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Sammanfattning: Upplevelsen av att inte kunna kommunicera hos patienter som

 ventilatorbehandlas på intensivvårdsavdelningen uppfattas av sjuk-

 sköterskor som ett obehag och kan vara ett skrämmande minne för 

 patienterna. Idag är dessa patienter mindre sederade och mer vakna 

                             än tidigare, vilket ställer högre krav på sjuksköterskans förmåga att 

 kommunicera. Denna litteraturstudie belyser hur vuxna patienter 

                                 inom intensivvård som ventilatorbehandlas upplever kommunika-

 tion samt sjuksköterskans åtgärder för att underlätta kommunika-

 tion. Efter genomgången analys skapades fyra olika teman; patien-

 tens reaktioner, patientens delaktighet, sjuksköterskans bemötande

 samt kommunikationsmetoder. Patientens reaktioner präglades av;

 skräck, rädsla, förvirring, osäkerhet och frustration över att inte

 kunna kommunicera. Delaktighet och bekräftelse var viktigt för

 kommunikationsförmågan. Läppläsning, ögonblinkningar samt 

 beröring var metoder för att underlätta kommunikationen. De vanli-

 gaste hjälpmedel som användes var kommunikationstavla, papper 

 och penna samt ja- nej frågor. Vidare forskning kan göras på vad 

 som skiljer de patienter åt som minns sin ventilatorbehandling från 

 de som inte minns. Hur nya sederande läkemedel som används 

 idag påverkar kommunikationsförmågan under ventilatorbehand-

 ling är ännu outforskat. Utbildning i vårdkommunikation för inten-

 sivvårdssjuksköterskor skulle kunna påverka att mötet förbättras 

 med patienter som vårdas i ventilator. 
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Abstract: The experiences of patients with mechanical ventilation not being

 able to communicate during their time in intensive care unit, are 

 reported by nurses as unpleasant and maybe a frightening memory    

                                 for the patient. Today these patients are less sedated and more  

                                 awake. For the nurses it challenges their ability to communicate.  

                                 This is a literature review to illuminate how adult patients on me-

 chanical ventilation in intensive care experience communication 

 and what the nurses do to facilitate communication. Four different 

 themes constructed from the analysis; the patient’s reactions, the 

 patient’s participation, the nurse’s efforts and methods of commu-

 nication. The patient’s reactions were marked by; dread, fear, con-

 fusion, uncertainty and frustration because their inability to com-

 municate. Sharing and confirmation was important to communi-

 cate. Body language such as, lip-reading, eye-blinking and touch 

 were methods to facilitate communication. The most usual aids 

 used were an alphabet-board, pen and paper and yes- no ques- 

                                 tions. Further research has to be done to investigate the differences 

 between patients who remember and not remember the ventilator

 treatment. How new sedating medicines influence the communica-

 tion ability during mechanical ventilation is not yet researched. 

 Education for nurses in communication maybe would make the 

 meeting with the patient being treated on a ventilator much better. 
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Inledning 

Upplevelsen av att inte kunna kommunicera hos patienter som ventilatorbehandlas un-

der vårdtiden på intensivvårdsavdelningen (IVA) uppfattas av sjuksköterskor som ett 

obehag och kan vara ett skrämmande minne för patienterna. Arbetet som intensivvårds-

sjuksköterska (IVA-sjuksköterska) innebär ofta att vårda patienter i ventilator. Patien-

terna är utsatta för en stor psykologisk stress i en högteknologisk intensivvårdsmiljö 

(Gonce Morton, Fontaine, Hudak & Gallo, 2005) och i stort behov av individuell om-

vårdnad. Forskning har visat (Löf, Berggren & Ahlström, 2008; Löf, Berggren & Ahl-

ström, 2006) att patienters minnen från intensivvårdstiden växlar mellan faktiska hän-

delser och overkliga upplevelser. Skrämmande upplevelser under vårdtiden utgör ett hot 

för psykologisk återhämtning upp till ett år efter utskrivning och risk att utveckla post-

traumatiskt stressyndrom (posttraumatic stress disorder, PTSD). En orsak till stress för 

patienter som är intuberade kan vara oförmågan att kommunicera. Känslor av hjälplös-

het och brist på kontroll kan vara överväldigande. Om patienten inte är kapabel att vara 

delaktig eller görs delaktig i vården är risken för apati och depression stor. Sjuksköters-

kan måste samarbeta med varje person i vårdteamet för att tillsammans ge patienten 

bästa möjliga omvårdnad. 

 

  

Bakgrund  

Inom intensivvården används idag begreppet ventilatorbehandling, och som i en del 

litteratur också benämns respiratorbehandling (Woodrow, 2000). I detta arbete används 

genomgående begreppet ventilatorbehandling.  

 

Vård i ventilator innebär att inte kunna andas själv (Bergbom & Nilsson, 1999). Patien-

ter som ventilatorbehandlas är i detta tillstånd helt beroende av andra. När sederingen 

minskas och patienten vaknar i ventilatorn uppstår känslor av rädsla, dödsångest och 

kaos. Samtidigt minns patienten inget, kan inte göra sig förstådd och känner sig helt 

skräckslagen. Oförmågan att kommunicera upplevs som frustrerande både för patienten 

och för de sjuksköterskor som vårdar patienten (Dybwik, 1997). För en sjuksköterska är 

målet att ge en hög kvalitet på vården och att hitta en balans mellan att ge en högtekno-

logisk vård och en psykosocial omvårdnad. Denna balans är en av de största utmaningar 

en IVA-sjuksköterska ställs inför. 

 

De sista tjugo årens forskning om patienters upplevelser av ventilatorbehandling har 

visat att patienters oförmåga till kommunikation resulterat i onödig smärta, oro och 

rädsla. Patientens hjälplöshet, egna upplevelser och sjuksköterskors interventioner i 

dessa situationer är inte utforskat i samma grad (Couchman, Wetzig, Coyer & Wheeler, 

2007; Coyer, Wheeler, Wetzig & Couchman, 2007). 

 

De flesta patienter som vårdats i ventilator har minnen (Ringdal, Johansson, Lundberg 

& Bergbom, 2006) från vårdtiden på IVA. Det mest förekommande minnet är närvaron 

av anhöriga och att höra personer tala. Det ger hopp om ett liv utanför sjukhuset. Vår-

den kring patienten måste göra det möjligt för dessa positiva minnesbilder. Overkliga 

upplevelser och obehagliga minnen hos patienter som vårdats på IVA korrelerar, enligt 

forskarna, med åldern. Yngre patienter under 50 år, och patienter som opererats och haft 

fler komplikationer påverkas mest, har mardrömmar och mer minnen av smärta, skräck 

och panik från vårdtiden. Även efter att ha lämnat IVA kan dessa upplevelser påverka 
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patienten en lång tid framåt. Minnen kan finnas kvar även efter fyra år. Svårt sjuka pati-

enter med ett akut insjuknande har sällan en klar minnesbild av sin sjukdom (Löf et al., 

2008; Löf et al., 2006). De ser också overkliga upplevelser som en verklighet och kan 

inte alltid skilja på vad som hänt och inte hänt. Desorientering och hallucinationer är 

vanligt förekommande både före, under och efter vårdtiden på IVA, och benämns ofta 

intensivvårdssyndromet (IVA-syndromet). IVA-syndromet beskrivs (McGuire, Basten, 

Ryan & Gallagher, 2000) som ett tillstånd orsakat av både fysiska och psykiska stresso-

rer. Akut förvirring som uppträder under vårdtiden på IVA kan vara orsakat av fysiska 

störningar som infektioner, elektrolytrubbningar eller medicinering samt psykiska på-

frestningar att vara nära döden eller att inte kunna kommunicera på grund av ventilator-

behandling. Sömnstörningar med minskad rapid-eye-movement (REM) sömn kan också 

orsaka förvirring. Syndromet skiljer sig inte från ett delirium och ska också, enligt för-

fattarna i föregående studie, benämnas som detta.  

 

Patienter som ventilatorbehandlats har ett behov av att tala om sina upplevelser och en 

uppföljning efter utskrivning från IVA är nödvändig (Löf et al., 2008; Löf et al., 2006; 

Ringdal et al., 2006; Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford et al., 2004).  

 

För att minska stress, smärta och obehag ges sederande och smärtstillande läkemedel till 

patienter som ventilatorbehandlas (Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 2007). Inom in-

tensivvården mäts patientens aktivitetsnivå genom en skala som heter MAAS (Motor 

Activity Assessment Scale). Ju fler poäng patienten har på MAAS-skalan och mer va-

ken, desto fler minnen finns av stressfyllda upplevelser. En längre vårdtid men också en 

akut utförd intubation har, enligt författarna, betydelse för uppkomsten av obehagliga 

minnen. Djupet av sedation har en avgörande betydelse för patientens upplevelse där 

lätt sedation jämfört med tyngre tycks öka patientens stressfyllda upplevelser. Vidare är 

oförmågan till kommunikation och endotrachealtuben (ETT) ett smärtsamt minne fram-

för allt för dem som är mer vakna och har ett högre MAAS.  

 

Allt eftersom ventilatorer utvecklats (Etchels, MacAulay, Judson, Ashraf, Ricketts, et 

al., 2003), har det blivit lättare att träna ur en patient från ventilatorn, och därmed mins-

ka tiden i ventilatorn men idag är patienter som vårdas i ventilator också mindre sedera-

de och mer vakna än tidigare (Egerod, Christensen & Johansen, 2006). Patienter som är 

intuberade kan då känna sig mer stressade av att inte kunna förmedla sig verbalt. 

 

Patienten är utsatt för stor stress i IVA-miljön (Gonce Morton et al., 2005) som kan vara 

orsakad av sömnsvårigheter, smärta, rädsla och att aldrig bli lämnad ifred. I många fall 

kanske prognosen är dålig och tankarna om döden är närvarande. Sederande läkemedel 

påverkar patienten att inte orka kommunicera. Kommunikation med en patient som ven-

tilatorbehandlas måste alltid ske på patientens villkor. En alltför uttröttad och muskel-

svag patient varken orkar eller vill kommunicera. 
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Kommunikation 

”Ordet kommunikation kan definieras som något som blir ett ”ömsesidigt utbyte” 

(communicatio), något som går ”att dela”, dvs. med någon eller några (communino) 

och ”något som blir gemensamt”,”göra någon delaktig i” (communicare)” (Fossum, 

2007, s 24).  

 

Kommunikation innebär överföring av information (Fossum, 2007), och handlar inte 

bara om det verbala uttrycket utan också om kroppsspråket.  

Förmågan att kommunicera är en överlevnadsfaktor (Enqvist & Bengtsson, 2005). Detta 

går ända tillbaka till spädbarnet som via kroppsspråk och känslor berättar om sina upp-

levelser. Även i vuxen ålder är betydelsen av kroppslig kommunikation av vikt. Det 

visar på hur relationen kan förbättras mellan vårdpersonal och patienter genom att tolka 

de ordlösa signalerna. 

 

Största delen av all kommunikation är icke-verbal (Isgren, Lyckander & Strömberg, 

2003). Medvetet eller omedvetet förmedlar sig individen till sin omgivning med gester, 

blickar eller mimik. Kommunikation har som mål att få och ge information, men också 

till att ge känslomässigt stöd. Den har därigenom en viktig plats i allt vårdarbete, och är 

ett av de viktigaste redskapen i mötet med patienter och närstående. 

 

Den icke-verbala kommunikationen (Silverman, Kurtz & Draper, 2005) kan delas in i 

olika områden. Kroppshållningen: Sitter, står, avslappnat uppträdande. Närhet: Ut-

rymme, avståndet mellan de som kommunicerar. Beröring: Handskakning och fysisk 

kontakt. Kroppsrörelser: Gester, rörelse av kroppen, armar och ben. Ansiktsuttryck: 

Leende, skratt, rynkar pannan. Ögonrörelser: Ögonkontakt, stirrar, spänner blicken. 

Röstläge: Tystnad, pauser, hastighet av tal, tonläge. Tidsutrymme: Stressad, tidig, sen. 

Fysiskt framträdande: Kön, stil, kläder. Miljö: Lokal, möbler, ljus, färger. 

 

Vårdkommunikation tar sin utgångspunkt i människors aktuella möten inom vården       

(Ståhl, 2008). Vård och behandling kan inte utföras utan att människor möts och kom-

municerar. Vårdkommunikation äger rum vid det tillfället då patienter och vårdpersonal 

möts i ett vårdsammanhang. Denna kommunikation får sin prägel och utseende beroen-

de av vad personerna har med sig i den aktuella situationen, samt vilken bakgrund och 

samlade erfarenheter individerna har.  

 

Det har visat sig att patienter som ventilatorbehandlas har många upplevelser, en vanlig 

upplevelse är kommunikationsproblem (Dybwik, 1997). Då patienterna befinner sig i 

urträning av ventilatorn finns möjlighet att kommunicera verbalt. 

  

Ventilatorbehandling 

Ventilatorbehandling beskrivs som färskgas som blåses in i lungan med övertryck          

(Larsson & Rubertsson, 2007). Andningsarbetet minskas och avlastas samt gasutbytet 

förbättras. Den viktigaste funktionen är att ersätta patientens respiratoriska muskelfunk-

tion.  

 

Vid ventilatorbehandling måste en fri och säker luftväg skapas (Dybwik, 1997). Detta 

kan göras på olika sätt. För de flesta patienter på IVA som bedöms ha normala luftvä-

gar, är det standard att initialt intubera oralt, och då använda sig av en ETT för att bibe-

hålla och skydda luftvägen (Larsson & Rubertsson, 2007). Möjligheten till nasalintube-
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ring finns också. Nackdelarna är att det är svårare att intubera nasalt och att det tar läng-

re tid. Risken för näsblödning, samt risken för sinuiter och tryckskador på näsan ökar 

också. Fördelarna är att den tolereras bättre, är enklare att fixera samt lättare att utföra 

munvård. Intuberingen gör att patienterna inte kan kommunicera verbalt, vilket kan vara 

frustrerande för många patienter (Dybwik, 1997). Hos patienter som ventilatorbehandlas 

har därför den icke-verbala kommunikationen en stor betydelse. 

 

Ett annat sätt att skapa fri luftväg är genom att göra en tracheotomi, ett operativt öpp-

nande av luftstrupen på halsens framsida för respiratorbehandling (Lindskog, 2008). 

Tracheostomi används framförallt när långvarig ventilatorbehandling är nödvändig. 

Tracheostomins fördelar är att den är bekvämare för patienten än en ETT (Gonce Mor-

ton et al., 2005). Den är lättare att fixera, och urträningen går oftast snabbare. Tracheal-

kanylen går direkt in i luftstrupen och inte förbi de övre luftvägarna, vilket också mins-

kar luftvägsmotståndet. Eftersom trachealkanylen inte passerar stämbanden minskar 

risken för heshet. Detta gör det också möjligt att under urträningen kunna kommunicera 

verbalt med hjälp av en talventil. En talventil är en envägsventil som sätts direkt på tra-

chealkanylen. Inandningen går via kanylen, och utandningen genom övre luftvägarna 

och förbi stämbanden, vilket gör det möjligt att tala. De patienter som befinner sig i 

urträning av ventilatorn, och har en trachealkanyl kan använda sig av en talventil, och 

möjlighet till verbal kommunikation finns då.  

  

Sjuksköterskans omvårdnad 

Vårdandet beskrivs som en synergi (Gonce Morton et al., 2005) där patientens behov 

och unika personlighet ställs mot sjuksköterskans förmåga och kompetens. När detta 

möts och harmoniserar kan vårdandet bli optimalt. Synergimodellen är en omvårdnads-

modell som har patienten och dennes familj i centrum. Den visar vilka egenskaper som 

bör finnas både hos patienten och sjuksköterskan för att de tillsammans ska nå uppsatta 

mål. Sjuksköterskan måste ha kunskap att se ett helhetsperspektiv, vara mottaglig för 

mångfald, kunna analysera och reflektera, se etiska aspekter, skapa en bra miljö för vår-

dandet och minska lidandet för patient och närstående. Patienten måste ta tillbaka sitt 

eget ansvar och vara delaktig i sin vård för att förbättras och bibehålla stabilitet. Sjuk-

sköterskan ska stötta patientens beslut och delaktighet i vården och ge möjlighet att ta 

tillbaka eget ansvar men också se patientens sårbarhet och vilka copingmekanismer som 

används. Kontakten med närstående är viktig för patientens välbefinnande. Ett gott 

samarbete i vårdteamet krävs och vårdandet är en ständig process av lärande och kritiskt 

tänkande. Vården av en patient som ventilatorbehandlas kräver stor kunskap av sjukskö-

terskan om ventilatorns funktion och de inställningar och kontroller som görs för att ge 

en optimal hjälp till patienten. Patienten är i ett utsatt läge och andas med hjälp av venti-

latorn och kan inte kommunicera verbalt. Relationen till närstående blir annorlunda. 

Kontinuerlig information och uppmuntran till patienten är av största vikt likväl som att 

få patienten att förstå att delaktigheten är betydelsefull för tillfrisknandet. 

 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att belysa hur patienter som ventilatorbehandlas  

inom intensivvård upplever kommunikation samt vad sjuksköterskor kan göra för att 

underlätta kommunikation. 
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Syfte  

Syftet var att belysa hur vuxna patienter inom intensivvård som ventilatorbehandlas 

upplever kommunikation samt sjuksköterskans åtgärder för att underlätta kommunika-

tion. 

 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt riktlinjer från Friberg (2006). Pro-

blemområdet identifierades och en inledande litteratursökning gjordes i ämnet. Ämnet 

avgränsades och ett syfte med arbetet formulerades. En systematisk litteratursökning 

gjordes och granskades. 

Studien syftar till att ge en bild av kunskapsläget kring patienters upplevelser av kom-

munikation vid ventilatorbehandling, men också de åtgärder som sjuksköterskor kan 

vidta för att hjälpa patienten att lättare kommunicera. 

 

Datainsamling 

För att få en bredd gjordes artikelsökning i flera databaser; Pubmed, Cinahl och Science 

Direct. Sökorden har använts i olika kombinationer. För att använda rätt sökord använ-

des de index som fanns i databaserna. MeSH Major Topic (MT) i PubMed har använts 

och i Cinahl har Cinahl Heading begränsat sökningen genom Exact Major Subject Hea-

ding (MM) och Exact Subject Heading (MH). I Science Direct fanns inget index varför 

fritextsökning har gjorts. Inklusionskriterier har varit engelska, vetenskapligt bedömda 

och vuxna. Fjorton artiklar valdes ut från de genomlästa abstracten vilka svarade mot 

syftet i arbetet (tabell 2, bilaga I). Av de artiklar som framkom var sju artiklar äldre än 

fem år, sju var yngre. Manuell sökning har också gjorts på författarnamn. Bergbom-

Engberg har sökts manuellt. Vid sökning i Cinahl valdes en artikel från 1996 som hand-

lade om interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter. Sökningen innehöll sökordet 

critical care nursing för att få med sjuksköterskans roll. Vid en sökning i Cinahl kunde 

Life Experiences användas i kombination med Ventilator Patients. Vid ytterligare sök-

ning på Life Experiences i annan kombination framkom inga träffar. Då gjordes sökning 

på ordet experiences som fritext. Översättningen av sökorden presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökord 

Sökord utifrån syf-

tet 

Cinahl 

Thesaurus 

PubMed 

MeSH 

Science Di-

rect 

Fritext 

sökord 

Patient Ventilator 

Patients 

Patients ventilator pa-

tients 

 

Kommunikation Communica-

tion 

Communica-

tion 

communica-

tion 

communica-

tion 

Ventilatorbehand-

ling 

 

Respiration, 

Artificial 

Respiration, 

Artificial 

 

  

Intensivvård Critical Care 

Nursing 

Intensive Care 

Units 

  

Upplevelser Life Experien-

ces 

  experiences 
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Vid flera tillfällen gav sökningen samma artiklar. En korrigering av sökhistoriken har 

gjorts för att tydliggöra sökvägen i de olika databaserna. 

 

Den vetenskapliga granskningen av artiklarna har skett med hjälp av granskningsmallar 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) för kvantitativ respektive kvalitativ metod.   

 

Databearbetning    

Databearbetning har gjorts enligt Friberg (2006) av de fjorton artiklarna. För att få en 

struktur och en överblick av valda artiklars metoder och slutsatser användes en artikel-

översikt (tabell 3, bilaga II). Artiklarna har noga bearbetats genom upprepade genom-

läsningar, kondenserats vad gäller syfte, metod och resultat, sorterats efter innehåll och 

svar på syftet med litteraturstudien, jämförts med varandra och slutligen har teman ska-

pats som svarar på syftet. Under genomläsningarna av artiklarnas resultat markerades 

adjektiv som svar på patientupplevelsen av kommunikation samt även ord som betydde 

något för kommunikationsförmågan, exempelvis delaktighet, bekräftelse och hopp. 

Även olika hjälpmedel för att underlätta kommunikation markerades. Artiklarnas resul-

tat delades in i dels patienternas upplevelser av kommunikation vid ventilatorbehand-

ling, dels sjuksköterskans åtgärder för att underlätta kommunikation. Vidare bearbet-

ning gjordes av artiklarna genom indelning av resultaten för att hitta sjuksköterske-

perspektivet och patientperspektivet, vad sjuksköterskans handlingar och egenskaper 

spelade för roll i att underlätta kommunikation och vad patienterna önskade. Under hela 

processen jämfördes alla artiklar med varandra för att hitta dels likheter men också olik-

heter i resultatet. 

  

Efter genomgången analys skapades fyra olika teman som beskrev hur vuxna patienter  

som ventilatorbehandlas upplevde sin kommunikation samt vad sjuksköterskor kunde 

göra för att underlätta för patienten. Teman som kom fram var; patientens reaktioner, 

patientens delaktighet, sjuksköterskans bemötande samt kommunikationsmetoder. 

 

 

Resultat 

Patientens reaktioner 

Patienternas upplevelser av svårigheten att kommunicera under ventilatorbehandling 

präglades av känslomässiga reaktioner. Bergbom-Engberg och Haljamäe beskrev 

(1993,1989) och även Hafsteindóttir (1996) reaktioner av skräck, rädsla, förvirring, osä-

kerhet och frustration över att inte kunna tala. Patienter som var medvetslösa vid in-

komsten upplevde mindre oro och skräck över oförmågan till kommunikation än de som 

var vakna vid inkomsten och intuberades mindre akut (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 

1989). De gjorde jämförelser mellan könen där kvinnor i denna studie kände mer skräck 

och panik än män under ventilatorbehandling.  

 

Enligt Patak, Gawlinski, Fung, Doering och Berg (2004) upplevde 62% av patienterna 

en hög grad av frustration av att försöka kommunicera under ventilatorbehandling. Gra-

den av frustration över att inte kunna tala kopplade författarna samman med hur djupt 

sederad patienten var. Patienter som fick sederande medicin hade en lägre grad av fru-

stration. Det fanns ingen signifikans mellan graden av frustration och medicinsk dia-

gnos samt intubationens längd. När kommunikationen misslyckades uppstod reaktioner 

av irritation, ilska och sorg (Johnson, St John & Moyle, 2006; Hafsteindóttir, 1996; 
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Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1993). Patienterna var muskelsvaga, blev uttröttade och 

gav upp (Karlsson & Forsberg, 2008; Johnson, et al., 2006; Patak, et al., 2004; Haf-

steindóttir, 1996) om kommunikationen misslyckades. Hafsteindóttir (1996) beskrev 

patienter som så uttröttade, passiva och apatiska att de inte ens kunde hålla i en penna. 

 

I flera studier var ETT (Johnson, et al., 2006; Happ, Tuite, Dobbin, Di Virgilio-Thomas 

& Kitutu, 2004; Rotondi, Mendelsohn, Schulz, Belle, Im et al., 2002; Hafsteindóttir, 

1996; Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1989) orsaken till svårigheten att kommunicera. 

Den upplevdes som smärtsam, den kändes som om man skulle kvävas och gav ett obe-

hag som patienterna mindes med skräck. Patienterna beskrev sina känslor som att käm-

pa för varje andetag och samtidigt försöka kommunicera med personalen om behovet av 

mer syre. Mardrömmar och svårigheter att sova sattes också i samband med ETT (Ro-

tondi, et al., 2002; Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1989). Jämförelser mellan somatiska 

upplevelser och känslomässiga reaktioner hos patienter som ventilatorbehandlades, 

gjordes i studien av Bergbom-Engberg och Haljamäe (1989). Bristande kommunika-

tionsförmåga på grund av ETT orsakade för patienterna svårighet att slappna av och 

kunna sova. Mardrömmar beskrevs hos 41% av dessa patienter.   

 

Karlsson och Forsberg (2008) beskrev att patienternas bristande kommunikationsför-

måga gav ett lidande och ett förlorat hopp. Dock upplevde patienterna kommunikatio-

nen som ett mindre problem. Det viktigaste under ventilatorbehandlingen var att ha nå-

gon fysiskt nära och behålla hoppet. Minnet av kommunikationen som en svårighet för-

ändrades över tid (Wojnicki-Johansson, 2001) och upplevdes som mindre besvärlig ju 

längre tid som förflutit från ventilatorbehandlingen. 

 

Patientens delaktighet 

Patienterna upplevde en brist på kontroll över sin situation när kommunikations-

förmågan var nedsatt. Förmågan att kommunicera gav kontroll och en känsla av makt 

och var en del i återhämtningen (Johnson, 2004). Det beskrevs som att komma tillbaka 

till livet igen. Patienterna mindes beroendet av ventilatorn och ETT (Johnson, et al., 

2006) som ett overkligt tillstånd som innebar svårigheter att kommunicera och kände 

sig inte alls delaktiga i vad som skedde runt omkring dem. Detta skapade starka känslor 

av sårbarhet och rädsla för döden. Först när patienten blev medveten och accepterade 

sin situation uppstod en känsla av att det blev lättare att göra sig förstådd (Hafsteindót-

tir, 1996).  

 

Enligt Happ, Roesch och Garrett (2004) var det viktigt att patienten själv kunde initiera 

kommunikation med olika hjälpmedel och på så sätt känna sig mer delaktig. Karlsson 

och Forsberg (2008) menade att delaktighet och bekräftelse var nödvändiga för att 

minska lidandet för patienten. Total avsaknad av krav och utmaningar för patienten gav, 

enligt författarna, ett lidande som påverkade kommunikationsförsöken. Den fysiska 

bekräftelsen genom kroppskontakt och beröring av sjuksköterskan upplevde patienterna 

som viktig. Även en bekräftelse av sjuksköterskan genom att få uppmärksamhet och ta 

del av livet utanför gjorde patienterna delaktiga i sin vård. Uppmuntran och stöd från 

närstående (Karlsson & Forsberg, 2008; Johnson, 2004; Granberg, Bergbom-Engberg & 

Lundberg, 1998; Hafsteindóttir, 1996) var viktigt, vilket fick patienterna att behålla 

hoppet, klara av dagen och känna sig mer delaktiga. Det gav känslor som trygghet och 

välbefinnande samt underlättade för patienterna att kommunicera. 
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Sjuksköterskans bemötande   

Sjuksköterskans personliga egenskaper och handlingar visade sig ha stor betydelse för 

kommunikationen med patienter som ventilatorbehandlades. I flera av studierna upp-

levdes vikten av information av många patienter som en mycket betydelsefull del i för-

hållandet till sjuksköterskan och möjligheten att kommunicera (Johnson, 2004; Patak, et 

al., 2004; Rotondi, et al., 2002; Wojnicki-Johansson, 2001; Hafsteindóttir, 1996; Berg-

bom-Engberg & Haljamäe, 1993; Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1989). 

Bergbom-Engberg och Haljamäe (1989) visade på betydelsen av kontinuerlig och stöd-

jande information till patienterna även om de inte var vakna. I sjuksköterskans vårdpla-

nering var det viktigt att se sambandet mellan kommunikationssvårigheter och svåra 

känslomässiga upplevelser. Enligt Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993) upplevde 

mindre erfarna sjuksköterskor det många gånger som ett personligt misslyckande att 

inte kunna kommunicera, men de fortsatte ändå att informera och gav inte upp försöket 

till kommunikation. Hafsteindóttir (1996) beskrev att information från närstående och 

sjukvårdspersonal gav patienten känslor som trygghet och välbefinnande. Sjuksköters-

kornas egenskaper att vara informativa och erbjuda patienten möjlighet att själv kunna 

ställa frågor var en viktig del i återhämtningen (Johnson, 2004; Patak, et al., 2004). 

Stressfyllda upplevelser som att inte kunna kommunicera, sömnsvårigheter samt obeha-

get av ETT minskades genom bättre information (Rotondi, et al., 2002). En del patienter 

trodde aldrig att de skulle kunna tala igen och det visade sig att patienterna behövde mer 

information om ventilatorbehandlingen och den begränsade kommunikationsförmågan 

(Wojnicki-Johansson, 2001). I en av artiklarna (Hall, 1996) ansågs det att sjuksköters-

kor var mer angelägna att ge information än att lyssna till patientens behov.  

 

Karlsson och Forsberg (2008) visade också att om sjuksköterskan hade ett holistiskt 

synsätt på omvårdnaden så upplevde patienterna större delaktighet i vården. I flera stu-

dier (Johnson, et al., 2006; Patak, et al., 2004; Granberg et al., 1998; Bergbom-Engberg 

& Haljamäe, 1993) beskrevs hur sjuksköterskans personlighet påverkade kommunika-

tionsmöjligheterna. Närvarande och förstående sjuksköterskor underlättade kommunika-

tionen. Om patienterna inte fick uppmärksamhet upplevdes det som mycket jobbigt. 

Sjuksköterskor som hade bråttom och var stressade visade på begränsningar i kommu-

nikationen. Vidare skrev Granberg, et al. (1998) att sjuksköterskor som talade lugnt och 

tyst fick patienten att känna sig som en hel människa. Bergbom-Engberg och Haljamäe 

(1993) menade att tillräckligt med tid, kontinuitet samt att ha en bra ögonkontakt med 

patienten underlättade kommunikationen. I studien framkom också att nyutbildade IVA-

sjuksköterskor kommunicerade om olika vårdaktiviteter medan mer erfarna sjukskö-

terskor talade om familjen och sociala aktiviteter. Sjuksköterskor som var opersonliga 

och inte visade empati (Patak, et al., 2004) gjorde att patienterna kände sig modlösa och 

missförstånd uppstod som påverkade försöken att kommunicera. Enligt Granberg, et al. 

(1998) visade det sig också att patienterna hade klara minnen av sjuksköterskornas bete-

ende och klassificerade dem som onda och goda. En del patienter kallade sjuksköters-

kan en ängel, och andra kunde må dåligt när den sjuksköterskan de kände förtroende för 

gick på kafferast.  

 

Enligt Hall (1996) hade erfarenheten som IVA-sjuksköterska eller nivån på utbildning-

en inte någon betydelse i kommunikationen till patienten. De fann inte heller någon sig-

nifikant skillnad på tiden som sjuksköterskan var hos patienten och antalet positiva och 

negativa handlingar i samspelet mellan sjuksköterska och patient. 
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Relationen mellan sjuksköterskan och patienten beskrevs i några artiklar (Johnson, 

2004; Granberg, et al., 1998) som en viktig del i kommunikationen. En bra relation till 

sjuksköterskan gav känslor som trygghet, att känna sig säker, och tilliten till vårdperso-

nalen gjorde att deras välbefinnande ökade. Enligt Johnson (2004) upplevde patienterna 

att de gjorde stora framsteg trots svårigheten att kommunicera när de kände samhörighet 

med personalen. Graden av respons från patienten till sjuksköterskan hade också stor 

betydelse för samspelet, och ökade möjligheten till kommunikation (Hall, 1996). Anta-

let positiva och negativa handlingar påverkade också relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Mer än 75% av alla handlingar som sjuksköterskan gjorde, som att in-

formera, uppmuntra eller ge förslag på delaktighet, var positiva för patienten.  

 

Kommunikationsmetoder 

Flera av artiklarna visade också på hur sjuksköterskor kunde underlätta för patienter att 

kommunicera med stöd av olika hjälpmedel. Då den verbala kommunikationen ofta var 

begränsad upplevdes det av många patienter att en kommunikationstavla var till stor 

hjälp. Patak, et al. beskrev (2006, 2004) och även Wojnicki-Johansson (2001) hur en 

kommunikationstavla kunde underlätta kommunikationen. Enligt Patak, et al. (2006) 

minskade graden av frustration vid försök till kommunikation då en kommunikations-

tavla användes. Förslag på hur en kommunikationstavla skulle kunna se ut framfördes 

också i denna studie. Det kunde vara en ABC- tavla, stor text och flera färger. En bra 

metod var också att använda sig av papper och penna om patienten återfått sin muskel-

kraft (Happ, et al., 2004; Patak, et al., 2004; Wojnicki-Johansson, 2001). 

  

Den icke-verbala kommunikationen visade sig ha stor betydelse (Happ, Tuite, et al., 

2004; Happ, et al., 2004; Wojnicki-Johansson, 2001; Bergbom-Engberg & Haljamäe, 

1993). Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993) beskrev att ögonkontakten var avgöran-

de för ett bra möte. Läppläsning och ögonblinkningar var de vanligaste metoderna för 

att underlätta kommunikationen (Wojnicki-Johansson, 2001; Bergbom-Engberg & Hal-

jamäe, 1993). Användandet av ja- nej frågor togs också upp som en frekvent kommuni-

kationsmetod av Wojnicki-Johansson (2001). I en av artiklarna (Happ, et al., 2004) 

nämndes möjligheten att använda sig av VOCA (electronic voice output communication 

aids), det krävde dock ofta en del hjälp av personalen, och bristen på tid var ett hinder. 

VOCA användes inte som enda kommunikationsmetod utan i kombination med kropps-

språket. Den icke-verbala kommunikationen med döende bestod av huvudskakningar, 

läppläsning och gester (Happ, Tuite, et al., 2004).  

 

Beröring och att vara fysiskt nära var andra faktorer av betydelse som kom upp i sam-

band med möjligheten att underlätta kommunikationen för patienterna (Karlsson & 

Forsberg, 2008; Wojnicki-Johansson, 2001; Bergbom-Engberg  & Haljamäe, 1993). De 

flesta patienter, 73%, ansåg att sjuksköterskorna kunde etablera kommunikation, och 

patienterna föredrog då kroppsspråk och beröring som kommunikationsmetoder (Woj-

nicki-Johansson, 2001). Kroppskontakt var en del av den fysiska bekräftelsen, och 

kommunikationen upplevdes då som ett mindre problem. Det viktigaste var att ha någon 

nära och behålla hoppet (Karlsson & Forsberg, 2008). Bergbom-Engberg och Haljamäe 

(1993) beskrev att beröring användes som kommunikationsmetod, men mest till äldre 

och barn, sällan till patienter i sjuksköterskornas egen ålder. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie har flera fördelar. Den sammanfattar kunskapsläget för en speciell 

fråga. Artikelsökning gjordes i flera databaser och med olika kombinationer av sökord 

för att få fram en bredd kring den specifika frågeställningen. Detta ger en större trovär-

dighet till litteraturstudien som metod.  

 
Ämnesområdet gav ett stort antal artiklar. Sökområdet avgränsades till att omfatta upp-

levelser av kommunikation och förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Sökning-

arna begränsades av MM, MH, MT samt limits, varför antalet träffar inte blev så många. 

Viktigt var att från första början använda rätt sökord och då var de index som fanns till 

stor hjälp. 

 

Studier med både kvalitativ och kvantitativ metod valdes inte medvetet utan vid gransk-

ning av artiklarnas metoder fanns både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder 

med. Bland de kvalitativa dominerade fenomenologin som beskriver hur något upplevs. 

Frågan om patienters upplevelser av ventilatorbehandling är ställd utifrån ett kvalitativt 

perspektiv men även studier som analyserats kvantitativt ger svar på frågan. De kvalita-

tivt analyserade studierna belyser genom citat på ett levande sätt upplevelsen ur ett pati-

entperspektiv.  

 

Studier som sorterades bort gav inte svar på upplevelsen av kommunikation utan berör-

de mer samtliga upplevelser under intensivvårdstiden. Det fanns mycket skrivet om pa-

tienters upplevelser av ventilatorbehandling. Svårigheten var att begränsa området till 

att handla om kommunikation.  

 

Två av studierna är daterade 1993 och 1989 (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1993; 

Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1989). Studien från 1989 är en av de första som gjordes 

i Sverige på patienters upplevelser av ventilatorbehandling. Studierna valdes då Berg-

bom-Engberg är en framstående forskare som lagt fram en avhandling och publicerat 

artiklar samt är ofta en citerad författare i andra verk. Manuell sökning gjordes på denna 

författare för att få fram fler publicerade studier. Resultatet från dessa stärker svaret på 

syftet med litteraturstudien. Även Hafsteinsdóttir (1996) var en ofta citerad författare i 

ämnet om upplevelser av kommunikation hos patienter som ventilatorbehandlas och 

kom fram vid flera artikelsökningar. Hall (1996) var tidig med att ta upp förhållandet 

mellan patienter som ventilatorbehandlas och sjuksköterskor. 

 

Sju av studierna var äldre än fem år, sju var yngre. Det visar att även något äldre studier 

fortfarande är aktuella och att det inte finns så mycket nya vinklingar av ämnet. 

 

Databearbetningen med att få fram svar på syftet med litteraturstudien i studiernas resul-

tatdel gjordes på ett strukturerat sätt. Syftet var att dels finna patientupplevelsen av ven-

tilatorbehandling, dels sjuksköterskans åtgärder för att underlätta kommunikation. Ef-

tersom syftet är tvådelat var det självklart att i studierna leta efter svar på detta. Ju fler 

gånger studierna lästes desto fler aspekter hittades om ämnet. Patientupplevelsen av 

kommunikation beskrevs med adjektiv men också egenskaper hos både patienten och 

sjuksköterskan som spelade roll för kommunikationsförmågan framkom. I studierna 

fanns ofta både patientupplevelsen, men också sjuksköterskans betydelse med. De lik-
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heter som fanns i studierna styrker validiteten av resultatet. Indelningen i fyra olika te-

man var inte helt självklar. Det var viktigt att få fram svar på syftet, men också patient-

perspektivet, vad patienterna upplevde samt vad patienterna hade för önskemål på sjuk-

sköterskornas handlingar. Slutligen skapades fyra olika teman som svar på syftet med 

litteraturstudien. 

 

Resultatdiskussion 

Den vetenskapliga granskningen av artiklarna skedde med hjälp av granskningsmallar 

(Willman, et al., 2006) av kvantitativ respektive kvalitativ metod. Flera av studierna 

använde kvantitativ metod men även en kvalitativ analys gjordes vid databearbetningen. 

Detta gjorde att granskningsmallarna inte var helt enkla att använda. Majoriteten av 

studierna håller dock vetenskaplig grad I. Begränsningar med en del av studierna kan 

diskuteras. Patientantalet kan vara för litet, urvalet för snävt. Generaliserbarheten kan 

också ifrågasättas. De studier som bedömts som grad II har ett begränsat urval och kan 

inte generaliseras samt saknar diskussion om etiska ställningstaganden.  

 

I resultatet skapades fyra olika teman som beskriver patientupplevelsen av kommunika-

tion vid ventilatorbehandling samt sjuksköterskans åtgärder för att underlätta kommuni-

kation. 

 

Resultatet visade från ett patientperspektiv upplevelsen av att inte kunna förmedla sig.  

Det framkom att patienter vid ventilatorbehandling upplevde oförmågan till kommuni-

kation som en stressfylld upplevelse (Karlsson & Forsberg, 2008; Johnson, et al., 2006; 

Patak, et al., 2006; Patak, et al., 2004; Johnson, 2004; Rotondi, et al., 2002; Hafsteindót-

tir, 1996; Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1989). Ett flertal stressorer finns i IVA-

miljön men för de allra flesta är oförmågan att kommunicera med vårdpersonal och när-

stående en av de starkaste upplevelserna som skapar starka känslomässiga reaktioner 

som skräck, rädsla, osäkerhet och hög grad av frustration. Den icke-verbala kommuni-

kationen har här en stor betydelse och för patienterna är kroppsspråket och beröring det 

viktigaste. Detta bekräftades också i flera studier (Karlsson & Forsberg, 2008; Happ, 

Tuite, et al., 2004; Happ, et al., 2004; Wojnicki-Johansson, 2001; Bergbom-Engberg & 

Haljamäe, 1993). Den icke-verbala kommunikationen som användes var ögonkontakt, 

läppläsning och ja- nej frågor. Sedering av patienten men också vilken förmåga sjukskö-

terskan har att kommunicera påverkar den icke-verbala kommunikationen.  

Carroll (2007) menar att trots mångåriga studier om patienters upplevelser av ventila-

torbehandling fortsätter patienter berätta om kommunikationssvårigheter. Carrolls stu-

die är unik i sitt slag på så sätt att både verbala och icke-verbala intervjuer gjordes under 

tiden som patienterna ventilatorbehandlades, inte efteråt som oftast studerats. Professio-

nella läppläsare föreslås som hjälp. Happ, Tuite, et al. (2004) beskrev hur den icke-

verbala kommunikationen med döende patienter bestod av huvudskakningar, läppläs-

ning samt gester. Det kräver både lång erfarenhet och vana att kunna läsa på läppar, 

men är kanske något som kan användas som komplement till att förbättra kommunika-

tionen med patienter som ventilatorbehandlas.  

  

Patienter som ventilatorbehandlas har många minnesbilder från tiden på IVA. Enligt, 

Bergbom och Lundberg (2001) kan obehagliga minnesbilder leda till ett IVA-syndrom. 

Tecken på ett begynnande delirium, även kallat IVA-syndrom, som kan ses i vården av 

patienten kan enligt Granberg-Axell, et al. (2001) vara sättet att kommunicera, ansikts-

uttryck eller kroppsrörelser. Patienterna kan vara rastlösa, plockiga och desorienterade. 
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För en del patienter kan dessa upplevelser hålla i sig under en längre tid, för andra mer 

kortvarigt. Granberg, et al. (1998) menade att närvaron av anhöriga gör patienterna lug-

na och är en av de första riktiga minnesbilderna från ventilatortiden. Detta kan förstär-

kas inom intensivvården genom att underlätta för närstående att vara med i vården av 

patienten. 

 

Alla patienter minns dock inte tiden på IVA. Rotondi, et al. (2002) noterade detta och 

beskrev att de som inte mindes var mer allvarligt sjuka. Bergbom-Engberg och Halja-

mäe noterade redan 1989 att de som var medvetslösa vid inkomsten och intuberades 

akut hade färre obehagliga upplevelser av kommunikationssvårigheter, mardrömmar, 

smärta, skräck, rädsla, panik och ångest, jämfört med de som intuberades mer planerat. 

Samuelsson, et al. (2007) beskriver det motsatta förhållandet. De som intuberas akut har 

fler obehagliga minnesbilder. Samuelsson, et al. (2007) beskriver vidare att de som inte 

mindes var äldre, svårare sjuka och tyngre sederade. De som mindes tiden på IVA hade 

en lägre medelålder, var män och var akuta inläggningar.  

 

Samuelsson, et al. (2007) menar att lätt sedering jämfört med tyngre ger fler stressfyllda 

upplevelser. Dessa obehagliga upplevelser kan bestå i att inte kunna kommunicera, vara 

törstig eller att vara begränsad av ETT och slangar. Jämförelser i studien görs mellan 

sederingsnivå enligt MAAS och stressfyllda upplevelser. Patak, et al. (2004) gjorde lik-

nande jämförelser. Medicinering med sederande läkemedel skapade lägre grad av fru-

stration över att inte kunna kommunicera. 

 

Tyngre sedering av patienten under ventilatorbehandlingen skulle kunna förebygga 

stressfyllda upplevelser. Patienten blir dock mindre delaktig i sin vård och återhämt-

ningen efter tiden i ventilator kan försvåras. Det kan vara svårt att få tillbaka muskel-

kraften och att hitta talförmågan igen. De som inte minns kanske lättare drabbas av 

PTSD. Uppföljning av patienter som ventilatorbehandlas är betydelsefull för att ta reda 

på vilka minnen patienterna har från tiden på IVA. 

 

En stor källa till obehag var ETT då patienterna inte kunde kommunicera (Johnson, et 

al., 2006; Happ, Tuite, et al., 2004; Rotondi, et al., 2002; Hafsteindóttir, 1996; Berg-

bom-Engberg & Haljamäe, 1989). I den kliniska vardagen är detta ofta förekommande 

och det är viktigt att tidigt träna ur en patient från ventilatorn. Enligt Mårtensson och 

Fridlund (2002) är kommunikationen av stor betydelse inför urträning. Patientens behov 

av att förstå vad som händer och att kunna meddela sig är viktigt för en lyckad urträning 

från ventilatorn. En tracheotomi kan underlätta för patienten att kommunicera då en 

talventil kan användas. 

 

Idag är patienter som ventilatorbehandlas vid medvetande och lättare sederade än tidiga-

re. Det ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att se och bekräfta patientens alla 

behov. Patienten blir då mer delaktig i sin vård. Happ, et al. (2004) betonade vikten av 

att patienten själv kan initiera kommunikationen och använder sig då av hjälpmedel som 

kan underlätta.  Känslan av att själv vara delaktig och ha kontroll och därigenom kunna 

påverka sin vård betyder mycket för patienten.   

 

Miljön runt patienterna visade sig ha stor betydelse. Johnson, et al. (2006) beskrev hur 

patienter upplevde allt störande ljud omkring sig som stressande. Det kunde vara alla 

apparater som piper, dörrar som smälls igen, och personal som pratar högt. Sjuksköters-

kor kan arbeta för att förbättra miljön. En mindre stressad patient har lättare att kommu-
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nicera, och om sjuksköterskor talar lugnt och inger trygghet kan en bättre och närmare 

kontakt med patienterna erhållas. Johnson (2004) skrev om närståendes roll för patien-

ternas välbefinnande, och vikten av information, samt upplevelsen av att kunna kom-

municera. Detta får patienterna att känna makt och ha kontroll på sin omgivning. Vikten 

av information kom igen i flera av studierna och där har sjuksköterskor en viktig roll. 

En dialog med närstående och att låta dem närvara så mycket som möjligt har också en 

stor betydelse för patientens tillfrisknande. En dagbok kan vara till stor hjälp för att lät-

tare kunna bearbeta tiden på IVA. 

    

Sjuksköterskans roll är viktig för patienten. Erfarenheten och att ha kontinuitet i sitt 

arbete beskrev Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993) som viktiga faktorer för att un-

derlätta kommunikation. Arbetet som IVA-sjuksköterska i en högteknologisk miljö in-

nebär att vårda svårt sjuka patienter som ventilatorbehandlas. Detta kan upplevas som 

stressande. Patienterna påverkas negativt av den stressande miljön och detta kan bli ett 

hinder för kommunikationen. Granberg, et al. (1998) och Bergbom-Engberg och Halja-

mäe (1993) menade att tillräckligt med tid samt att som sjuksköterska vara närvarande 

och förstående underlättade kommunikationen. Enligt Granberg, et al. (1998) visade det 

sig också att patienterna hade klara minnen av sjuksköterskornas beteende. Sjuksköters-

kans bemötande kan påverka patienternas kommunikationsförmåga och viktigt att tänka 

på i vården av patienterna. 

 

Karlsson och Forsberg (2008) visade att patienterna kände sig bekräftade och delaktiga 

om sjuksköterskan gav dem uppmärksamhet och delade med sig av sin dag. Det kan 

vara att skratta tillsammans eller att berätta om livet utanför IVA. Om patienten är del-

aktig underlättas kommunikationen. Patak, et al. (2006) beskrev hur kommunikationen 

kan underlättas. Författarna använde sig av en kommunikationstavla och patienterna 

upplevde en lägre grad av frustration av att kunna kommunicera. Det fanns olika öns-

kemål om hur kommunikationstavlan skulle kunna vara utformad, och där kan sjukskö-

terskor försöka arbeta fram olika förslag och modeller som kan vara användbara bero-

ende på patientens sjukdomssituation.    

 

Enligt Wojnicki-Johansson (2001) menade patienter att det finns mycket kvar att lära 

för sjukvårdspersonalen om hur kommunikationen med patienter som ventilatorbehand-

las ska ske. Studier som visar patientperspektivet, det vill säga vad patienter önskar, är 

av stort värde. Det har gjorts studier både från ett sjuksköterskeperspektiv (Karlsson & 

Forsberg, 2008; Patak, et al., 2006; Johnson, 2004; Wojnicki-Johansson, 2001; Hall, 

1996; Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1993) och ett patientperspektiv (Wojnicki-

Johansson, 2001; Granberg, et al., 1998; Hafsteindóttir, 1996). Det har visat sig att pati-

enter och sjuksköterskor inte alltid föredrar samma kommunikationsmetoder. Sjukskö-

terskor måste vara lyhörda och även ha en hel del fantasi för att hitta metoder som pas-

sar för den enskilde patienten. Hall (1996) beskrev hur duktiga sjuksköterskor är på att 

informera om vad som ska göras med patienten vad gäller medicinska problem samt 

olika omvårdnadsåtgärder, men sämre på att vara lyhörda för varje patients behov. 

Lyssna och ta sig tid för en person som har svårt att orka tala och som måste använda 

icke-verbal kommunikation, är en utmaning för sjuksköterskor som arbetar på IVA. 

 

Olika kommunikationsmetoder finns för att underlätta kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska. Den icke-verbala kommunikationen omfattar olika delar som 

kroppshållning, närhet, beröring, ansiktsuttryck, ögonrörelser, röstläge, tidsutrymme, 

fysiskt framträdande och miljön runt patienten. Med hjälp av närstående kan miljön runt 
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patienten förbättras. Sjuksköterskan bör vara medveten om sin egen kroppshållning och 

sitt röstläge. Genom att tolka patientens ansiktsuttryck och ögonrörelser kan kommuni-

kationen förbättras. Olika hjälpmedel som till exempel, kommunikationstavla finns ock-

så att ta till. Den verbala kommunikationen med talventil fungerar också då patienten 

befinner sig i urträning. Mårtensson och Fridlund (2002) beskriver att de vanligaste 

kommunikationsmetoderna under urträning är papper och penna, talventil, läppläsning 

samt alfabetstavla. Användandet av en kommunikationstavla och dess utformning visa-

de sig ha stor betydelse för möjligheten att kommunicera. Patak, et al. (2006) beskrev 

inte bara kommunikationstavlans utseende utan också hur den skulle kunna användas 

pre-operativt hos de patienter som man redan i förväg vet att de ska ventilatorbehandlas 

post-operativt. 

 

Som IVA-sjuksköterska känns det som att beröring, kroppsrörelser, ansiktsuttryck eller 

ögonrörelser är det som är lättast att ta till när den verbala kommunikationen inte funge-

rar. Patienterna ombeds att nicka eller ruska på huvudet som svar på frågor eller peka på 

det som de vill ska ändras. Ögonkontakten samt läppläsning var andra metoder som 

Wojnicki-Johansson (2001) och Bergbom-Engberg och Haljamäe (1993) tog upp för att 

underlätta kommunikationen. Kroppskontakt och beröring beskrev Karlsson och Fors-

berg (2008) som en del av den fysiska bekräftelsen och kommunikationen upplevdes då 

som ett mindre problem. Det är också viktigt för patienterna att få en kroppsuppfattning 

och då har den fysiska kontakten en stor betydelse.  

 

För sjuksköterskor som arbetar på IVA är det av stor betydelse att känna till patientens 

upplevelser i samband med ventilatorbehandling och vikten av delaktighet. IVA-

sjuksköterskan ska ha kännedom om sin förmåga att kommunicera verbalt och icke- 

verbalt men också vilka kommunikationsmetoder som patienten föredrar. 

 

Obehagliga upplevelser kan förebyggas för patienten som ventilatorbehandlas. Det kan 

vara genom diskussioner med kolleger, lyssna på och känna av vad patienten vill. In-

formation om att inte kunna kommunicera verbalt samt ta nytta av närstående är andra 

förebyggande åtgärder. Dokumentation av kommunikationsförmågan hos patienten är 

av stor betydelse. Även fungerande kommunikationsmetoder ska alltid dokumenteras i 

journalen. Det är viktigt att kunna se till patientens individuella behov och att även rap-

portera vidare till kolleger för att tillgodose patientens önskemål. Resultatet av doku-

mentationen kan bli att bemötandet av patienten blir bättre. Synergimodellen enligt 

Gonce Morton, et al. (2005) kan användas och vårdandet blir en synergi mellan sjukskö-

terskans kompetens och patientens unika personlighet. 

 

 

Konklusion 

Patienter som ventilatorbehandlades på IVA upplevde kommunikationen som en stress-

fylld situation. Patienterna reagerade med skräck, rädsla, förvirring, osäkerhet och fru-

stration över att inte kunna kommunicera. Även andra reaktioner som smärta, sömnsvå-

righeter, mardrömmar och apati uppstod. Känslan av maktlöshet och brist på kontroll 

blev en följd av att det var svårt att förmedla sig. Sjuksköterskan kunde på flera sätt 

underlätta och göra patienten delaktig. Noggrann information om varför patienten inte 

kunde kommunicera verbalt var viktigt, likväl som att använda sig av icke-verbal kom-

munikation där patienter först och främst föredrog kroppsspråket som beröring, läppläs-

ning och ögonblinkningar. Andra kommunikationsmetoder kunde vara att använda en 
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kommunikationstavla, papper och penna och ja- nej frågor. Även hjälpmedel som 

VOCA kunde användas. Avgörande för att kommunikationen skulle lyckas var att vara 

lyhörd och ge patienten tid och möjlighet att kommunicera. Sjuksköterskans personliga 

egenskaper och bemötande som kroppshållning och röstläge visade sig ha stor betydelse 

för kommunikationen. Närstående spelade en stor roll för patientens välbefinnande och 

möjlighet att kommunicera, och som sjuksköterska var det viktigt att ta med dem i vår-

den av patienten. 

 

 

Implikation 

För att förbättra kommunikationen för patienter som ventilatorbehandlas och därmed 

undvika obehagliga minnesbilder är det viktigt att vidare undersöka vad det är som skil-

jer de patienter som minns från dem som inte minns. På så sätt kan kanske PTSD före-

byggas. Många patienter återupplever både verkliga och overkliga händelser upp till 

flera år efter sjukhusvistelsen och detta ger påverkan på deras livskvalitet. Det finns ett 

behov av ytterligare studier kring hur patienten hanterar dessa upplevelser över tid och 

hur patienten på bästa sätt kan stödjas. Sambandet mellan sederingens roll i ventilator-

behandlingen och uppkomsten av obehagliga minnen är värt att forskas vidare på. Nya 

läkemedel har introducerats inom intensivvården som påverkar patientens sederings-

grad. Det finns ännu ingen forskning om hur dessa läkemedel påverkar patienternas 

förmåga att kommunicera under ventilatorbehandling.  

 

Genom schemalagda diskussioner om patientfall och olika kommunikationsmöjligheter 

för patienter som ventilatorbehandlas kan IVA-sjuksköterskor också lära sig av varandra 

vilket också gagnar patientens möjligheter att göra sig förstådd. Sjuksköterskans bemö-

tande har visat sig ha betydelse för patientens möjlighet att kommunicera. Utbildning i 

vårdkommunikation för IVA-sjuksköterskor kan påverka att mötet med patienter som 

vårdas i ventilator skulle kunna bli ännu bättre. 

 

.
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en). Dessa intervjuades med ett 

standardiserat frågeformulär 

under en till två timmar. Tiden 

mellan ventilatorbehandlingen 

och intervjun var mellan två 

månader och fyra år. 

Statistisk databearbetning. 

Hälften kände oro och skräck 

relaterat till upplevelsen av panik 

och osäkerhet. Oförmåga att prata 

var den dominerande orsaken som 

väckte dessa känslor och som 

också gjorde det svårt för patien-

ten att sova och slappna av. Pati-

enter som var medvetslösa vid 

inkomst till sjukhus var mindre 

stressbenägna över oförmågan till 

kommunikation under vårdtiden 

än de som var vid medvetande. 

Studien visade att, i sjuksköters-

kans vårdplanering se vikten av 

sambandet mellan kommunika-

tionssvårigheter och svåra käns-

lomässiga upplevelser. Den visade 

också att behovet fanns av konti-

nuerlig och stödjande information 

även om patienten inte var vaken. 

Åtgärder som var obehagliga som 

sugning av luftvägarna var mindre 

stressande än känslan av att vara 

isolerad och inte kunna prata. 
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1993 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbom -

Engberg, I., & 

Haljamäe, H. 

The communica-

tion process with 

ventilator pa-

tients in the ICU 

as perceived by 

the nursing staff 

Syftet var att undersöka 

hur intensivvårds-

sjuksköterskor upplever 

kommunikation med 

ventilatorbehandlade 

patienter. 

Kvantitativ metod. 

Icke experimentell tvärsnitts-

studie. 

Sjuksköterskor som arbetade 

dagskift och vårdade patienter 

med ventilatorbehandling på 

Sahlgrenska, Göteborg erbjöds 

vara med. 

n=27, 21-49 år, arton stycken 

hade arbetat mindre än fem år 

och nio mer än fem år på IVA. 

Ett skriftligt formulär om de-

mografiska data fylldes i samt 

en intervju på en timme utför-

des. 

Statistisk databearbetning. 

Hälften kände frustration vid för-

sta mötet med patienten. Ögon-

kontakten var avgörande för ett 

bra möte. Erfarna sjuksköterskor 

använde verbal kommunikation 

och beröring till medvetslösa pati-

enter i större grad än mindre erfar-

na. Innehållet i kommunikationen 

varierade beroende på erfarenhet. 

Mindre erfarna IVA-sjuksköters-

kor kommunicerade mer om olika 

vårdaktiviteter, mer erfarna om 

sociala aktiviteter, om familjen 

eller vad som hände utanför IVA. 

Arbetsbördan var det dominerande 

hindret för 83 %, som begränsade 

tiden till att etablera en fungerande 

kommunikation. Även oroliga 

anhöriga, patientens personlighet, 

medicinska tillstånd och sjukskö-

terskans egen stressnivå och per-

sonliga problem var faktorer som 

begränsade. Tillräckligt med tid, 

kontinuitet, en lugn, vaken patient 

med ögonkontakt och läpprörelser 

underlättade. Reaktioner som sågs 

hos patienten när kommunikatio-

nen misslyckades var irritation, 

sorg, ilska och att inte vilja kom-

municera. Mindre erfarna sjukskö-

terskor såg detta som ett personligt 

misslyckande. Sjuksköterskorna 

fortsatte ändå att informera och 

kommunicera och gav inte upp. 

Beröring som kommunikationsme-
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tod användes mest till äldre och 

till barn, mer sällan till patienter i 

sin egen ålder. 
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1998 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

Granberg, A., 

Bergbom-

Engberg, I., & 

Lundberg, D. 

Patients’ experi-

ence of being 

critically ill or 

severely injured 

and cared for in 

an intensive care 

unit in relation to 

the ICU syn-

drome Part I 

Syftet var att beskriva 

och belysa patienters 

minnen av upplevelserna 

när de var kritiskt sjuka 

och befann sig på inten-

sivvårdsavdelningen och 

tiden efter utskrivningen. 

Hermeneutisk metod. 

Strategiskt urval.  

n = 19  

Patienterna skulle ha vårdats 

minst 36 tim på IVA. Åldern 

var mellan 25-82 år och patien-

terna led antingen av någon 

invärtesmedicinsk sjukdom 

eller hade genomgått ett större 

kirurgiskt ingrepp.  Intervjuer-

na genomfördes med öppna 

frågor. Första intervjun gjordes 

på avdelningen sex-tio dagar 

efter hemgång. Andra intervjun 

gjordes fyra–åtta veckor efter 

den första intervjun, oftast i 

patientens hem. 

Bandspelare användes. 

 

Insjuknandet och hur patienten 

mådde före inkomsten till IVA 

ansågs ha betydelse för utveck-

lingen av IVA-syndrom. De första 

riktiga minnena var extubationen 

och närvaron av anhöriga. Patien-

terna hade också både positiva och 

negativa minnen av förhållandet 

till sjuksköterskan och vårdperso-

nal. Om sjuksköterskan hade bråt-

tom och inte hade tid att kommu-

nicera med patienten kände de sig 

ignorerade och försummade. Pati-

enter som fick en bra relation till 

sjuksköterskan upplevde känslor 

som trygghet och att känna sig 

säker. Patienterna kom också ihåg 

namnet på de sjuksköterskor som 

de kände samhörighet med.  

Sjuksköterskor som talade lugnt 

och tyst fick patienten att känna 

sig som en hel människa. Relatio-

nen till anhöriga togs också upp 

som något positivt. 
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1996 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafsteindóttir, 

T.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient’s expe-

riences of com-

munication dur-

ing the respirator 

treatment period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

och beskriva hur patien-

ten som ventilatorbe-

handlas upplever kom-

munikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenologisk metod. 

Strategiskt urval, varierande 

ålder > 16 år, kön och diagno-

ser. 

Patienterna skulle vara intube-

rade mer än tre dagar. De vår-

dades på två olika IVA-

avdelningar på Island. Brev 

skickades ut till patienterna. De 

blev sedan kontaktade per 

telefon. 

n = 8 

Öppna intervjuer.  

Intervjuerna pågick under en 

fyra veckors period, patienter-

na fick välja plats.  

Bandspelare användes. 

 

 

Resultatet redovisades under två 

rubriker: Upplevelsen av kommu-

nikation vid ventilatorbehandling 

samt problemen att kommunicera 

under ventilatorbehandling. 

Alla patienter upplevde att kom-

munikationen var nedsatt till en 

början. Reaktionerna var ofta 

chock och rädsla. Många blev arga 

och gav upp försöket till kommu-

nikation, då de ofta inte lyckades. 

Trötthet och utmattning var åter-

kommande upplevelser. Omgiv-

ningen med störande ljud från 

maskiner och personal som talade 

var ibland orsak till tröttheten. 

Information från vårdpersonal 

samt anhörigkontakt gav känslor 

som välbefinnande och trygghet. 

Problemen att kommunicera var 

förknippade med känslan av att 

kvävas samt att andas i otakt med 

respiratorn. Muskelsvagheten samt 

mardrömmar och hallucinationer 

försvårade också kommunikatio-

nen, då de inte visste vad som var 

verkliga händelser. 
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1996 

USA 

Hall, D.S. Interactions 

between nurses 

and patients on 

ventilators 

Syftet var att undersöka 

handlingar och reaktio-

ner hos sjuksköterskor 

med patienter som venti-

latorbehandlades, samt 

förhållandet mellan det 

som karakteriserar sjuk-

sköterskor 

och deras kommunika-

tionsmönster. 

Kvantitativ metod.  

Icke experimentell- 

tvärsnittsstudie, retrospektiv.  

n= 30 sjuksköterskor. 23 hade 

erfarenhet både inom kirurgi 

och medicin- IVA medan sju 

bara arbetade inom medicin- 

IVA. Patienternas grad av 

respons mättes genom Glas-

gow Coma Scale (GCS). Ob-

servationer gjordes i 30 minu-

ters intervaller varje dag, då 

man studerade sjuksköterskors 

handlingar. Tiden inne hos 

patienten dokumenterades 

också.  

Studien visade på ett samband 

mellan sjuksköterskors uppfatt-

ning att patienternas reaktioner har 

stor betydelse för samspelet mel-

lan sjuksköterskors och patienters 

kommunikation. Ju högre GCS 

desto fler positiva reaktioner från 

sjuksköterska till patient. Antalet 

positiva och negativa handlingar 

hade också stor betydelse för sam-

spelet. Mer än 75 % av alla hand-

lingar och reaktioner var positiva. 

Det var ingen signifikant skillnad 

på tiden sjuksköterskan var hos 

patienten i förhållandet till antalet 

positiva och negativa handlingar. I 

relationen till patienterna visade 

det sig inte heller vara någon 

skillnad på antalet år sjuksköters-

korna arbetat på IVA eller vilken 

utbildning de hade med sig. I 

studien framkom det också att 

sjuksköterskan spenderade mer tid 

på att informera patienterna än att 

lyssna till deras behov.  
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2004 

USA 

 

 

 

Happ, M.B., 

Roesch, T.K., 

& Garrett, K. 

Electronic voice-

output commu-

nication aids for 

temporarily 

nonspeaking 

patients in a 

medical inten-

sive care unit: a 

feasibility study 

Syftet var att beskriva 

mönster, uppfattningar 

och personlighetsdrag 

hos patienter på  IVA 

som använde VOCA 

(electronic voice output 

communication aids).  

Kvantitativ metod.  

Observationer minst tjugo 

minuter per dag, samt  

semistrukturerade intervjuer 

(spelades in) och frågeformu-

lär. Urval genom journal-

genomgång på en medicinsk 

IVA-avdelning med tjugo 

platser på ett sjukhus.  n=11 

Studiepatienterna följdes fram 

till extubationen eller tills att 

de lämnade sjukhuset. 

Statistisk databearbetning och 

kvalitativ analys av observa-

tioner genom indelning i koder 

och kategorier. 

Patienterna var mellan 24-72 år 

och hade GCS på 14-15. Ingen 

patient använde enbart VOCA 

som kommunikationsmetod utan 

även gester, läpprörelser, huvud-

skakningar och papper-penna 

användes. Patienterna initierade 

oftast kommunikationen, inte 

sjuksköterskorna. 

De flesta VOCA-meddelanden 

krävde någon form av assistans. 

Patienterna var nöjda med VOCA 

och anhöriga förstod kommunika-

tionen bättre. Hinder att använda 

VOCA var patientens tillstånd, 

personalens brist på tid, alltför 

komplex apparatur samt att appa-

raten var i vägen för vården. 
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2004 

USA 

 

 

 

Happ, M. B., 

Tuite, P., 

Dobbin, K., 

DiVirgilio-

Thomas, D., & 

Kitutu, J.  

Communication 

ability, method, 

and content 

among non-

speaking non-

surviving pa-

tients treated 

with mechanical 

ventilation in the 

intensive care 

unit 

Syftet var beskriva möj-

ligheten till kommunika-

tion, kommunikations-

metoder och innehållet 

av icke- verbal kommu-

nikation hos döende 

patienter som ventilator-

behandlades.  

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv, beskrivande 

statistik.  

Randomiserat urval från jour-

naler. Av 396 valdes 50 patien-

ter. Materialet hämtades från 

åtta olika intensivvårds- 

avdelningar, och pågick under 

en tolvmånaders period. 

I alla fallen fanns dokumenta-

tion om kommunikations-

möjligheterna de sista 48 tim-

marna i livet. 

Statistisk databearbetning, 

kvalitativ innehållsanalys av 

dokumenterad kommunikation. 

Den icke- verbala kommunikatio-

nen hos döende patienter bestod 

av huvudskakningar, läppläsning, 

gester trots allvarlig sjukdom och 

sedering. Kommunikationen hand-

lade mest om smärta, behand-

lingsmetoder och känslor av fru-

stration att inte kunna kommunice-

ra på grund av endotrachealtuben. 

Sedering av patienterna användes i 

mer än 40 % av fallen, men ingen 

signifikant skillnad upptäcktes i 

kommunikationsmetoderna med 

eller utan sedering. Dokumenta-

tion om pek- och skrivtavlor fanns 

inte. All kommunikation förstods 

inte av anhöriga och vårdpersonal.  
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2004 

Australien 

 

Johnson, P. Reclaiming the 

everyday world: 

how long-term 

ventilated pa-

tients in critical 

care seek to gain 

aspects of power 

and control over 

their environ-

ment 

Syftet var att undersöka 

innebörden av vad som 

kännetecknar patienter 

som har ventilatorbe-

handlats under en längre 

tid. 

Fenomenologisk metod. 

Delstudie. Ålder 21-69 år.  

n=9 

Patienterna hade ventilatorbe-

handlats i minst sju dagar på 

tre olika IVA-avdelningar i 

Queensland. Alla patienterna 

informerades både muntligen 

och skriftligen om studien. 

Ostrukturerade intervjuer. 

Öppna frågor. Intervjutid mel-

lan 45-140 minuter. 

Fjorton intervjuer genomför-

des. Fyra av patienterna be-

hövde inte genomgå en andra 

intervju då mättnad redan var 

nådd.  

Bandspelare användes. 

I studien redovisades ett av fyra 

olika teman. I denna beskrevs hur 

det är att återkomma till verklighe-

ten i samband med respiratorbe-

handling. 

Studien visade att patienterna 

initialt upplevde vistelsen på IVA 

som ofamiljär, skrämmande och 

långt från verkligheten. Trots 

svårigheten att kommunicera upp-

levde patienterna att de gjorde 

stora framsteg när de kände en 

samhörighet mellan personal och 

närstående på ett meningsfullt sätt. 

Genom att känna tillit till personal 

och närstående ökade deras välbe-

finnande. Upplevelsen av att kun-

na kommunicera fick patienterna 

att känna makt och ha kontroll på 

sin omgivning, detta var ett stort 

steg i deras tillfrisknande. Infor-

mation och att själv kunna ställa 

frågor var också en viktig del i 

deras återhämtning. 
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2006 

Australien 

Johnson, P., St 

John, W., & 

Moyle, W.   

Long-term me-

chanical ventila-

tion in a critical 

care unit: exist-

ing in an un-

everyday world 

Syftet var att beskriva 

och återge innebörden av 

att ventilatorbehandlas 

under en längre tid. 

Fenomenologisk metod. 

Delstudie. Ålder 21-69 år.  

n=9 

Patienterna hade ventilatorbe-

handlats i minst sju dagar på 

tre olika IVA-avdelningar i 

Queensland. Alla patienterna 

informerades både muntligen 

och skriftligen om studien. 

Ostrukturerade intervjuer. 

Öppna frågor. Intervjutid mel-

lan 45-140 minuter. 

Fjorton intervjuer genomför-

des, fyra av patienterna behöv-

de inte genomgå en andra in-

tervju då mättnad redan var 

nådd.  

Intervjuerna ägde rum från två 

veckor till två månader efter 

utskrivningen från sjukhuset. 

Bandspelare användes. 

 

I studien redovisades ett av fyra 

olika teman. I denna studie 

beskrev patienterna innebörden av 

att ventilatorbehandlas. Patienter-

na upplevde det som att befinna 

sig på olika nivåer av medvetande. 

Upplevelser av hallucinationer och 

mardrömmar var vanliga, och 

ingen hade någon positiv dröm. 

Oförmåga att skilja på verklighet 

och overklighet samt upplevelsen 

av att leva i någon annans kropp 

framgick också. Teknologin runt 

patienten med alla störande ljud 

kunde vara stressande, men ibland 

var man omedveten om allt runt 

omkring. Endotrachealtuben i 

halsen var den som var mest obe-

kväm. Kommunikation upplevdes 

som ett stort problem. Oförmåga 

att uttrycka sig och få sjuksköters-

kans uppmärksamhet var mycket 

jobbigt. De upplevde också att 

anhöriga blev frustrerade av att 

inte förstå patientens vilja. Rädsla 

för döden och att vara beroende av 

teknologin för sin överlevnad var 

andra tankar som kom upp. 
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2008 

Sverige 

Karlsson, V., 

& Forsberg, A. 

Health is yearn-

ing-experiences 

of being con-

scious during 

ventilator treat-

ment in a critical 

care unit 

Syftet var att från ett 

patientperspektiv få en 

djupare förståelse för och 

tolkning av upplevelsen 

av att vara vid medve-

tande under ventilatorbe-

handling inom intensiv-

vård. 

Fenomenologisk metod. 

Strategiskt urval, varierande 

ålder, kön, ventilatortid, sede-

ring. Ventilatortiden varierade 

mellan en dag till flera måna-

der. 

Brev skickades ut till tio pati-

enter som vårdades på en in-

tensivvårdsavdelning och fick 

ventilatorbehandling. Efter en 

vecka ringdes dessa upp varav 

två nekade.  

n=8 

Ostrukturerade intervjuer med 

en öppen fråga. ”Kan du berät-

ta om din upplevelse i samband 

med ventilatorbehandling när 

du vårdades på IVA?”Intervjun 

varade mellan 25-90 minuter. 

Bandspelare användes. 

Databearbetning genom indel-

ning i teman för att få fram 

kategorier som sedan analyse-

ras. En hermeneutisk process-

upplevelsen blir som den tol-

kas. Förförståelsen oundviklig 

och författarna reflekterade 

över den genom hela bearbet-

ningen. 

 

 

 

 

 

 

Lidande, längtan och att behålla 

hoppet var upplevelser som kom 

fram. Lidandet kunde bestå av att 

inte vara delaktig och inte heller 

kunna kommunicera. Total avsak-

nad av krav och utmaningar för 

patienten gav lidande. Värdet av 

ett holistiskt synsätt hos vårdgiva-

ren gav patienten bekräftelse att 

vara delaktig i sin vård. Den fysis-

ka bekräftelsen kunde bestå i 

kroppskontakt, den psykologiska i 

att få uppmärksamhet, den sociala 

genom att få del av livet utanför 

IVA. Misslyckande att försöka 

kommunicera var en orsak till 

lidande och patienten förlorade 

hoppet. Dock bedömde patienterna 

kommunikationen som ett mindre 

problem. Det viktigaste vara att ha 

någon fysiskt nära och att behålla 

hoppet. Längtan bestod i att bli 

frisk och kunna gå hem. 
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2004 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Patak, L., 

Gawlinski, A., 

Fung, I., Doe-

ring, L., & 

Berg, J. 

Patients’ reports 

of health care 

practitioner 

interventions 

that are related to 

communication 

during mechani-

cal ventilation 

Syftet var att beskriva 

patienter som ventilator-

behandlades och graden 

av frustration att försöka 

kommunicera, samt ta 

reda på hur de metoder 

som används av sjuk-

vårdspersonal underlättar 

kommunikationen. 

Kvantitativ metod. 

Delstudie, explorativ, deskrip-

tiv. 

n=32. Ett andra urval på grund 

av tekniska problem samt ut-

tröttade patienter, n=29 

Medelålder 55 år, ventilatorbe-

handlats i minst arton timmar 

och extuberats inom 72 tim-

mar. 

Frågeformulär med tretton 

frågor och intervju i 20-60 

minuter. Bandspelare använ-

des. 

Statistisk databearbetning. 

Kvalitativ innehållsanalys 

gjordes. 

Studien visade att 62% av patien-

terna upplevde en hög grad av 

frustration av att försöka kommu-

nicera under ventilatorbehandling. 

De som fick sederande medicin 

upplevde lägre grad av frustration. 

De åtgärder som sjukvårdsperso-

nalen gjorde, frågade rätt frågor, 

läste vad patienten skrev samt 

använde olika hjälpmedel, under-

lättade ansåg 66 %. Sjukvårdsper-

sonalens personligheter, att vara 

hjälpsamma, informativa, snälla, 

erbjuda verbal hjälp, vara närva-

rande och förstående underlättade. 

Inkonsekventa, mekaniska, oper-

sonliga, ej empatiska, frånvarande 

sjuksköterskor gjorde att patienten 

kände sig modlös, och missför-

stånd uppstod och påverkade för-

söken att kommunicera. Även 

sjuksköterskor som inte gav 

smärtstillande gjorde patienten 

missmodig och påverkade kom-

munikationsförsöken. Patienten 

kände sig modlös och omänsklig. 

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3. Artikelöversikt             Bilaga II:13  
 
Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

  

2006 

USA 

Patak, L., 

Gawlinski, A., 

Fung, I., Doe-

ring, L., Berg, 

J., & Henne-

mann, E A.  

Communication 

boards in critical 

care: patients` 

views 

Syftet var att beskriva 

patienter som ventilator-

behandlades och graden 

av frustration att försöka 

kommunicera, samt om 

en kommunikationstavla 

kan underlätta, och hur 

denna skulle vara utfor-

mad.  

Kvantitativ metod.  Delstudie, 

explorativ, deskriptiv. 

n= 32 Ett andra urval gjordes 

p.g.a. tekniska problem samt 

uttröttade patienter. 

n = 29. 

Medelålder 55 år, ventilatorbe-

handlats i minst arton timmar 

och extuberats inom 72 tim-

mar. 

Frågeformulär med tretton 

frågor och intervju i 20-60 

minuter. Bandspelare använ-

des. 

Statistisk databearbetning. 

Kvalitativ innehållsanalys 

gjordes. 

 

Studien visade att 62 % av patien-

terna upplevde en hög grad av 

frustration av att försöka kommu-

nicera under ventilatorbehandling. 

Graden av frustration med eller 

utan kommunikationstavla mättes 

också och 75,8 % var mer eller 

mindre frustrerade av att inte en 

kommunikationstavla användes. 

Studien visade också att 69 % av 

patienterna ansåg att en kommuni-

kationstavla hade varit till hjälp. 

Det framkom varierande önskemål 

hur en kommunikationstavla skul-

le kunna se ut. En förifylld tavla 

var positiv då det gick snabbare att 

använda sig av denna. Den gav 

också uttryck för känslor och 

individuella behov. Andra ansåg 

att där var för mycket information, 

ville ha större text, och tyckte att 

färgen på bokstäverna var fel med 

mera. Det uppkom också förslag 

att få titta på tavlan innan opera-

tion för de patienter som visste att 

de skulle ligga i respirator post-

operativt.   
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Tabell 3. Artikelöversikt             Bilaga II:14  
 
Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

  

2002 

USA 

Rotondi, A.J., 

Sirio, C., 

Mendelsohn, 

A., Schulz, R., 

Belle, S., Im, 

K. et al.  

Patients’ recol-

lections of 

stressful expe-

riences while 

receiving pro-

longed mechani-

cal ventilation in 

an intensive care 

unit 

Syftet var att undersöka  

patienternas uppfattning-

ar om stressfyllda upple-

velser i samband med 

ventilatorbehandling i 

mer än 48 timmar på en 

intensivvårdsenhet. 

Kvantitativ metod. Delstudie. 

Icke experimentell tvärsnitts-

studie-prospektiv. 

n=554 ventilatorbehandlades 

mellan juni 1997-juli 1999 på 

IVA-avdelningar på fyra sjuk-

hus. 

Ett andra urval gjordes, n= 150 

(samtyckte). Ett tredje urval 

gjordes, n= 100 (mindes IVA-

tiden). 

Ett frågeformulär om stress-

fyllda upplevelser relaterat till 

IVA och till ETT. 

Statistisk databearbetning. 

En tredjedel mindes inte IVA-

tiden (n=50). De var mer allvarligt 

sjuka. Patienter som mindes skat-

tade oförmågan att kommunicera, 

vara törstig, vara spänd, brist på 

kontroll och svårigheter att svälja 

som mest besvärliga upplevelser. 

ETT var ett smärtfyllt minne som 

sattes i samband med att inte kun-

na tala, skräck, vakna mitt i natten 

och svårt att sova. Besväret med 

ETT minskade genom bättre in-

formation, sederande och analgeti-

ca. Även andra stressfyllda upple-

velser som att inte kunna tala, 

sömnsvårigheter och skräck mins-

kade.  
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Tabell 3. Artikelöversikt             Bilaga II:15  
 
Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

  

2001 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojnicki-

Johansson, G. 

Communication 

between nurse 

and patient during 

ventilator treat-

ment: patient 

reports and RN 

evaluations 

Syftet var att studera 

kommunikationen mellan 

ventilatorbehandlade 

patienter och sjuksköters-

kor på en intensivvårds-

enhet. 

Kvantitativ metod. 

Konsekutivt urval med 

54 patienter som ventilatorbe-

handlades mellan februari-

oktober 1998, på ett sjukhus i 

södra Sverige. Inklusionskrite- 

rier var minst sex timmars ven-

tilatorbehandling och minst fyra 

timmars vakenhet under be-

handlingen. Nio dog och 23 

uppfyllde inte samtliga inklu-

sionskriterier. 

Strukturerade, semistrukture-

rade frågeformulär och öppna 

frågor användes. 

n=22 patienter, 8-78 år, i två 

intervjuer 

n=19 patienter i samtliga tre 

intervjuer. Tredje intervjun var 

en telefonintervju. Intervjuerna 

gjordes under en tvåmånaders 

period. 

n=22 sjuksköterskor, 29-57 år, 

alla kvinnor, som mötte studie-

patienterna fick ett frågeformu-

lär. 

Statistisk databearbetning. Kva-

litativ analys av öppna frågor. 

 

De flesta patienter, 73 %, ansåg att 

sjuksköterskorna kunde etablera en 

kommunikation med dem men det 

fanns också de som krävde större 

ansträngningar från sjuksköterskor 

för att förstå dem. Patienterna före-

drog främst beröring och kropps-

språk som kommunikationsmeto-

der. Även papper och penna var en 

bra metod. Studien visade att pa-

tienter behövde mer information 

om sin ventilatorbehandling och sin 

begränsade kommunikationsförmå-

ga. Några trodde att de aldrig skulle 

kunna tala igen.  

Sjuksköterskor rapporterade gene-

rellt sig vara bättre på att etablera 

kommunikation än vad patienterna 

ansåg. De använde kroppsspråk och 

läppläsning som mest frekventa 

kommunikationsmetoder. Mer än 

en metod användes. Ja- nej frågor, 

papper och  penna, ögonblinkning-

ar och en ABC-tavla användes 

också. 

Patienternas syn på kommunikatio-

nen som ett problem ändrades över 

tid. Vid sista intervjun mindes få 

kommunikationen som ett problem. 
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