikt i vitala organ. Nästan hälften av de patienterna med mardrömslika 

minnen hade bara spridda fragment av minnesbilder från IVA tiden (Granberg et al., 1999; 

Ringdal et al., 2006). 

En vanlig dröm var att vara på en väg, på en flygplats eller i en tunnel. Drömmarna 

involverade alltid en känsla av att blivit kastad in i en situation, att vara sjuk och hållas fången 

och stoppas ner i ett stort svart hål.  

 

              ”Det var ett stort svart hål, ett stort svart rör som rörde sig framåt och i 

slutet var det ett litet ljus som jag uppfattade som en farled. Och sen fick 

jag en känsla av att jag höll på att dö i drömmen och det var det” 

              (Karlsson & Forsberg 2008, sid. 44). 

 

”När jag stängde ögonen och försökte sova såg jag alla möjliga saker 

som flög omkring i luften färger, äldre män, kvinnor och alla möjliga 

saker”  (Granberg et al., 1999 sid. 22).  

 
 När drömmarna var hemska så vågade patienten inte somna, och drömmarna hade många 

gånger inslag av nära döden upplevelser. Minnen av drömmar och mardrömmar var svåra att 

separera från vad som ägt rum i verkligheten.  



 

              ”Det är så klart. Jag menar de där drömmarna jag hade under den tiden 

var så fruktansvärda. De var verkligen skrämmande och jag kommer 

aldrig att glömma dem för jag sov nämligen inte”. (Jonsson et al., 2006 

sid. 554).  

 

Även efter att det kommit hem från sjukhuset kunde de här illusionerna fortsätta att komma 

över dem (Granberg et al., 1999; Johnsson et al., 2006).   

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion   

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av att vårdas i ventilator på en 

intensivvårdsavdelning ur ett patientperspektiv. Vi valde att utifrån tretton vetenskapliga 

artiklar sammanställa data och bearbeta materialet. Mycket tid gick åt att sortera textens 

innehåll. Vi tyckte att det var svårt att från meningsbärande enheter komprimera dem till sub-

teman och teman. Vid komprimering är det svårt att skala bort text samtidigt som kärnan i 

materialet sparas. Närståendes betydelse och patienters berättelser om brist på sömn när de 

vårdas på IVA är stora resultat som vi valt att inte skriva om eftersom arbetet måste 

begränsas. Tidsbegränsning på 10 år gamla artiklar sattes på grund av att vi ville ha aktuell 

forskning inom området, då det händer mycket inom utvecklingen av ventilatorer och 

sedering. Majoriteten av artiklarna är svenska vilket vi anser styrker realiteten av vårt resultat, 

då intensivvården kan skilja sig mellan olika länder och världsdelar. Samtidigt hade det varit 

intressant att jämföra upplevelser av ventilatorvård från andra världsdelar och kulturer.  

 

Resultatdiskussion  

Upptill fyra år efter vård på IVA med mekanisk ventilation angav ett stort antal att de mindes 

denna behandling som otrevlig och i hög grad stressframkallande. Att generera trygg miljö 

skapat av närhet, god vård och information visade sig vara viktigt (Cornock 1998). 



Det är genom den subjektiva kroppen som vi ser, hör och känner. Vi skapar en bild av oss 

själva och den värld vi lever i. När vi blir sjuka förändras vår upplevelse och tillgång till 

världen. Den förändrade kroppen gör att vi upplever världen på ett nytt sätt (Wiklund, 2003).  

Patienterna upplevde att de förlorade sin egen och välkända kropp till något som de inte kände 

igen. De reagerade inte som de var vana vid, speciellt inte psykiskt. Här ingår även att inte 

kunna kommunicera, vilket kan bero på läkemedel men framförallt endotrachealtub (Johnsson 

et al., 2006). I det fullkomliga mötet mellan sjuksköterska och patient föreligger att patienten 

upplever mental, kroppslig och social trygghet. Att uppleva välbefinnande innebär att 

patienten upplever hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Hanterbarhet medför 

individens upplevelse av att det står resurser till förfogande. Begriplighet av situationen 

innebär att patienten upplever den information som vederbörande får som ordnad, 

sammanhängande och strukturerad. Meningsfullhet innebär att patienten känner sig vara 

delaktig i de processer som sker. Meningsfullheten verkställs genom att patienten förstår 

situationen vad som händer, vad som planeras och vad som förväntas att ske, först då kunde 

IVA patienten uppleva någon form av kontroll över sitt liv. Detta underhålls av fortlöpande, 

välbalanserad och professionell information enligt Ringdal et al., (2006). I vår litteraturstudie 

fann vi att många patienter upplevde en situation som de själva inte hade myndighet att 

bestämma över, en position utan kontroll där de helt och hållet var tvungna till att förlita sig 

på maskiner och den personal som vårdade dem. Vi har även funnit beskrivningar om 

illusioner, drömmar och mardrömmar som återkommande moment vilket påverkat dem långt 

efter att deras vårdtid på IVA är avslutad. Människor som utsatts för händelser som varit av 

den digniteten att individen ifråga upplever sig tappa kontrollen svarar med rädsla, hjälplöshet 

och skräck, vilket finns beskrivet i litteraturen som posttraumatisk stressyndrom (PTSD). 

PTSD innebär nedsatt vitalitet samt ångest laddade tankar och minnesbilder som uppträder en 

tid efter att personen utsatts för en allvarlig hotsituation (Lindskog, 2005). För akut PTSD är 

det unika symtomet påträngande känslor med avvikande upplevelser och ökad emotionell 

ömtålighet som pågår mer än en månad, återkommande mardrömmar som upplevs autentiska 

och flashbacks ingår i bilden (Griffiths & Jones 2001). Vårdlidandet är ett lidande som 

patienten upplever när vård och behandling brister eller vården uteblir. När patienten upplever 

förlust av kontroll, exempelvis vid misslyckad smärtlindring leder detta till ett ökat lidande 

och en förändrad livsvärld (Wiklund, 2003). Vi fann att många patienter upplevde sig 

ensamma i sina funderingar. Tankar om vad som hade hänt under tiden de vårdats på IVA 

blandades med illusioner och minnesluckor. Tid och rum flöt ihop med återkommande 

flashbacks, vilket gjorde det svårt för dem att hantera sina minnen då de inte visste vad som 



verkligen hade hänt eller vad som var en illusion. Risken att utveckla PTSD finns fram för allt 

hos patienter som inte har några minnesbilder eller endast minne av overklighetsupplevelser 

(Griffiths & Jones 2001). Känslor av ensamhet, ångest och rädsla påverkar patientens 

upplevelse av trygghet under tiden de vårdas på IVA. Patienterna berättade om hur de levde 

som i ett vakuum där upplevelsen av att vara isolerad från omvärlden var stor. Berättelser om 

hur de flydde verkligheten eller känslan av att inte existera gjorde att de tappade hoppet. 

Beröring som inte är förknippat med vårdhandling som till exempel en handtryckning, 

massage eller en lätt smekning av armen skapade trygghet och tillförsikt. Att låta patienten 

lyssna på musik som vederbörande tycker om skapar upplevelse av att existera och vara 

betydelsefull, även fotografier på familjemedlemmar och vykort som sattes upp och lästes 

minskade patienternas upplevelse av ensamhet under tiden de vårdades i ventilator (Coyer, 

Wheeler, Wetzig, Bronwyn & Couchman 2006).  

De intensivvårdsavdelningar som vi praktiserat på har uppföljning av ventilatorbehandlade 

patienter. Patienterna får en dagbok med fotografier över vårdtiden samt erbjuds ett 

uppföljande samtal ca två månader efter utskrivning från IVA. Patienterna som fick 

uppföljning på sin IVA vistelse fann att fotografierna som hade tagits på IVA var till stor 

hjälp för dem att verkligen förstå vad som hade hänt. Återberättelser från närstående hade 

varit ett sätt för dem att få en uppfattning om vad som hade inträffat men många gånger 

skiljde sig deras upplevelse av händelseförloppet mycket ifrån närståendes erfarenhet. När de 

återvände till IVA och mötte vårdpersonalen som hade tagit hand om dem och fick beskrivet 

vad som hade hänt tillsammans med fotografier och dagböcker öppnades en kommunikation 

mellan patienterna och deras familjer. 

 

”I början läste jag inte hela dagboken det var så svårt men samtidigt var 

det tillfredställande… Jag grät för mig själv när jag läste i början och 

sedan blev det intressant och till slut tyckte jag att det var bra… Min 

familj hade skrivit mycket, de delarna av dagboken var verkligen något 

speciellt”   (Engström, Andersson & Söderberg, 2008 sid. 4).  

 

Patienterna uppgav att när de fick återblickar över vistelsen på IVA samt erhöll fakta om 

vårdtiden gjorde det att de kunde se framåt och lämna tiden på sjukhus bakom sig, det var en 

hjälp till att återgå till ett normalt liv (Combe, 2005 Engström et al, 2008).  



Vi fann i vår litteraturgenomgång att patienter upplevde rädsla då de inte visste vad som 

kommer att hända med dem samt vad som förväntas av dem som vårdtagare. Thornqvist 

(2001) tar upp en studie gjord av Eva Gengendahl som påvisar att patienter som vårdas i 

respirator upplever starkt begränsade kommunikations möjligheter och det som kändes mest 

skrämmande var att tappa rösten. Deras reducerade kommunikationsförmåga ökade behovet 

av mänsklig kontakt dessutom synliggjordes att de patienter som hade sina familjer och 

närstående vid sin sida upplevde förlusten av att kunna prata som mindre dramatisk än övriga 

patienter (Thorngvist, 2001). Enligt Dybwik (1997) så beror de kommunikationsproblem som 

uppstår mellan en ventilatorbehandlad patient och sjuksköterskan i hög grad på att 

sjuksköterskan känner sig osäker. Som oerfaren eller nyfärdig intensivvårdssjuksköterska är 

det lätt att fokus läggs på hur den tekniska utrustningen fungerar och människan i sängen 

glöms bort (Dybwik, 1997). Just svårigheten att kommunicera med intuberade patienter gör 

att dessa många gånger får mindre information. Bristen på kommunikation gör att patienterna 

inte får den information som de är berättigade till och utsätts därför för onödigt lidande genom 

rädsla och oro. Vårdpersonalen vill inte bli missförstådd och undviker därför kommunikation 

med intuberade patienter (Alasad & Ahmad 2004).  

Praktiska implikationer 

Kommunikationen med en ventilatorbehandlad patient kräver att tid ges både till sig själv och 

till patienten, den metod som verkar fungera bäst är att läsa på läpparna. Detta kräver dock 

mycket träning och kan vara frustrerande både för patient och sjuksköterska om det inte 

fungerar. För att underlätta läppläsningen bör den som talar stå väl synlig för patienten och 

begränsa informationen till korta satser som är relaterade till särskilda procedurer och som 

kan besvaras med ja eller nej (Dybwik, 1997). Orientering i tid och rum kan underlättas av att 

sjuksköterskan informerar om klockslag och datum flera gånger under sitt arbetspass hos 

patienten ( Coyer et al, 2006). Genom att inte prata i medicinska termer och att försöka hålla 

sig till korta meningar så optimeras förutsättningarna för att patienten skall kunna förstå. Ett 

stort antal hjälpmedel som t.ex. pekbord, kort med färdiga symboler, griffeltavlor, penna och 

papper finns att tillgå. Vid kommunikation med intuberade patienter är det upp till 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att ta sig tid. 



Slutsats  

Som sjuksköterska är det av största vikt att i sitt dagliga jobb kunna motivera patienter att 

fullfölja behandlingar, stå ut med det obehag som uppstår samt kunna ge psykologiskt stöd 

när så behövs. Detta kan bli svårt om man inte lyckas bygga upp en förtroendefull relation 

med god kommunikation som skapar tillit och trygghet hos patienten (Holm 2001). 

Genom att ge patienten bemyndigande över sin situation stödjer och stimulerar du patientens 

naturliga glädje till att vilja kämpa. En positiv anda uppmuntrar förnimmelser av valmöjlighet 

och motivation vilket i sin tur leder till att patienten känner ökad trygghet. Genom att förstå 

situationen vad som händer, vad som planeras och vad som förväntas ske kunde IVA 

patienten uppleva någon form av kontroll över sitt liv. Patienter som vårdas i ventilator på en 

intensivvårdsavdelning gör det av många olika anledningar, varje människa har sina 

erfarenheter och problem med sig sedan tidigare vilket påverkar hur man upplever situationen 

i ventilator. Därför kan det finnas svårigheter i att hitta mallar i hur vårdandet skall utföras. 

Tidig uppföljning behövs för att identifiera och förebygga komplikationer efter vårdtider då 

det finns risk för utveckling av PTSD (Griffiths & Jones 2001).  
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Bilaga 1. 

Artikelsammanfattning: 

Artikel 1. 
 
Titel:             Stressful experiences in relation to dept of sedation in mechanically ventilated   

patients. 
Författare:     Samuelsson, K., Lundberg, D., & Fridlund, B. 
Tidsskrift:  Nursing in Critical Care. 
År:  2007. 
Syfte: Undersöka sambandet mellan stressfulla erfarenheter inom intensivvården och  

sedering inklusive djupet av sederingen. 
Metod:  Intervjustudie. 
Urval:  313 patienter som varit intuberade under mer än 24 timmar. 
Land:  Sverige. 
Referenser:  64 
Samman- Av de 206 personer som ingick i studien hade drygt hälften minnen av sin 
fattning endotrackealtub, dessa hade en signifikant skillnad i sederingsgrad. MAAS 
 över 3 under tiden i ventilator till skillnad mot de som inte hade några minnen  

av endotrackealtuben. Det var en signifikant skillnad på dem som hade vårdats 
länge i resp. de hade mer minnen och mer perioder av vakenhet i respiratorn. 
Dessa patienter hade haft mer obehag av mardrömmar jämförelsevis med andra. 

 
Artikel 2. 
 
Titel: Health is yearning- experiences of being conscious during ventilator treatment 

in a critical care unit. 
Författare: Karlsson, V., & Forsberg, A. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing. 
År: 2008. 
Syfte: Undersöka patienters erfarenhet av att ventilatorbehandlad på 

intensivvårdsavdelning ur ett patientperspektiv. 
Metod: Intervjustudie. 
Urval:  8 patienter som ventilatorbehandlats. 
Land: Sverige. 
Referenser: 32 
Samman- De upplevde lättnad när de blev av med tuben in munnen, att bli extuberad var 
fattning ensamt den enda känslan av lättnad. Man upplevde oklart andra patienter, och 

uppfattade enstaka ljud av skrik, prat och odefinierbara ljud från andra patienter. 
Alla hade sin egen teknik för att hantera sin situation men kände att de tappade 
hoppet då de misslyckades i sin kommunikation. Efter utskrivningen fortsatte 
några att läsa dagbok för att hantera sina känslor. 

 
 



 
Artikel 3. 
 
Titel:  An exploratory study of patients experience weaning perceptions, memories and 

experiences of an intensive care unit. 
Författare:  Russell, S. 
Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing. 
År:  1999 
Syfte:  Undersöka patienternas minnen och erfarenheter från IVA. 
Metod:  Intervjuer och frågeformulär. 
Urval:  298 patienter som vårdats på IVA. 
Land:  Australien. 
Referenser:  25 
Samman-  Många saknade sin röst, att kunna göra sig hörd. Ibland pga. rädsla, brist på  
fattning.  information, kulturella eller språkliga hinder och känslor av hjälplöshet med 

framförallt för att man låg intuberad ed en tub i halsen. 34% hade inget minne av 
IVA, 42% kom ihåg lite grann och 24% hade klara minnen av IVA tiden. 

  För många patienter var det inte bara uppmärksamhet ifrån personalen som 
uppskattades utan även deras expertis och kunnande gjorde att de kände sig 
trygga. De flesta i studien tycket att det var bra att få komma på återbesök till 
IVA, detta hjälpte dem att lägga IVA tiden bakom sig.  

 
Artikel 4. 
 
Titel:  Communication between nurse and patient during ventilator treatment: patient 

reports an RN evaluations. 
Författare:  Wojnicki-Johansson, G. 
Tidskrift:  Intensive and Critical Care Nursing. 
År:  2001 
Syfte:  Studera kommunikationen mellan vårdpersonal och ventilatorbehandlade 

patienter. 
Metod:  Frågeformulär med strukturerade och öppna frågor. 
Urval:  22 patienter som ventilatorbehandlats minst 6 timmar på en 

intensivvårdsavdelning.  
Land:  Sverige. 
Referenser:  32 
Samman-  Denna forskning koncentrerades på bade personalens och patienters upplevelse  
fattning: av kommunikation under ventilatortiden, vi har valt att koncentrera oss på 

patienternas upplevelse. 73% av patienterna tyckte att personalen kunde etablera 
en kommunikation. Man frågade också om patienterna tyckte att personalen 
kunde förstå meddelanden, inklusive känslor och tankar under ventilatortiden. 
23% tyckte att personalen klarade av detta bra, 41% tyckte att de klarade det 
mycket bra och 36% svarade inte på denna frågan. De blev även tillfrågade om 
de tyckte att personalen kunde förmedla, vårdhandlingar på ett sätt som förstods 
av patienten. 91% tyckte att de kunde detta i varierande grad. Man fann att 
patienterna var mer bekymrade över sin hälsosituation än över problemen med 
kommunikationen. 



 
Artikel 5. 
 
Titel:  Delusional memories from the intensive care unit- Experienced by patients with 

physical trauma. 
Författare: Ringdal, M., Johansson, L., Lundberg, D., & Bergbom, I. 

Tidskrift:  Intensive and Critical Care Nursing. 
År:  2006 
Syfte:  Beskriva traumapatienters upplevelser och minnen från deras vårdtid på IVA. 
Metod:  Frågeformulär med 14 frågor. 
Urval:  7 sjukhus blev tillfrågade och 5 ingick i studien. Samtliga 4424 traumapatienter 

som vårdats på aktuella sjukhus och som uppfyllt inklusionskriterierna fick ett 
frågeformulär 6-18 månader efter sin vistelse på IVA. 

Land:  Sverige 
Referenser:  23 
Samman-  De som hade flest minnen från vårdtiden hade inte vistats så länge på IVA,   
fattning.  inte heller inte i så hög grad haft hallucinationer utan adekvata minnen.  
  83% hade minnen av närstående på besök. Emotionella minnen så som smärta 

uppgavs av 70%.  Bland de patienter som hade felaktiga föreställningar och 
minnen var mardrömmar vanligast. Det var en signifikant skillnad på dem som 
hade felaktiga föreställningar de hade mycket mer emotionella känslor så som 
smärta, panik, rädsla och förvirring och kom heller inte ihåg besök från 
närstående på samma vis så som dom som hade inte hade haft vanföreställningar. 

 
Artikel 6. 
 
Titel:  Patient empowerment in intensive care- An interview study. 
Författare:  Wåhlin, I., Ek, A.C., & Idvall, E. 
Tidskrift:  Intensive and Critical Care Nursing. 
År:  2006 
Syfte:  Beskriva patientens bemyndigade på IVA. 
Metod:  Intervjuer. 
Urval:  11 patienter som tillbringat minst 3 dagar på IVA . Spridning vad det gäller kön, 

ålder och diagnoser eftersöktes. Patienterna kom från två olika sjukhus i södra 
Sverige. 

Land:  Sverige 
Referenser:  11 
Samman-  Det visade sig att de första dagarna på IVA oftast är mycket omtumlande, dagar  
fattning.  och nätter flyter ihop och kommunikationen är ofta mycket begränsad av olika 

anledningar. Att skapa en trygg miljö frambringat av närhet, god vård och 
information var viktigt under den här tiden. Det var viktigt för IVA patienten att 
denna hade ett värde som person hade val och inte bara var en utav alla. 
Närstående betydde otroligt mycket och de kände sig värdefulla när de blev 
påminda om dem. 

 



Artikel 7 
 
Titel:  The use of patient diaries in an intensive care unit. 
Författare:  Combe, D. 
Tidskrift:  Nursing in Critical Care, 
År:  2005 
Syfte:  Att undersöka patienternas upplevelse av vårdtiden på IVA samt att hjälpa 

patienterna efter vårdtiden med olika problem. 
Metod:  Strukturerade intervjuer.  
Urval:  Mellan januari och december 2001, följdes 35 patienter upp som tillbringat mer 

än 4 dygn på IVA. Dessa fortsatte man följa upp 3 ggr efter utskrivning. 
Land:  England  
Referenser:  11 
Samman-  Man fann att många patienter sa att de inte hade några minnen av sin tid på IVA.  
fattning.  Många var störda eller stressade över detta glapp i tid där man upplevde att man 

hade tappat kontrollen över vad som hade hänt dem. Detta visade sig bli en 
negativ faktor i deras sjukdom och återgång till ett normalt liv. Patienterna fann 
att fotografierna som hade tagits på IVA var till hjälp när man ville förstå vad 
som hade hänt på IVA. 

   
 
 
Artikel 8. 
 
Titel:  Patients experience of being critically ill or severely injured and cared for in an 

intensive care unit in relation to the ICU syndrome. Part I 
Författare: Granberg, A., Bergbom-Engberg, I., & Lundberg, D.  
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 
År: 1998 
Syfte: Att beskriva och ge en djupare insikt i patienternas erfarenheter och 
 minnen både under och efter vistelsen på IVA. 
Metod:  Intervjustudie. 
Urval:  Patienter som varit ventilatorbehandlade minst 36 timmar på en IVA. 
 Sex kvinnor och tretton män uppfyllde kriterierna och blev intervjuade. 
Land: Sverige 
Referenser: 32  
Samman- Patienterna beskriver sig själva som om de befinner sig i ett kaos där de är  
fattning: extremt instabila och sårbara. En bra vårdrelation mellan sjuksköterskan 
 och patienten är därför extremt viktigt för patientens välbefinnande. 
 
 
Artikel 9. 
 
Titel:  Acute confusion and unreal experiences in intensive care patients in relation to 

the ICU syndrome. Part II  
Författare:   Granberg, A., Bergbom-Engberg, I., & Lundberg, D  
Tidskrift:  Intensive and Critical Care Nursing 
År:  1999 
Syfte:  Att beskriva patienters erfarenheter av akut förvirring, desorientering, drömmar 

och mardrömmar under deras vistelse på IVA. 



Metod:  Intervjustudie. 
Urval:  19 patienter som uppfyllde kriterierna, se artikel 12. 
Land:  Sverige. 
Referenser:  46 
Samman-  IVA syndromet kan klassas som skrämmande eller inte skrämmande 
fattning.   Obearbetad rädsla leder till overkliga erfarenheter som triggar ökad rädsla.  
  Rädslan som patienten upplever är kopplad till hälsostatus och graden av 
  Självkontroll samt kommunikationsmöjligheter. En god omvårdnad där 

patienten blir sedd förebygger rädsla och skrämmande drömmar. 
 
 
Artikel 10. 
 
Titel:  Vulnerability and security in seriously ill patients in intensive care. 
Författare:  McKinley, S., Nagy, S., Stein-Parbury, J., Bramwell, M., & Hudson, J.  
Tidskrift:   Intensive and Critical Care Nursing  
År:  2002 
Syfte:  Att få en förstelse av de erfarenheter som det medför att vara en svårt  
  Skadad patient på en IVA. 
Metod:  Intevjustudie 
Urval:  14 Patienter som tidigare vårdats 3-53 dagar på IVA intervjuades 3-6 månader 
  Efter utskrivning. 
Land:   Australien. 
Referenser:  46 
Samman-  Patienterna som vårdas på IVA är mycket sårbara psykiskt och emotionellt. 
Fattning.  Brist på kontroll och opersonlig vård associerades med rädsla och oro. 

Författarna föreslår att adekvat information om vad som skall hända och vad 
som skall göras ges för att öka välbefinnandet för patienten. 

 
 
Artikel 11. 
 
Titel:  Stress and the intensive care patient: perceptions of patients and nurses. 
Författare:  Cornock, M.A. 
Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing. 
År:  1998 
Syfte:  Denna studie är en uppföljning på en amerikansk studie där man tittat på 
  sjuksköterskans uppfattningsförmåga angående stressfaktorer hos 

intensivvårdspatienter.  
Metod:  Frågeformulär. 
Urval:  71 patienter och 71 sjuksköterskor på IVA i England. 
Land:  England 
Referenser:  9 
Samman-      Upp till 4 år efter en ventilatorbehandling så uppger 90% att de upplever denna  
fattning.  behandling som otrevlig och stressframkallande. För mycket information gör att 

patienterna inte kan sortera alla intryck vilket verkar stressframkallande. Många 
patienter intar rollen som en ”god” patient och uppger därför inte att miljön är 
stressande.  



 
Artikel 12. 
 
Titel:  Long-term mechanical ventilation in a critical care unit: existing in an 

uneveryday world. 
Författare:  Johnson. P., Winsome. J., & Moyle. W. 
Tidskrift:  Journal of Advanced Nursing 
År:  2006 
Syfte:  Att tolka och beskriva innebörden för patienten att ligga länge i mekanisk 

ventilation på IVA. 
Metod:  Ostrukturerade intervjuer. 
Urval:   Nio patienter som nyliggen vårdats mer än sju dygn i mekanisk 

ventilation. 
  Alla deltagare var över 18 år och talade engelska. 
Land:   Australien 
Referenser:  27 
Samman- Patienter på IVA upplever det som otrevligt och problematiskt. 
fattning. men varje patients erfarenhet är unik. Man fann också att deltagarna hade 

svårt med tidsuppfattningen och verklighetsuppfattningen. Hallucinationer 
och mardrömmar gjorde att de upplevde sin kropp som obekväm och 
overklig vilket skrämde deltagarna.   

 
 
Artikel 13. 
 
Titel: Communication with critically ill patients 
Författare: Alasad, J., & Ahmad, M.  
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing. 
År: 2005 
Syfte: Att belysa upplevda erfarenheter hos en grupp sjuksköterskor på en IVA 

med avseende på verbal kommunikation till IVA patienter. 
Metod: Intervjuer och observationer. 
Urval: 28 IVA sjuksköterskor från tre sjukhus samt 240 timmar patient 

observationer på dessa tre sjukhus. 
Land: Jordan. 
Referenser: 34 
Samman- Okontaktbara och medvetslösa patienter fick mindre verbal 

kommunikation än 
fattning. vakna patienter. Det ansågs vara mindre krävande att arbeta med patienter 

som inte kunde kommunicera då de inte kan tala om sina behov och inte 
heller vara arga eller irriterade. En effektiv verbal kommunikation är en 
viktig del i vårdandet men glöms lätt bort då det är mycket att göra. 
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