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Sammanfattning

Bakgrunden tar upp tidigare studier att intensiwårdspatienter utsätts kontinuerligt for stress,

höga ljudnivåer och störd sömn, som tillsammans kan leda till en utveckling av IVA-

syndromet. Syftet med studien var attkartlägga larmstarter från teknisk apparatur och andra

störande ljud på en intensiwårdsavdelning. Metoden var en observationsstudie dagtid under

tre dagar på två intensiwårdssalar och larmstartsprotokoll användes, for att dokumentera

varje larmstart från teknisk apparatur. En ljudnivåmätare användes ftir att få en uppskattning

av decibel på larmstarter från den tekniska apparaturen. Resultaten belyser att teknisk

apparatur såsom respiratorer, stod for 262larmstarter (cirka 33yo), övervakningsutrustning

som mäter invasivt blodtryck, for 175 larmstarter (cirka 22%o) och saturationlarm ftir 143

larmstarter (cirka 18o/o) av alla larmstarter i studien. Ett medelvärde påvisar 0,72larmstarter

per minut. Andra frekvent störande ljudfaktorer tas också upp i studien, som kan medfora en

ökad ljudnivå fiir patienterna på intensiwårdsavdelningen. Mätningarna visade att

respiratorerna och sprutpumparnas larmstarter stod ft)r de högst uppmätta decibelnivåerna på

80 decibel.

Nyckelord: Stressors, ICU, Noise, Alarms, ICU-syndrome
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l.Inledning

På en intensiwårdsavdelning vårdas svårt sjuka patienter. Utöver den stress som patienten

upplever på grund av sitt hälsotillstånd, anser vi att det är av stor vikt att eliminera eller

minimera ytterligare stressorer som kan ft)rstärka ohälsan och ett onödigt lidande hos den

svårt sjuka patienten. Ett flertal reflektioner har gjorts av ftirfattarna under

verksamhetsforlagda utbildningar, över att det stundtals råder en hög ljudnivå fran både

larmande apparatur, men även i samband med olika vårdrelaterade interventioner. Intresset

väcktes dä att göra en observationsstudie på en intensiwårdsavdelning, for att karllägga

larmstarter på teknisk apparatur och störande ljudnivåer.

2. Bakgrund

Stress innebär ett fysiologiskt och psykologiskt svar från människan på olika typer av

påfrestningar. Människan reagerar individuellt på stresstimuli och stressreaktioner kan utlösas

av alla sorters katastrofer, som till exempel livskriser och ohälsa. Stress är en yttre händelse

som människan inte har upplevt tidigare och måste därftir bemötas med ovanligt kraftiga

insatser. På grund av de ffsiologiska ftiråindringar och eventuella komplikationer som kanske

uppstått till det redan existerande sjukdomstillståndet, ?ir det vanligt att patienten visar

kåinslomässiga reaktioner som ångest, oro, vrede, sorg och depression (Bunkholdt,2004).

Patienter som vårdas på en intensiwårdavdelning möter många olika stressorer under sin

vårdtid. De kan vara i behov av mekanisk och farmakologisk behandling, vilket begråinsar

autonomin. Såväl begränsningen av autonomin som den fråimmande sjukhusmiljön, konstanta

aktiviteter, återkommande larm, obekanta och obehagliga ljud och ljusfiirnimmelser kan

upplevas som stressande hos patienterna (Lusk & Lash, 2005). Samtal kring patienterna anses

vara en betydande faktor fiir ljud och florvirring, då det har visat sig att patienter hört och

uppfattat delar av konversationer som hållits vid sängkanten. Detta har även lett till

missuppfattningar och rädsla bland patienter (Hewitt, 2002).

Enligt Dyson (1998) kan de kontinuerliga ljudnivåerna och den begränsade rörelseformågan

som patienterna upplever, jämftiras med att utsätta en människa ftir tortyr. Det blir därfiir

viktigt att stressfaktorn identifieras av både patienterna och vårdpersonalen, så att miljön runt

intensivvårdspatienterna kan forbättras. Om stressfaktorn inte identifieras av både patienterna

och vårdpersonalen, kan inte patienternas behov tillgodoses och en lösning på problemet

kommer inte att uppnås (Cornock, 1997).



2.1 Fakta om ljud

Ljud är täthets och tryckvariationer som breder ut sig i en gas, vätska eller fast ktopp. Det ljud

som inte är önskvärda ftir människan såsom störande ljud, maskerande samtal och andra

signaler kallas fiir buller, vilket kan vara skadligt flor hörseln (Johansson ,2002).

Rekommenderad ljudnivå i sjukhusmiljö är 45 dBA dagtid (Lower, Bonsack & Guion, 2001;

Socialstyrelsen[SOFS], 2005:6) och 35 dBA nattetid (Lower, Bonsack & Guion, 2001).

A-vägd ljudtrycksnivå LenfdBl

Figur 1. Mönniskans upplevelser av decibel (Arbetsmiljöverket (AV), 2008).

Addition av två lika ljudkällor
höjer totalnivån med 3 dB.

Addition av $na lika ljudkällor
höjer totalnivån med 6 dB.

Figur 2. Faktantta (Andersson, I 998).

Anatomiskt delas örat upp i ytterörat med hörselgang, mellanörat (med ledmekanismer) och

innerörat. Tryckvariationerna i luften tränger in i ¡terörat, som fÌirstärks i hörselgången och

sätter trumhinnan i svängning. Vibrationerna i trumhinnan ftirs via mellanörats hörselben till
ovala fonstret, som skickar ljudvågorna till innerörat. Vätskan som finns i öronsnäckan,

påverkar sedan hårceller i snäckan som retar hörselnerven och elektriska impulser skickas via

nervceller till hjärnan. Känsligheten hos äldre minskar mer lor höga toner än for de låga,



därlor har de svårare att höra höga toner. Den lägsta ljudtrycksnivå som vid olika frekvenser

leder till hörfornimmelse kallas hörtröskel (Johansson, 2002).

För att anpassa mätskalan till öronen och till hur människan upplever styrkan hos ljud med

olika ljudtryck används decibel (dB) for att beskriva ljudets styrka. En ljudkällas

ljudeffektnivå innebär ett mått på vilken effekt ljudet har till omgivningen och kallas for

akustik. I loljande text kommer betäckningen dBA att användas där A beskriver vilket

elektriskt fìlter som använts vid mätningar av ljudnivåer (Andersson, 1998; Johansson, 2002).

Störande ljud som larm från monitorer och respiratorer, är en hög bidragande faktor till höga

ljudnivåer (Hewitt, 2002). Andra störande faktorer har visat sig vara skramlande ljud,

vattenljud som vid aktiva thorax drän, dörrar som öppnas och stängs, ljud från samtal som

förs av vårdpersonal. De störande ljuden kan leda till fysiologiska reaktioner, sömnstörningar

och påverkar individer olika (Fontaine, 2005).

Ljudnivåer har uppmätts på intensiwårdsavdelningar med olika resultat under åren.

De olika mätningama konstaterade medelvärden fran 53 dBA till 83.4 dBA dagtid och42,5

dBA till 79.7 dBA nattetid (Krachman, Criner & D'Alonzo, 1995). I senare mätningar

uppmättes medelvärden på 74,8-84,6 dBA, varav samtalen registrerades som den högsta

frekventa ljudnivån med 84,6 dBA. Larm från apparatur uppmättes till 79,0 dBA samt ljud

från television till 79,1 dBA (Kahn, Cook, Carliste, Nelson, Kramer & Millman, 1998).

2.2 Sömn

Pionjären inom omvårdnad Florence Nightingale, insåg redan tidigt sjukas behov av sömn,

"Att aldrig tillåta att patienten väcktes avsiktligt eller oavsiktligt är ett oeftergivligt villkor flor

all god sjukvård" (McMahon,1992, s.l8).

Sömnen kan delas in i olika stadier och åir en viloperiod, då kroppen är sysselsatt med att

återhämta sig. Rapid Eye Movement (REM) sömnen kallas även für paradoxal sömn, på

grund av att hjärnaktiviteten liknar den aktivitet som existerar vid vaket tillstånd och

fürekommer cirka20 o/o av sömntiden. REM perioden hos varje individ åir individuell och

varierar beroende på ålder och hur lätt sömnen störs. Den är även nödvändig for

informationsbearbetning och lor att sammanbinda och forstärka minnen. Perioden inträffar



normalt efter en och en halv timmes sömn, for att sedan återkomma med cirka 90 minuters

mellanrum under resten av sovtiden. Cirka 75 o/o av sovtiden är Non Rapid Eye Movement

(NREM) sömn, vilken kännetecknas av långsammare hjärnaktivitet än vad REM- sömnen har

(Jönsson, 1995). NREM-sömnen delas upp i stadierna I, II, III och IV. NREM-stadiema III,

och IV kallas fijr Slow'Wave Sleep (SV/S). Under denna fas finns hypotesen, att det sker ett

återställande av nerwävnaden i hjärnan, tillväxt av organismen och reparation av skador som

uppstått vid sjukdomar. SWS-sömnen ñrekommer tre till fyra gånger per natt under den

forsta sömnperioden, ftir att sedan avslutas inom de forsta sex timmarna efter insomnandet

(Krachman, Criner, & D' .þ¡lonzo, 799 5 ; Jönsson, 1 995).

Människans sömnbehov ändras under livscykeln. Vid 2O-årsåldern stabiliseras sömnbehovet

till cirka åtta timmar per dygn. REM-sömnen bibehåller samma andel, medan NREM-sömnen

minskar kraftigt i tid med åldern. Blodtrycket varierar efter sömnstadiema. Det systoliska

blodtrycket sjunker under SWS, och blodtrycket varieras därefter beroende på vilken

sömnperiod man befinner sig i (Jönsson, 1995).

Patienters hörselorgan påverkas av oväntade signaler, som medlor att sömnen avbryts

(Johansson,2002). Med den allt högre teknologiska standarden på intensivvårdsavdelningen

och den högre ljudnivån som ftiljd, har sambandet mellan höga ljudnivåer och

sömnproblematik noterats (Topl Bookman & Arand, 1996 Kahn, Cook, Carliste, Nelson,

Kramer & Millman, 1998). Den höga ljudnivån har lett till, att intensiwårdspatienter aldrig

får sova en hel 90 minuterscykel (Jönsson, 1995), därfor är det av stor vikt att miljön runt

patienterna gällande ljus och ljud uppffller kraven på en normal dygnsrytm (Hvarfirer, 2005).

Ljudnivan har en signifikant påverkan på kvantiteten och kvaliteten av sömnen hos de

intensiwårdskrävande patienterna och orsakas av larmande apparatur, undersökningar och

omvårdnadsåtgärder (Hewitt, 2002). Topf, Bookman och Arand (1996) och Kahn et al. (1998)

belyser att bristen på sömn hos intensiwårdspatienter som vårdats en längre tid i en

intensiwårdsmiljö, kan leda till en utveckling av lVA-psykos, vilken även går under

benämningen lVA-syndrom. Sömnbristen kan också fä en negativ inverkan på

andningsmuskulaturen och ventilationskontrollen hos patienten, som resulterar i en forsvårad

urtråining ur respiratorn (Kahn et a1., 1998).



2.4 M syndrom

Efter bearbetat material från vetenskapliga artiklar och litteratur är fiirfattarnas uppfattning i

foreliggande studie att IVA- s¡mdromet är ett samlingsnamn for psykos och delirium som kan

uppstå under patienternas vårdtid på intensivårdavdelningen.

IVA-syndromet definieras som fluktuerande medvetande och karakteriseras av trötthet,

distrahering, forvirring, desorientering, rastlöshet, inkonsekvens, rädsla, oro, agitation,

illusioner, hallucinationer, vanfiireställningar (Dyson, 1998; Topf, Bookman & Arand 1996)

och drabbar cirka 80 %o av intensiwårdspatienterna (Hvarfirer, 2005). Stora faktorer till
utveckling av IVA-syndromet dr, avsaknad av eller överdriven sensorisk stimulering, höga

ljudnivåer, psykologisk och social isolering. Ovanstående faktorer leder till upplevelser av

rädsla hos patienterna och jämftirs med psykologisk tortyr, vilket också stärks av Amnesty

International kriterier (Hewitt, 2002).

Exempel på överdriven sensorisk stimulering är det konstanta ljudet från apparatur och det

vita ljuset från lamporna inne på salarna. Syndromet missas ofta av sjuksköterskor och

uppmärksammas, fiirst när patienten uppvisar aggressivitet och ftirsök till att vilseleda

personalen. Orsaken till att detta inte uppmärksammas i ett tidigt stadium, är patienternas

oformåga att kommunicera verbalt och sjuksköterskornas bristande kunskaper om hur

syndromet Tttirar sig hos patienter med nedsatt verbal ftirmåga (Hewitt, 2002).

Patienter som ligger sederade till en nivå där florlust av kontroll har uppstått men med en viss

vakenhet, löper störst risk fiir att utveckla delirium (Hvarfner, 2005). Delirium kan vara svårt

att diagnosticera på grund av att många patienter har hypoaktiva "tysta" delirium. Hyperaktivt

delirium karaktäriseras av negativa symtom som abstinens och apati. Hyperaktivt delirium

även kallad IVA-psykos, ár lättare att diagnosticera och är associerad med en bättre diagnos,

på grund av attpatienten är agiterad, rastlös, plockig och emotionellt instabil (Brenda &

Vy'esley, 2007). Orsaken till delirium kan vara en obalans i neurotransmittorerna som styr

psykologiska funktioner, beteende och humör. Delirium medfiir en l?ingre vårdtid lor

patienten på intensiwårdsavdelningen och riskerna ftir reintubering och ett ökat lidande ökar

markant (Brenda &'Wesley, 2007; Pattison, 2005).



3. Problemformulering

Det är av stor vikt att inte utsätta intensiwårdspatienter for höga ljudnivåer, då det kan

medfiira negativa effekter på patienterna såsom stress och sömnsvårigheter. De negativa

effekterna kan vara bidragande till en utveckling av IVA- syndromet, vilket kan medfora ett

ökat lidande och en längre vårdtid for de svårt sjuka patienterna. Tidigare forskning har visat

att ljudnivåerna från larmande teknisk apparatur är ftir hög och kan vara en av många

bidragande faktor till den negativa utvecklingen. Det är därflor av intresse att kartlägga och

belysa antalet larmstarter på larmande apparatur och andra störande ljud som kan ftirekomma

i en intensiwårdsmiljö.

4. Syfte

Syftet med studien är att kartlägga larmstarter på teknisk apparatur och störande ljudnivåer i
en intensiwårdsmiljö.

5. Metod

Skriftlig kontakt togs med sektionschefen på intensiwårdsavdelningen, frir att få tillstånd att

utfora observationsstudien, (se bilaga 1). Efter godkännande påbörjades observationstudien.

Metoden var en observationsstudie av deskriptiv karaktär (Patel & Davidson, 2003). Empirisk

vetenskap grundar sig på observationer av verkligheten och baserar sig på kunskap genom

erfarenheterna. I en empirisk studie utgörs objektet av verkligheten, där någonting i
verkligheten skall kunna testas. Den empiriska vetenskapen hörsammar den lornuftsenliga

övertygelsen om att "vill du veta någonting om verkligheten, så ska du observera den"

(Backman, 1998, s.24).

Information om studien gavs till berörd personal på intensiwårdsavdelningen och

begränsades till att studien omfattade observationer av intensiwårdsmiljön, men inte av

vårdpersonalens arbete. Syftet med begränsningen av informationen, var att vårdpersonalen

inte skulle påverka resultatet i studien. Under studiens tre dagar deltog inte lorfattamai

vården och arbetskläder bars av hygieniska skäI, men också for att smälta in i

intensiwårdsmilj ön. Observationerna frirekom avskilt från vårdpersonalens arbete och



ftirfattarna kan då definieras (Patel & Davidsson, 2003) som icke deltagande observatörer,

dock kända for personalen.

Den apparatur vars larmstarter observerades inkluderade respiratorer, sprutpuffiptr,

infusionspumpar, sondmatspumpar, sökare, övervakningsutrustning for saturation, puls,

invasiv blodtrycksmätning, andningsfrekvens och kroppstemperaturmätning, samt

dialysapparatur och lidco. För att mäta ljudnivån på larmande apparatur, användes dag två en

ljudnivåmätare och mätningen skedde i en tom patientsal fÌir att minimera andra störande

ljudfaktorer. Avståndet mellan ljudnivåmätaren och den larmade apparaturen var cirka en

meter, vilket illustrerar patienternas placering i forhållandet till de larmande enheterna inne på

salarna. På detta sätt framkom larmens olika decibel och en uppfattning av vilken decibel

patienten utsattes ftir vid de enskilda larmen.

Dag ett i observationsstudien testades de båda larmstartsprotokollen, for att kunna identifiera

eventuella brister i dokumentationen av larmstarter. Beläggningen av patienter på blå sal var

fina patienter, varav tre respiratorbehandlades och en behandlades med dialys. På röd sal var

beläggningen fyra patienter varav samtliga respiratorbehandlades och en behandlades med

dialys. Mellan klockan 12.00-13.00 bedrevs ingen observation. Testtiden gav observatörerna

tillfälla atttràna sitt observationsinstrument, som i detta fall var ett larmstartsprotokoll. Enligt

Patel och Davidsson (2003) ökar detta reliabiliteten på studien. Då en testning av

larmstartsprotokollen utfiirdes av två personer, kunde en jämftirelse av registreringarna ske

vilket ökar interbedömarreliabiliteten (Polit & Beck, 2008). Testtiden varade mellan klockan

07.00-09.30 och därefter påbörjades observationstudien som avslutades klockan 15.00.

Dag två och dag tre fortsatte observationsstudien mellan klockan 07.00-15.00 på två

intensiwårdsalar. Ingen observation bedrevs mellan klockan 09.00-09.30 och 11.30-12.30

under dag två och tre. Dag två var beläggningen på blå sal fyra patienter, varav två

respiratorbehandlades och en patient behandlades med dialys. På röd sal låg fyra patienter

varav tre respiratorbehandlades och en patient behandlades med dialys. Dag tre var

beläggningen av patienter den samma som dag två på blå sal, dock behandlades ingen patient

med dialys på blå sal. På röd sal 1åg tre respiratorbehandlade patienter, varav en behandlades

med dialys.



5.1 Etiska aspekter

Personalen informerades om att observationsstudien inte var avsedd for att granska

vårdpersonalen eller deras arbete, utan miljön på intensiwårdssalarna. Författarna har beaktat

Polit och Beck (2008) etiska aspekter gällande patienters rätt till integritet och värdighet vid

observationsstudien. Information om studiens syfte gavs muntligt till de patienter som inte var

djupt sederade och som kunde iaktta vår närvaro.

5.2 Datainsamling/Urval

Den strukturerade datainsamlingen Patel och Davidson (2003) inhämtades med hjälp av

larmstartsprotokoll och inkluderade teknisk apparatur som var stationerade på salarna. För att

inhämta så mycket information som möjligt, valde forfattarna attvara öppna i

observationsstudien och även registrera andra frekventa ljud som kunde tolkas som störande

für patienterna.

Ett urval gjordes där två av fyra patientsalar valdes infiir observationsstudien. De utvalda

salarna benämns blå och röd sal. Urvalet grundar sig på, att det på en av de icke utvalda

salarna behandlas postoperativa patienter med ett relativt snabbt vårdforlopp och därfür ansåg

fiirfattarna att salen inte kunde skildra den verkliga intensiwårdsmiljön. Den fiärde salen som

?ir ett isoleringsrum, var inte patientbelagd under observationsstudiens tre dagar.

5.3 Undersökningsinstrument

Ljudnivåmätare Castle GA204TW 2 som mäter decibel, användes fiir att mäta ljudnivån av

larmande apparatur i studien. Larmstartsprotokoll i excelformat upprättades fÌir att

dokumentera larmstarter i en tidsaxel. Apparatur som inkluderades i observationsstudien var

respiratorer, sondmatspumpar, spruþumpar, infusionspumpar, personsökare, dialysapparater,

lidco (mäter cardiac ouþut) samt övervakningsutrustning som mäter saturation, puls, invasivt,

andningsfrekvens och kroppstemperatur.

6. Resultat

Resultatet redovisas med stapeldiagram, tabeller och i löpande text. Figur 3 visar ett

stapeldiagram i en tidsaxel där studiens observationsresultat redovisas. Den totala



summeringen av laÍnstarter från blå och röd sal uppgår till TT9larmstarter under

observationstidens tre dagar. Tiden fiir observationens tre dagar blev totalt 1080 minuter, 360

minuter är borträknade for raster. Med foreliggande siffror redovisas ett medelvärde pä 0,72

larmstarter per minut i tabell 1.

Summering av larmstarter under
observationstidens tre dagar på blå och

röd sal
151 140 r4o

*'"'*''"looo*oo*nof,o"o"oe"J-.--""--""f 

"-"--

Figur 3. Summering av larmstarter per timma på blå och röd sal under observationsstudiens lre dagar.

Tabell 1. Redovisar den totala observationstiden under studiens tre dagar, totala antalet larmstarter och ett medelvärde på

larmstarter per minut.

Total observationstid i minuter Totala larmstarter

Total observationstid 1440minuter

Exkluderad tid (Rast) 360 minuter

779

Totalobservationstid 1080

Medelvärd e 1080 I 7 7 9 : 0,7 2 larmstarter per minut.

779

En kategorisering och summering av observationsstudiens larmstarter, på både blå och röd

sal, redovisas i figur 4. I resultatet står respiratorerna für 262larmstarter (cirka 33o/o), invasivt

blodtryck flor 175 (cirka 22o/o) och saturationslarmen for 143 (cirka 18%) av alla larmstarter i

studien.
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FÍgur 4. Kategorisering av larmgivande apparatur.

I figur 5 redovisas uppmätta decibel

Respiratorn och sprutpumpens larm

decibelvärden i studien.

i

värden av de larmstarter som inkluderades i studien.

uppmättes till 80dB som var de högst uppmätta

arm5tã

o

Dec

Uppmätta värden i decibel av teknisk

Figur 5. Visaruppmättayördeni decibel (dB) en

meter ifrån den tekniska apparaturen.

Då observationsstudien delvis var öppen ftir andra frekvent störande ljud, har forfattarna valt

att presentera resultaten i löpande text. De frekvent störande faktorer som återkom under

observationsstudien var, samtal mellan vårdpersonal och patienter, ljudet från användandet av

skärmar som avskiljer patientens plats från varandra, användandet av plastforkläden,

skramlande metalljud vid användandet av patientvåg, ljud från korridoren på grund av att

dörrarna in till salarna inte var st?ingda, signal från entrédörren, dialyspåsar som öppnas inne

på salarna, funktionskontroller av suginjektorer samt isärtagning av respiratorslangar fiir
filterb¡e i samband med inhalationer.

l0



Utöver ovanstående faktorer har observatörerna dokumenterat andra händelser och

interventioner under observationstiden som medforde en ökad ljudnivå på

intensiwårdssalarna. Händelserna var röntgenundersökningar på avdelningen,

konsultationsronder med specialist läkare inne på salarna, bronkoskopier, dekontaminatorn i

sköljrummet, funktionskontroller av respiratorer, operation på sal och fiirberedelser inftir

transport till operation och andra undersökningar såsom datortomografi (DT) och

magnetresonanstomo grafi (MRT).

7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Decibelmätaren som användes under studien var endast avsedd for bullermätningar, vilket gav

lorfattarna endast en uppskattad decibelnivå av impulsljuden från larmande apparatur.

Impulsljuden från den tekniska apparaturen ska mätas av en impulsprecisionsljudnivåmätare

då instrumentet reagerar snabbt for impulsljud och sedan långsamt "glömmer" nivån. Detta

gör det möjligt fiir avläsaren att registrera det uppmätta värdet (Andersson, 1998).

Mätningen av larm från vald apparatur mättes på tom patientsal, varpå decibelnivån enbart

registrerade ett larm åt gången. Manga gånger utsätts patienterna for flera larm samtidigt

vilket höjer ljudkällornas totalnivå (Andersson, 1998) som fiirstärker de negativa

upplevelserna hos patienterna. Vid ljudmätningarna framkom inte ljudkällornas totalnivå.

Larmstartsprotokollen var utformade, flor att kunna registrera andra frekventa ljud som

observatörerna upplevde som störande. Här kom endast observatörernas egna uppfattningar

och upplevelser av störande ljudnivåer in, vilket påverkar sannolikheten av att allt for

patienten störande ljud verkligen registrerades. Studien speglar därlor inte patienternas egna

upplevelser,varpä fiirfattarna anser att parallellt med observationsstudien, skulle en

patientintervjustudie ha gett våirdefull information om patienternas egna upplevelser av

störande ljudfaktorer. Johansson (2002) beskriver en annan viktig faktor där

uppmärksamheten av störande ljudnivåer þuller) är begränsad ifall människan och i detta fall

observatörerna, exponeras under en längre tid. Bullrets maskerande stresseffekt kan leda till
ftirsämrad prestation vid uppfattning av ljudsignaler, vilket har en inverkan på

observationsstudien. Detta styrker vår tro om att användandet av den tidigare nämnda
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mätningen med en impulsprecisionsmätare, skulle ha gett en högre grad reliabilitet av

studiens resultat.

Personsökare, lidcoapparatur, telefoner och samtal exkluderades i stapeldiagrammen.

Personsökare exkluderades i resultatets stapeldiagram, på grund av att observatörerna

upplevde sökningsljuden som minimalt störande. Författarna fann det också svårt att

uppskatta en tillforlitlig decibelnivå, då ljudet från sökningarnakunde vanerai styrka

beroende på var personen med sökaren befann sig.

Lidco apparaturen, vars syfte var att mäta patienternas cardiac output, visade sig inte ha några

larmljud vilket medftirde att apparaturen exkluderades. Telefonerna var stationerade i
sjuksköterskornas beredningsrum som ligger i anslutning till blå och röd patientsal. Trots att

dörrarna var öppna från beredningrummet till salarna, upplevde observatörerna ringsignalerna

fiån telefonerna som minimalt störande och tillftirlitliga decibelvärden blev därftir svårt att

mäta. Inga ringsignaler från bärbara telefoner registrerades inne på patientsalarna under

observationstiden. Samtalen exkluderades på grund av att de pågick kontinuerligt och

observatörerna upplevde det svårt att definiera vad patienterna upplevde som ett störande

samtal. Med den mätutrustningen som användes i studien kunde inget medelvärde beräknas

och ett tillfiirlitligt decibelvåirde över samtalen kunde därftir inte fastställas.

En reflektion som gjorts av fiirfattarna i studien, var att oerfarenhet av attobservera kan ha

påverkat studiens reliabilitet. Trots att en testtid användes ftirsta dagen i studien für att se på

brister hos observatörernas uppfattningsformåga, hade en låingre testtid behövts für att öka

interbedömarreliabiliteten. Dock var observatörerna väl fiirtrogna med apparaturen och

intensiwårdsmiljön.

Intensiwårdsavdelningen där observationsstudien har utforts på är uppbyggd med tre salar

med plats ftir totalt elva intensiwårdskrävande patienter och en isoleringsal. Salarna kan

beskrivas som "öppna landskap" med enbart mobiliserbara skärmar som avgränsar

patienternas platser. En gemensam korridor löper genom intensiwårdsavdelningen. Miljön
gör att patienterna får ta del av varandras ljudnivåer från respektive sängplats. Mellan blå och

röd sal ligger sjuksköterskornas arbets- och beredningsrum, där telefoner och datorer är

stationerade.
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Figur 3. Ritning av intensivvårdsavdelningen där observationsstudien genomfi)rdes. Arean på blå sal 58.7 m2 respektive röd

sal 45.6 m'. Mellan de båda salarna ligger arbets- och beredningsrummet och karridoren löper genom hela

i nt en s iw årdsavde lnin gen

7.2 Resultatdiskussion

Resultatet av observationsstudien och kartlägguingen av larmstarterna inne på

intensiwårdssalarna ger en indikation om hur frekvent larmstater aktiveras. Med ett

totalvärde pà 779 larmstarter under observationsstudiens tre dagar och ett medel tal pà 0,72

larmstarter per minut, ska hänsyn tas till att flera av larmstarterna foljs av en serie av larmljud.

Det vill säga, det utlösta larmet som registrerats som en larmstart beskriver inte larmet längd

eller karaktär. Därftir ger den totala summan och det uträknade medeltalet, en minsta nivå av

de larm som aktiveras på intensiwårdssalarna. Då 360 minuter är exkluderade i studien, har

detta påverkat observationsstudiens resultat gällande antalet larmstarter vid tidpunkterna då

ingen observation utfordes. I studiens resultat så synliggörs också en trend av larmstarter i
observationsstudien, där en ökning sker på formiddagarna. Författarnas teorier om varftir

trenden är uppåtgående, kan vara ökade omvårdnadsåtgärder och medicinska interventioner

hos patienterna, där användningen av den tekniska apparafixen ökar.
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Vi valde att belysa respirator-, invasivt blodtrycks- och saturationslarm i resultatdiskussionen,

då de har visats sig ha högst antal larmstarter under observationsstudien. Detta med tanke på

att de ovanstående faktorernamânga gånger omger den svårt sjuka intensivvårdspatienten

under vårdtiden. Fontaine (2005) tar upp respiratorer och monitorer som bidragande faktorer

till att ljudnivån är hög på en intensiwårdsavdelning, vilket även ses i observationsstudiens

resultat. En annan orsak till valet av attbelysa ovanstående faktorer, var att dessa tre

larmstartskategorier representerade en så stor del av det sammanlagda resultatet.

Respiratorerna stod för flest antal larmstarter med 262 stycken (cirka 33%) och med en

uppmätt ljudnivå till 80 decibel. Respiratorerna är en av de apparaturer som bidrar med flest

larmstarter och ger tillsammans med sprutpumpen högst decibelnivå bland studiens tekniska

apparatur. Varfor respiratorlarmen stod for högst antal larmstarter, tror fÌirfattarna beror pâ att

respiratorn dr en extrem högteknologisk apparatur som understödjer och kontrollerar en viktig

vital funktion som patienternas andning. De invasivablodtrycken stod for lT5larmstarter

(cirka 22%) med uppmätt decibelvärde på 65 decibel och saturationslarmen for 143

larmstarter (cirka 18%) med ett uppmätt decibelvärde på 65 decibel. Varfor ovanstående

parametrar har så hög antal larmstarter, tror vi dels kan bero på att det väljs larmgränser med

små marginaler hos flertalet av intensiwårdspatienterna, då majoriteten av patienterna har en

cirkulatiorisk och respiratorisk påverkan.

Den decibelmätning som gjordes under studien ger också en indikation på att alla larmstarter

som mättes i studien med hjälp av en ljudnivåmätare hade für höga ljudnivåer med tanke på

dom rekomendationer pâ 45 dBA dagtid (Lower, Bonsack & Guion, 200I;

Socialstyrelsen[SOFS], 2005:6) och 35 dBA nattetid (Lower, Bonsack & Guion,2001)

beskriver. Samtidigt blir det viktigt att reflektera över, varfiir den tekniska apparaturen är

utrustade med larmanordningar. Givetvis fiir att påkalla vår uppmärksamhet, så kanske är det

inte larmen vi ska eliminera utan de faktorer som orsakar larmen?

Efter att jämftirt vårt resultat med tidigare forskning om vad intensiwårdspatienter utsätts fiir
under sin vårdtid ser färfattarna många liknelser. Patienter utsätts dagligen ftir olika stressorer

som Lusk och Lash (2005) beskriver, dåir ljud konstant återkommer i form av larm från

apparatur, samtal eller av annan orsak. Att ligga som patient i skymningslandet som beskrivs

av Hvarfrter (2005) måste vara en fruktansvärd upplevelse, då all form av egen kontroll 2ir

borta men där patienten ändå är så pass vaken att han eller hon uppfattar vad som pågår i sin

omgivning.
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Många patienters uppfattningar om den kringliggande miljön begränsas dels på grund av

oflormågan att röra sig, men också på grund av att personalen på intensivvårdsavdelningen

begränsar patientmiljön med exempelvis skärmar lor att behålla medpatienters integritet. Att

vara sängbunden, vara helt omedveten om miljön omkring, höra konversationer och larm,

måste självklart vara stressande for patienterna. Stora krav ställs därftir på personalen, att

informera och frirtydliga alla interventioner som ska genomftiras, men kanske också att

kontinuerligt beskriva miljön runt patienten, så att han eller hon blir medveten om att det finns

flera patienter i samma rum. Stressfaktorn måste identifieras Cornock (1997) av både

vårdpersonalen och patienterna für att eliminera stressen, vilket ibland kan vara helt omöjligt

med tanke på att majoriteten av patienterna ligger intuberade och sederade till den grad att

annan kommunikation i form av tal och skrift nästintill blir omöjlig.

Vid bearbetning av tidigare forskning framkom det, att ljudnivåerna generellt ligger for högt

på intensiwårdsavdelningar, något ftirfattama antar kan stämma även på den

intensiwårdsavdelning där studien genomfordes. Inget tillforlitligt mätresultat kan styrka

detta påstående, dock finns det mätvärden i den fiireliggande studien som torde kunna ge en

bild av vilka ljudnivåer (enbart från teknisk apparatur) som patienterna utsätts ñr dagtid.

Ljudnivåer som har mätts i studien konstaterar inte att enstaka ljud från larm och monitorer

skulle ge någon form av skadad hörsel, men ár trots allt en stor bidragande faktor till

sömnproblematik hos patienterna (Johansson,2002; Topt Bookman & Arand, 1996; Kahn,

Cook, Carliste, Nelson, Cramer & Millman, 1998; Jönsson, 1995).

Sömnen som är en självklarhet hos den friska individen men som enligt fiirfattarna berövas

under vårdtiden på intensiwårdsavdelningen är enligt Topf, Bookman och Arand (1996) och

Kahn. Cook, Carliste, Nelson, Cramer och Millman (1998) en stor bidragande faktor till en

utveckling av IVA-syndromet. Dessutom har sömnbristen haft en negativ påverkan på

andningsmuskulaturen hos patienterna som lett till en fürsvårad urtråining av respiratorn.

Kanske är vetskapen om sömnens betydelse fiir den svårt sjuka patienten bristfÌillig i både

forskningsvärlden och bland vårdpersonalen. Detta med tanke pä att det enligt Krachman,

Criner & D'Alonzo (1995) och Jönsson (1995) enbart finns en h¡potes om att återhämtning

och läkning av hjärnan sker under sömnens olika faser. Samtidigt säger det sunda fiirnuftet att

en patient som aldrig sover ffir det svårare att återhåimta sig. Ser vi till oss själva liggandes

med hög feber, är vilan en självklar ätgärd for ett snabbare tillfrisknande, så varfür är den inte

lika sj älvkl ar for p atienterna på intensiwårds avdelningarna?
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Om IVA-syndromet enligt Hvarfirer (2005) drabbar ca80 %o av intensivvårdspatienterna bör

mer fürebyggande åtgärder vidtas. För att minimera orsakerna som leder till en utveckling av

syndromet, behövs också ett verktyg som till exempel CAM-ICU ftir att i ett tidigt stadium

uppmärksamma och identifiera symtomen kring IVA-syndromet. Metoden är testad inom

svensk intensiwård och har visats sig vara ett bra hjälpmedel vid identifiering av IVA-
syndromet (Larsson, Granberg-Axell & Ersson, 2007). Författarna i studien anser att det är av

stor vikt att sätta patienternas hälsa och upplevelser i centrum när forbättringsarbeten ska tas

fram. Samtidigt kan den ekonomiska aspekten belysas flor att driva på ett forbättringsarbete,

då patienterna som utvecklar IVA-syndrom många gånger kräver fler vårddygn på

intensiwårdsavdelningen. Här kan också platsbristen åskådliggöras och ligga till grund varfor

ett fürbättringsarbete gällande reducering av larm och att andra störande ljud bör

uppmärksammas. Detta med tanke på den onda cirkeln fiirfattarna ser i samband med alla

larm och höga ljudnivåer som råder på intensiwårdsavdelningar idag.

7.3 Författarnas reflektioner av orsaker till ökade larmstartsfrekvenser

Författarna har identifierat omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder på formiddagarrra

som kan kopplas i samband med en ökad larmstartsfrekvens. På morgonen ska infusioner

påbörjas, vilket leder till att apparatur startas. De pumpar som finns på

intensiwårdsavdelningen ger alltid ifrån sig ett ljud när apparaten sätts igang och

programmeras.

Vid inhalationer och sugning av patienternas trachelatuber där sugunderstödet inte är

aktiverat, bryts respiratorsystemets kretslopp varpå larm uppstår. Beröring av trachealtuben

vid munvård, tublägesändring och omtejpning av tuben och resulterar många gånger till att

patienterna andas emot, hostar eller biter på tuben, varpå larm uppkommer. Ytterligare

exempel på situationer då larm utlöses är vid byten av ekg (elektrokardiografi) elektroder som

oftast sker på morgonen vid tvättning av patienterna. Om båda larmen (hjärtövervakning och

andningsfrekvens) inte stängs av innan elektroderna kopplas ifrån patienterna, aktiveras

larmen. När blodprover tas via artärsettet kan det invasiva blodtryckslarmet utlösas, då

blodprovstagningen sker i samma slang som blodtrycksmätningen sker. Om patienterna

behandlas med dialys kan en ökning av larmstarter ske då dialyskatetern är känslig lor
ocklusion och lägesändringar i patientens kärl. Larm uppkommer även då interventioner kring

dialysbehandlingen utftirs.
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7.4 Förslag till framtida forskning

Observationsstudien har gett en inblick i den miljö intensiwårdspatienterna vårdas i.

Larmstartsfrekvenser har visats sig vara en återkommande faktor, till en ökad ljudnivå inne på

salarna. Att mäta alla sorters ljudnivåer (impuls- och bullerljud) under en längre tid bör kunna

ge en mer realistisk bild, av vilka ljudnivåer patienterna utsätts ftir under sin vistelse på en

intensiwårdsavdelning. Med metoden kan också ett flertal ljudkällor identifieras och i ett

senare ftirbättringsarbete eventuellt minimeras eller till och med elimineras. Med ovanstående

interventioner für att forbättra de psykologiska och fusiologiska lorhållandena kan ett

snabbare tillfrisknande ske hos de svårt sjuka intensiwårdspatienterna.

8. Konklusion

I observationsstudien påvisas att intensiwårdspatienterna utsätts for frekvent störande ljud

från larmande teknisk apparatur, men även från vårdpersonalens olika interventioner. En

fingervisning av de uppmätta ljudnivåerna i studien, visar också att de olika larmen håller en

relativt hög decibel nivå, detta med tanke på att patienterna ofta får utstå ljud från flera larm

samtidigt, vilket ökar ljudets totala ljudnivå. I den högteknologiska intensiwårdsmiljön, är det

dåirfor viktigt att vi tillsammans arbetar ftir en tystare intensiwårdsmiljö och inte glömmer

bort den enskilda individens behov, for att på så sätt optimera patientens välbefinnande och

återhämtnin gs form åga.
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Bilaga2.

Bilaga 2. Visar larmstartsprotokoll som anvöndes i obsewationsstudíen, plats lämnades jör att dokumentera andra
återkommande ljud somfiirfattarna upplevde som störande.

La rmsta rtsprotokoll

Sondmatspump

Respirator

Sugning

Sprutpump

lnfusionspump

Sökare

Saturation

Puls

lnvasivt blodtrvck

Andningsfrekvens

Temp

Dialys

Lidco

Telefon

Samtal

07.00 08.00 09.00 10.00 L1.00 12.00 13.00 74.00 15.00
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