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SAMMANFATTNING 

Lidande utgör ett hot mot hela människan som ej kan undflys. Patientens lidande påverkar 

vårdaren. Det skapar ett eget lidande i sjuksköterskan som inte kan lindra patientens lidande 

eller till och med orsakar ytterligare lidande. Också anhörigas lidande påverkar 

intensivvårdssjuksköterskan. Syftet med uppsatsen var att beskriva hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde att vårda patienter med svårt lidande. En deskriptiv, 

semistrukturerad intervjuundersökning genomfördes med tre intensivvårdssjuksköterskor och 

tolkades medelst innehållsanalys. Resultat: Temat Lidandet genomsyrar sjuksköterskans värld 

identifierades och handlade om hur sjuksköterskan måste hantera sitt eget lidande likväl som 

patientens och anhörigas. Temat var uppbyggt av tre kategorier. Lidandets former beskrev det 

lidande informanterna mötte på intensivvårdsavdelningen. Lidandets samspel beskrev hur 

positiva och negativa känslor väcktes i samarbetet med lidande patienter, anhöriga och 

kollegor. Att göra den andres lidande till sitt eget beskrev sjuksköterskans personliga, ofta 

negativa, känsloupplevelser som aktualiserades vid mötet med stort lidande. 

Nyckelord: lidande, sjuksköterskans upplevelse, intensivvård 

 

 

ABSTRACT 

Suffering is an unavoidable threat to the individual as a whole. Suffering of patient and 

relatives affects the nurse, and creates a personal suffering when incapable of relieving the 

patients suffering, or inflicting even more. The purpose of this study was to describe how ICU 

nurses experienced caring for suffering patients. A descriptive, semi-structured interview 

study was conducted on ICU nurses and interpreted by content analysis. Result: The theme 

Suffering permeates the nurse’s world was identified and described how the suffering of 

patient, relatives and self had to be handled by the nurse. The theme consisted of three 

categories. The manifestation of suffering described how suffering in the ICU is perceived. The 

interaction of suffering described how cooperating with suffering patients, relatives and 

colleagues caused negative and positive emotions. Integrating suffering of the other described 

often negative personal emotions of the nurse evoked when encountering suffering. 

Key words: suffering, nurse's experience, intensive care unit 
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1 INLEDNING 

Under verksamhetsförlagda utbildningsperioder mötte jag patienter som erfor många 

former av lidande. Detta lidande var kopplat till sjukdomens art, livsförhållanden och 

intensivvårdens realiteter. När man som intensivvårdssjuksköterska vårdar dessa 

patienter mot hälsa eller en förestående död kryper den andres lidande ända in på 

skinnet på vårdaren, ibland ända in i sjuksköterskans vardagsliv. Svårt lidande lämnar 

inte medmänniskor oberörda och ska heller inte göra det. Därför ville jag ställa frågor 

till intensivvårdssjuksköterskor om hur de arbetade med dessa patienter, om de ser 

lidandet, om de upplever sig ha möjligheter att hantera det och hur det påverkar dem 

själva.  

 

2 BAKGRUND 

I förevarande arbete används härefter uttrycket sjuksköterska genomgående som en 

analog för specialistutbildade sjuksköterskor med intensivvårdskompetens. Detta är 

enbart av språkliga skäl. 

 

2.1 Lidande  

Lidande är en signifikant förändring av upplevelsen av den egna personen. 

Människan sörjer något som för alltid är förlorat, vilket leder till skepticism och 

tvivel menar Kellehear (2009). Eriksson (1994) säger att lidande till sitt djupaste 

väsen är ett döende. Död symboliserar det största hotet mot människan eftersom man 

då utesluts från närhet, gemenskap, kärlek och individen finner sig stå ensam 

(Eriksson, 1994). Framförallt tycks lidande handla om känslor av sorg och förlust 

som uppstår när människans upplevelse av helhet hotas (Kellehear, 2009) eller när 

hela existensen är hotad (Ferrell & Coyle, 2008). Den lidande människan står inför 

något som upplevs som ett ofrånkomligt öde och hindrar honom eller henne från att 

förverkliga sitt innersta väsen (Eriksson, 1994). Lidande upplevs av hela människan 

och kan inte reduceras till enskilda kroppsdelar (Ferrell & Coyle, 2008).  

 



 

2 

Eriksson (1994) beskriver vidare att lidande är något ont man inte kan fly undan. Det 

är en kamp som orsakar pina, vånda och i förlängningen ytterligare lidande. Hon 

säger också att kampen kan vara konstruktiv. Lidandet är ett uttryck för att människan 

saknar, eller längtar efter något. Kampen är människans försök att befria sig från det 

outhärdliga lidandet, eller om inte det går, försona sig med det. När lidandets kamp är 

som mest intensiv kan man ofta inte sätta ord på det (Eriksson, 1994; Kellehear, 

2009).  

 

Lidandets dimensioner 

Lidande är mångdimensionellt. Det orsakas och moduleras av fysiska, psykologiska, 

sociala och andliga eller existentiella faktorer (Mularski et al., 2009). Individen bär 

med sig kulturella, etniska, religiösa och sociala värderingar som har betydelse för det 

värde människan tillmäter sitt lidande och sin smärta. Vidare påverkar det hur 

individen hanterar lidande och vilka beslut som fattas angående livets avslutande 

(Mularski et al., 2009). I palliativ vård används begreppet total pain. Det är avsett att 

belysa att den döendes lidande accentueras av, och sträcker sig bortom, de fysiska 

kval han eller hon upplever. Fysisk smärta förstärks och utvidgas av psykologisk, 

social och andlig smärta som uppstår när människan brottas med tankar och känslor 

om sin sociala betydelse. Det kan vara vid konflikter med omgivningen, upplevelse 

av stöd, eller brist därav. Total pain påverkas också av upplevelsen av att den 

förestående döden berövar människan något hon eller han tidigare tagit för självklart. 

Fysisk smärta och sorg skapar ett lidande där inte det ena kan separeras från det andra 

(Kellehear, 2009). 

 

Ferrell och Coyle (2008, s. 10-11) beskriver tio olika kategorier av lidande. Dessa är 

1) mångdimensionell vånda, 2) sorg/förlust, 3) mångdimensionell smärta, 4) 

mångdimensionellt obehag, 5) att tappa kontrollen/hjälplöshet, 6) hopplöshet, 7) 

oförmåga att hantera situationen, 8) lidande som en personlig upplevelse, 9) 

ångest/oro/rastlöshet/avsaknad av ro samt 10) isolering/ensamhet/depression.  

 

Att finna mening med lidande är en vital del av det genuint mänskliga (Mularski et 

al., 2009). Det sker då människan försonar sig med sin situation och kan finna nya 
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möjligheter. Om man inte kan ändra omständigheterna måste man ändra sin 

inställning till dem. Då når man en ny insikt och kan ta sig an dem ur ett nytt 

perspektiv (Eriksson, 1994). Den lidande människan ser förbi sitt nuvarande lidande 

mot en källa till helande, vilket inte måste vara detsamma som bot. Det handlar ofta 

om att försöka skapa ett förhållningssätt till döden (Kellehear, 2009). För att lidande 

skall kunna bli en källa till växt krävs att det blir bekräftat, att människan kan dela det 

med någon. Denna någon kan vara både abstrakt och konkret, människa eller gud 

(Eriksson, 1994).  

 

Sjuksköterskan och patientens lidande 

Patientens lidande ger återverkningar hos sjuksköterskan som är satt att vårda denne. 

Att se patienter lida och dö gör att även sjuksköterskor lider (Martins & Robazzi, 

2009; Halcomb, Daly, Jackson & Davidson, 2004). Om patienten tillbringat lång tid 

på intensivvårdsavdelningen kan starka emotionella band ha hunnit utvecklas mellan 

patient, anhöriga och sjuksköterska, vilket kan förstärka sjuksköterskans upplevelse 

av lidande. Detta accentueras ännu mer i de fall då patienten är ung, eller ett barn, då 

deras lidande skapar ett lidande för alla runtomkring (Martins & Robazzi, 2009; Mc 

Millen, 2007).  

 

Utvecklingen av emotionella band mellan sjuksköterska och patient kan sättas i 

relation till den humanistiska aspekt som är karaktäristisk för omvårdnad. De utgör 

grunden för den hängivenhet och omtanke som visas patienten (Martins & Robazzi, 

2009). Även om omvårdnads- och tröstehandlingar motiveras av en genuin omtanke 

till patienten och de anhöriga så leder det också till att sjuksköterskan själv mår bättre 

efteråt (Halcomb, Daly, Jackson & Davidson, 2004).  

 

Emotionella band leder också till ett lidande för sjuksköterskan, eftersom man då ser 

patientens skörhet, i synnerhet under kritiska sjukdomsskeden. När sjuksköterskan 

upplever denna bindning till patient och anhöriga som allt för stark drar man sig 

undan för att minska det egna lidandet (Martins & Robazzi, 2009). Eriksson (1994) 

säger att likgiltighet, att inte orka förnimma, se eller höra, gör att människan inte 

förmår ta sig ur lidande.  
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Medlidande 

Medlidande innebär att lida med någon annan. Det är inte detsamma som att själv lida 

och medlidande förutsätter mod att ta ansvar för någon annan (Eriksson, 1994). 

Martins och Robazzi (2009) hävdar att när sjuksköterskor identifierar sig med 

anhörigas lidande och känner medlidande med patienter, upplever de sig odugliga och 

att deras handlingsalternativ är begränsade. Personliga begränsningar och situationer 

där inget mer finns att göra för patienten leder till ett lidande för sjuksköterskan 

(Martins & Robazzi, 2009). När det egna lidandet blir för stort hämmas förmågan att 

uttrycka medlidande anser Eriksson (1994).  

 

2.2 Vårdlidande på intensivvårdsavdelning 

De flesta patienter på intensivvårdsavdelningar upplever smärta och andra orsaker till 

lidande (Mularski et al., 2009). Lidande på en intensivvårdsavdelning är ofta 

förknippat med att patienten befinner sig i ett kristillstånd. De är mitt i en abrupt 

övergång från hälsa till sjukdom. Spirituell eller religiös tro prövas dagligen i alla 

former av intensivvård (Ferrell & Coyle, 2008). Lidande behöver hopp för att kunna 

lindras men föder en känsla av hopplöshet i människan (Eriksson, 1994). Alla 

kommer förmodligen att ställas inför nya sanningar och människan omdefiniera 

betydelsen av ordet hopp för sig själv (Ferrell & Coyle, 2008).  

 

En jordansk undersökning (Zeilani & Seymour, 2010) visade på fyra kategorier av 

lidande som upplevts av intensivvårdade kvinnor. De beskrev fysisk smärta, socialt 

lidande, andligt lidande och lidande orsakat av teknologin på 

intensivvårdsavdelningen. Det lidande som orsakades av fysisk smärta var det 

kvinnorna mindes bäst från vårdtiden. Socialt lidande handlade om känslor av 

ensamhet och isolering, men även om saknad efter anhöriga och en känsla att svika 

sina barn när man inte kunde dra försorg om dessa. Andligt lidande handlade om att 

försöka finna en mening i upplevelsen och den dramatiska förändring i deras 

hälsotillstånd som lett till intensivvården. På så sätt försökte de hantera känslor av 

osäkerhet och tvetydighet de kände. Slutligen beskrev de det lidande tekniken på 

intensivvårdsavdelningen utsatte dem för. Många gånger orsakade teknologin smärta, 
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rädsla och obehag, samtidigt som den upplevdes som en förlängning av den egna 

kroppen och nödvändig för överlevnad, varför man oroade sig för vad som skulle 

hända ifall dessa apparater kopplades bort (Zeilani & Seymour, 2010). 

 

Vårdlidande utifrån Eriksson 

Eriksson (1994) beskriver tre former av lidande som man ofta möter i vården, 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande orsakas ofta av 

kroppslig smärta. Det kan också vara ett andligt och själsligt lidande orsakat av de 

upplevelser av förnedring, skam och skuld som sjukdomen eller behandlingen ger 

upphov till i människan. Livslidandet orsakas av att människans hela livssituation blir 

omkullkastad och man inte längre kan leva som förut. Den tredje kategorin är 

vårdlidandet, det lidande som själva vårdsituationen ger upphov till. Vårdlidandet 

består i sin tur av fyra underkategorier: Kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Det är ett onödigt lidande 

som med alla medel bör undvikas (Eriksson, 1994).  

 

Människans värdighet kan kränkas på flera sätt. När människan inte känner sig tagen 

på allvar, inte räknad med, upplever man sig ifrågasatt för den man är och fråntagen 

möjligheterna att bekräfta sin identitet (Eriksson, 1994). Karlsson och Forsberg 

(2008) beskriver detta ur vakna, ventilatorbehandlade patienters perspektiv. En källa 

till lidande var upplevelsen av att ingen ställde krav eller gav dem utmaningar under 

ventilatorbehandlingen, vilket fick patienterna att känna sig värdelösa och oförmögna 

att åstadkomma något på egen hand. Då människan fråntas ansvar fråntas man 

samtidigt värdighet eftersom man inte längre har friheten att fritt välja och skydda sig 

från intrång (Eriksson, 1994). 

 

Att uppleva att ingen ser och förstår vad man behöver och att tvingas be om hjälp 

med de mest grundläggande behoven är också ett lidande som berövar människan 

hennes fulla värdighet (Eriksson, 1994). Att som patient misslyckas med att 

kommunicera och interagera med sin omgivning leder till ett outhärdligt lidande 

eftersom människan då upplever sig reducerad till ett hjälplöst objekt (Karlsson & 

Forsberg, 2008). Det är väsentligt för hälsoprocesserna att människan upplever sig ha 
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ett egenvärde även som patient (Eriksson, 1994). Karlsson och Forsberg (2008) 

konstaterade vidare att bekräftelse och upplevelse av trygghet ledde till att lidandet 

lindrades. Ett uttryck för ärligt känt medlidande kan lindra det värsta lidande, 

åtminstone för en stund (Eriksson, 1994).  

 

Eriksson (1994) säger att fördömelse är när vårdaren anser sig bäst lämpad att avgöra 

vad som i en viss situation är bäst för patienten utan att ta hänsyn till dennes rätt till 

självbestämmande. Fördömelse är ofta tätt förknippat med straff, vilket kan visa sig 

som att patienten nonchaleras eller ges noncaritativ vård. Att utöva makt är att direkt 

eller indirekt tvinga någon att utföra, eller genomgå, handlingar som denne av fri vilja 

inte skulle ha valt (ibid.).  

 

Utebliven vård kan vara allt från slarv till medveten vanvård (Eriksson, 1994). 

Martins och Robazzi (2009) konstaterar att brister i teamarbetet på 

intensivvårdsavdelningen leder till att patienten inte får bästa möjliga vård. De säger 

också att det skapar lidande för den enskilda sjuksköterskan som ser dessa följder 

(ibid.).  

 

Sjuksköterskan och vårdlidande 

Halcomb et al. (2004) beskriver att sjuksköterskan kan uppleva det som att han/hon 

torterar patienten när denne reagerar med starkt obehag på omvårdnadsåtgärder av 

olika slag. Carvalho (2009) säger att i de fall vården värderar liv över livskvalitet kan 

det leda till att vårdresurser används på ett för patienten kränkande sätt, där dennes 

bästa inte längre kan urskiljas. Hälsa har då reducerats till enbart frånvaro av 

sjukdom. Man glömmer beakta möjligheterna att uppnå bot och om det lidande som 

patienten orsakas är rimligt. Det gör att patientens lidande förlängs i onödan. 

Samtidigt upprätthåller det illusionen av att patienten kan tillfriskna och väcker ett 

falskt hopp hos intensivvårdssjuksköterskan (ibid.). 
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2.3 IVA-syndrom 

IVA-syndrom är en term som beskriver ett akut och fluktuerande tillstånd av 

förändrad medvetandegrad, ouppmärksamhet och osammanhängande tankemönster 

som kan drabba patienter under vården på intensivvårdsavdelning (Bruno & Warren, 

2010). Den svenska termen IVA-syndrom kontrasterar till viss del med det 

internationellt vedertagna begreppet delirium, vilket inte är knutet till vårdmiljön utan 

till kriterierna för diagnosen (Arend & Christensen, 2009; Svenska MESH, 2011). 

Detta medför att det föreligger viss diskrepans mellan den svenska och den 

internationella terminologin.  

 

IVA-syndrom kan gestaltas i form av slutenhet, konfusion och eventuellt agitation. 

Det tycks vara ouppmärksamheten som är det unika för syndromet (Arend & 

Christensen, 2009; Caplan & Rabinowitz, 2010). Troligtvis uppstår IVA-syndrom när 

patienten befinner sig i skymningslandet mellan sömn och vakenhet (Hvarfner, 2005). 

De här patienterna upplever sina minnen från intensivvårdstiden som skrämmande i 

högre grad än andra patienter och de har sällan diskuterat dessa med sin omgivning i 

anslutning till, eller efter, vårdtiden (Roberts et al., 2006). 

 

IVA-syndrom förekommer i tre former. Hyperaktivt IVA-syndrom är lättast att 

diagnostisera (Hvarfner, 2005) men förekommer endast hos 2 % av patienterna 

(Seeling, Heymann & Spies, 2009). Det karaktäriseras av agitation, rastlöshet, försök 

att avlägsna katetrar och andra infarter samt emotionell labilitet. Samtidigt är det 

förenat med bättre långtidsprognos än övriga former (Pun & Ely, 2007). Hypoaktivt 

delirium med undandragande från patientens sida, uttryckslösa ansiktsdrag, apati och 

nedsatt mottaglighet för stimuli har en långsiktigt mer nedbrytande effekt på 

patienterna (Pun & Ely, 2007). Det är väsentligen vanligare och utgör 44 % av fallen 

(Seeling, Heymann & Spies, 2009), trots det förblir det ofta odiagnostiserat (Pun & 

Ely, 2007). Merparten av patienterna, 55 %, uppvisar blandformer med varierande 

grad av hyper- och hypoaktivitet (Seeling, Heymann & Spies, 2009). 

 

I princip kan riskfaktorerna delas in i tre grupper: 1) redan existerande individuella 

riskfaktorer, 2) akuta sjukdomsrelaterade riskfaktorer och 3) iatrogena eller 
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miljörelaterade riskfaktorer (Bruno & Warren, 2010). Idag råder konsensus om att de 

miljörelaterade riskfaktorerna medverkar till utvecklandet av IVA-syndrom men inte 

ensamma är orsaken (Arend & Christensen, 2009). Det är snarare en följd av att 

människan utsätts för många olika påfrestningar samtidigt (Caplan & Rabinowitz, 

2010). Sömnstörningar är vanliga hos dessa patienter men nyare forskning tyder på 

att det inte heller det är en orsak, utan ett symptom (Arend & Christensen, 2009). 

Redan Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) framförde den 

observationen i den första delstudien av deras idag klassiska undersökning av IVA-

syndrom. 

 

Förekomst och diagnos 

Förekomst av IVA-syndrom har påvisats hos 20-50 % av patienterna med 

egenandning och 60-80 % av de ventilatorbehandlade patienterna (Pun & Ely, 2007). 

Noterbart är att en svensk undersökning från 2010 anger prevalensen till 9,4 %. Man 

konstaterade dock att de intensivvårdsavdelningar som haft utbildning om IVA-

syndrom under det senaste året angav högre förekomst än andra avdelningar 

(Forsgren & Eriksson, 2010). 

 

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) är ett instrument för att 

regelbundet övervaka förekomsten av delirium bland intensivvårdspatienter. Det är 

väl validerat och avpassat för patienter som ej kan kommunicera verbalt under 

vårdtiden (ICU Delirium and Cognitive Impairment Study Group, 2011). Diagnosen 

ställs genom att personalen på intensivvårdsavdelningen med hjälp av ett 

standardiserat protokoll identifierar förekomst av tre av följande kriterier: Akut debut 

av förändrat psykiskt status eller varierande abnormt beteende, ouppmärksamhet, 

osammanhängande tankemönster och medvetandepåverkan.  

Det första kriteriet måste alltid vara uppfyllt för att diagnosen IVA-syndrom ska 

kunna ställas (Hvarfner, 2005).  

 

De första symptom sjuksköterskan upptäcker kan vara att patienten har svårt att 

koncentrera sig, irritabilitet, svårighet att föra en stringent konversation, överdrivet 

kroppsspråk, förändringar i patientens mimik eller att patienten ger mindre 
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ögonkontakt. Det kan också bara vara en allmän känsla av att patienten förändrats 

sedan föregående möte. Eftersom symptomen är vaga är de svåra att skilja från 

symptom på t.ex. smärta eller känslomässiga reaktioner på svår sjukdom. Vid 

avancerat IVA-syndrom skiljer sig patientens beteende markant från hur han/hon 

normalt beter sig och sjuksköterskan upplever att patienten blir oberäknelig (Lou & 

Dai, 2002). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av patienter med IVA-syndrom 

I en undersökning av delirium hos cancerpatienter visade Breitbart, Gibson och 

Tremblay (2002) att 75 % av sjuksköterskorna upplevde patientens delirium som 

mycket obehagligt för dem själva. Ju allvarligare patientens deliriska tillstånd var, 

desto större var sannolikheten för att sjuksköterskan skulle uppleva det som mycket 

obehagligt. Sjuksköterskans obehagskänsla accentuerades också av att deliriet 

kombinerades med symptom på dehydrering, sepsis samt perceptions- och 

sömnstörningar (Breitbart, Gibson & Tremblay, 2002). Lou och Dai (2002) 

konstaterar i sin undersökning att sjuksköterskor upplever stress när de vårdar 

patienter med IVA-syndrom. Dels kräver dessa patienter mer omvårdnad, dels kan 

man inte förutse hur de reagerar i en viss situation vilket skapar en osäkerhetskänsla 

hos sjuksköterskan. Att vårda dessa patienter blir som ett balansnummer där behov, 

resurser, kunskap och attityder ställs mot varandra med sjuksköterskan i mitten (Lou 

& Dai, 2002). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Illusoriska minnen, ouppmärksamhet och fluktuerande medvetandegrad som 

uppträder akut under intensivvård är ett mycket vanligt, om än underdiagnostiserat 

problem. Detta blir ännu en del i det mångdimensionella lidande som patienterna på 

en intensivvårdsavdelning befinner sig mitt i, med både psykiska, fysiska och sociala 

komponenter. Till detta kommer att vården på en intensivvårdsavdelning i sig orsakar 

lidande. Smärtsamma procedurer kringskär patienternas förmåga att kommunicera 

verbalt med hjälp av sedering och intubation. Det finns belagt att patientens och 

anhörigas lidande utlöser ett lidande för intensivvårdssjuksköterskan som möter detta. 

Forskningen visar också att sjuksköterskor i allmänhet upplever det känslomässigt 
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tungt att arbeta med lidande patienter och deliriska patienter i synnerhet. Den 

forskning som finns är dock inte inriktad på den specifika situation som råder på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor upplever att 

vårda patienter med svårt lidande. 

  

5 METOD 

5.1  Studiedesign 

Studien är en deskriptiv intervjuundersökning (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket befrämjat att forskaren fått fyllig information om det aktuella 

ämnet samtidigt som informanterna kunnat tala fritt med egna ord (Polit & Beck, 

2008). Slutsatser i denna typ av undersökning är starkt kopplade till den kontext 

informanterna befunnit sig i vid intervjutillfället (Saunders, 2003).  

 

5.2 Urval 

Urvalskriteriet var specialistutbildade sjuksköterskor med kortare till lång erfarenhet 

av intensivvård som vårdat patienter med svårt lidande. Vårdchefen föreslog tolv 

sjuksköterskor med minst två års erfarenhet som potentiellt kunde vara intresserade 

av att deltaga i studien. Tanken var att det var bättre att gå ut med riktade 

förfrågningar till specifika individer eftersom det tidigare visat sig svårt att få respons 

på utskick till hela personalgruppen. Hänsyn togs till att flera intervjustudier pågick 

parallellt och intentionen var att undvika att informanterna intervjuats flera gånger 

tidigare. Vidare uteslöts vid urvalet personliga handledare för att undvika att 

intervjutillfället påverkades av student-handledarrelationen. 
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Ett introduktionsbrev (bilaga 1) skickades ut med internmail till de tolv intensivvårds-

sjuksköterskorna. I anslutning till mailutskicket togs personlig kontakt med de 

sjuksköterskor som befann sig på arbetsplatsen den dagen, vilket var hälften av de 

tilltänkta informanterna. De informerades då om studiens syfte och utskicket av 

informationsbrevet. Slutligen genomfördes tre intervjuer. Informanterna har varit 

yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor i mellan tre och tjugofyra år. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Benner, Hooper-Kyriakidis och Stannard (1999, Appendix A) har använts som 

inspiration vid utarbetning av tre öppna intervjufrågor. I intervjusituationen 

uppmanades informanterna reflektera kring dessa.  

 Kan du beskriva dina upplevelser av att vårda en patient med svårt lidande? 

 Hur resonerade du kring patientens situation? 

 Vilka tankar och känslor väckte detta? 

 

Frågorna hade innan första intervjun prövats på en grupp studenter för att säkerställa 

att de genererade den önskade typen av berättelser om ämnesområdet ifråga. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på arbetsplatsen under informanternas 

arbetstid och varade mellan 26 och 58 minuter. De bandades och transkriberades 

ordagrant efteråt (Polit & Beck, 2008). Transkriberingarna gjordes av intervjuaren 

samma dag som intervjuerna genomfördes. 

 

5.4 Dataanalys 

Efter transkribering skedde en analys med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av innehållsanalys. Dataanalysen utfördes stegvis. Efter transkribering 

lästes protokollen igenom flera gånger och meningsbärande enheter extraherades. 

Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna (se tabell 1).  
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Tabell 1: Exempel på analyssteg enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Subkategori Kategori Tema 

1. Det är lättare tycker jag 

när kvinnor lider för då 

gråter och skriker dom. Det 

är lättare att hantera 

kanske... 

Kvinnor gråter och 

skriker och det 

tycker jag är lättare 

att hantera. 

Det synliga 

lidandet 

 

Lidandets 

former 

 

Lidandet 

genomsyrar 

sjuksköters-

kans värld 

2. Det är... en... sovande 

patient, eller, eller en sövd 

patient... Det är ju mer att 

man gissar.. att... den har 

nog litet ont när trycket 

stiger och, och så. Men jag 

kan ju egentligen aldrig 

veta... 

Man måste gissa 

om en sederad 

patient lider, man 

kan aldrig vara 

säker på att ha rätt. 

Lidandet bortom 

ord 

 

  

3. Och... och han avled 

hastigt... Och där var det ju, 

där var det ett lidande, till 

slut blev jag ju arg! Eller vi 

blev alla förbannade här på 

avdelningen! Eller vi som 

jobbade då. Skratt. Han 

[anm: anhörig] tog så 

mycket energi, så, från en. 

När anhörigas 

lidande tog för 

mycket av vår 

energi blev vi alla 

arga. 

Lidandet som 

gemenskap (på 

gott och ont) 

 

Lidandets 

samspel  

 

 

1. Man skulle extubera 

patienten... och då ville man 

inte sätta ner den här tuben 

igen. För att det förlänger ju 

hennes lidande, fast nu är 

det litet svårt att veta hur 

mycket utav det hon 

uppfattade själv, alltså den 

här patienten, barnet. 

Man ville inte 

förlänga barnets 

lidande, även om 

det är svårt att veta 

hur mycket hon 

själv uppfattade.  

Att förorsaka 

den andre 

lidande 

 

  

3. En ganska ung flicka med 

cystisk fibros... som låg här 

för ett eller två år sen. Hade 

en.. eller har, ja... hade en 

dotter på 15 år, tror jag, 

dottern var. Ehh.. Det var ett 

lidande tycker jag! Just för 

att hon var ung, hade en ung 

dotter, och hade en jättefin, 

social familj. 

Jag led för att 

patienten var ung, 

hade barn och en 

fin familj. 

Att identifiera 

sig med den 

lidande 

 

Upplevelsen 

av att göra 

den andres 

lidande till 

sitt eget 

 

3. Men detta lidande man 

bara... Man ville göra allt! 

Allt! Man jobbade och 

jobbade och jobbade bara 

för att hon skulle bli bättre. 

Men det kan vara ett lidande 

tycker jag, att se att det inte 

blev bättre. 

Det är ett lidande 

för mig att 

anstränga sig för att 

lindra patientens 

lidande men inte 

lyckas. 

En känsla av 

otillräcklighet 
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Efter några dagars reflektion bestämdes subkategorier och kategorier. Dessa har 

sedan återrefererats till den transkriberade texten för att verifiera den tidigare 

tolkningen (Polit & Beck, 2008). Det fick till följd att vissa meningsbärande enheter 

förkortades, några förlängdes och ytterligare ett fåtal slogs ihop eftersom de var direkt 

följande på varandra och behandlade samma ämne. Skillnader noterades inom och 

mellan de olika kategorierna för att undvika att data ignorerats för att de inte passat in 

i den initiala tolkningen. I nästa steg identifierades ett tema och resultatet ikläddes ord 

för att presenteras i undersökningen. Informanterna har därefter presenterats det 

sammanställda resultatet och haft möjlighet att komma med synpunkter på detta. Inga 

ändringar har behövt göras till följd av detta. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Genomförande av studien godkändes av vårdchef på den aktuella IVA-avdelningen. 

Detta enligt klinikpolicy när studien riktades till personal. Deltagande i studien var 

frivilligt och informanterna informerades om detta både skriftligt och muntligt. De 

fick också muntlig information om att deltagandet när som helst kunde avbrytas 

(Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, § 16). I 

samband med intervjuns avslutande tillfrågades informanterna om de kunde tänka sig 

att läsa igenom det färdiga resultatet, vilket samtliga accepterat. För att säkerställa 

materialets konfidentialitet har intervjuerna numrerats i samband med transkribering 

och numreringen använts för identifikation av de enskilda citaten (Polit & Beck, 

2008). Innan återlämnande av den digitalbandspelare som använts vid intervjuerna 

har ljudfilerna nogsamt raderats för att inte utomstående skall få tillgång till dessa. 

 

7 RESULTAT 

I undersökningen av sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med svårt 

lidande har ett tema, Lidandet genomsyrar sjuksköterskans värld, identifierats. Temat 

handlar om att sjuksköterskor, när de vårdar dessa patienter, inte bara ställs inför 

patientens lidande vilket kan visa sig på många olika sätt. De måste också förhålla sig 

till anhörigas lidande och de känslor av vanmakt, sorg och glädje som väcks i dem 
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själva. Detta tema består av tre kategorier: Lidandets former, Lidandets samspel och 

Upplevelsen av att göra den andres lidande till sitt eget. 

 

Tabell 2: Sammanställning av upplevelsen av lidande som det framträder i 

                intervjuerna med tre sjuksköterskor. 

Lidandet genomsyrar sjuksköterskans värld 

Lidandets former Lidandets samspel Upplevelsen att göra den 

andres lidande till sitt eget 

Det synliga lidandet 

Lidandet bortom ord 

 

 

 

Lidandets gemenskap (på 

gott och ont) 

Att stå bredvid den lidande 

Att förorsaka den andre 

lidande 

Glädjen i ett lindrat lidande 

Att identifiera sig med den 

lidande 

En känsla av otillräcklighet 

En känsla av trötthet 

Lidandet som inte släpper 

taget 

Döden som förlösning 

 

7.1 Lidandets former 

I denna kategori beskriver sjuksköterskan det svåra lidande de ställs inför på en 

intensivvårdsavdelning. De berättar om fysiska, emotionella och existentiella aspekter 

på lidande. Dess två subkategorier, Det synliga lidandet och Lidandet bortom ord, 

utgörs av uttalanden som i huvudsak är koncisa, känsloneutrala beskrivningar av vad 

sjuksköterskor uppfattar som typiska uttryck för lidande på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Det synliga lidandet beskriver svårt lidande i former som generellt är lätta att 

beskriva och utgörs av betraktelser av dels patienters lidande, dels av anhörigas. De är 

ofta direkt observerbara för sjuksköterskan som utomstående betraktare, eller så kan 

den lidande själv sätta ord på sitt lidande. Ett tydligt exempel är det beteende som 

beskrevs av informant nr 1: 

Ja, alltså, jag kommer ihåg en patient. En ganska ung patient. Typ i 

trettiofemårsåldern... ehh... och hans stress visade sig egentligen i form av, eller 

hans lidande visade sig egentligen tror jag... som... som... som stress och 

forcerad... Att han var forcerad... (Informant nr. 1) 
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Det handlar också om mer subtila betraktelser av svårt lidande som kräver både 

medkänsla och ett tränat öga för att upptäckas. 

Men annars, en del patienter kan man ju.. Den här ångesten man kan se.. Det är 

liksom båda, båda ögonen och kroppen, det bara lyser om en del, gör det. Hjälp 

mig! (Informant nr. 3) 

 

Lidandet bortom ord handlar det om lidande som patienten inte kan eller vill 

verbalisera. Orsaken kan vara att det i vårdmiljön på en intensivvårdsavdelning finns 

direkta fysiska hinder som tvingar patienten till tystnad men också för att man inte 

finner rätt ord för att beskriva sitt lidande. Det senare beskrivs i följande citat. 

Ehh... men så tycker jag att det är svårare med män generellt sett, om jag nu får 

generalisera, för de säger inte riktigt. Utan de, liksom, det visar sig på andra 

sätt. […] men män de blir tillknäppta liksom och jag tycker inte jag når fram till 

dem alltid... (Informant nr. 1) 

 

7.2 Lidandets samspel 

Denna kategori beskriver hur sjuksköterskans arbete med svårt lidande patienter 

handlar om att interagera med andra, patienten, anhöriga och kollegor. Kategorin är 

färgad av positiva och negativa känslor som väcks i detta samspel. Subkategorierna är 

Lidandets gemenskap(på gott och ont), Att stå bredvid den lidande, Att förorsaka den 

andre lidande och Glädjen i ett lindrat lidande. 

 

Lidandets gemenskap(på gott och ont) handlar om att sjuksköterskan försöker 

tillgodose patientens behov av nära relationer under vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen. Det handlar också om relationen mellan sjuksköterska, 

anhöriga och kollegor i vårdteamet runt patienten. En sjuksköterska gjorde följande 

reflektion över vad hon var speciellt uppmärksam på när hon vårdade en patient med 

svårt lidande: 

Ja, inte bara att det ska finnas anhöriga utan om de är.. insatta och engagerade. 

Att patienten.. vill ha den kontakten med dom å... å det funkar. För det.. Det är 

ju viktigt om man e... är på sjukhus att det kommer någon och hälsar på en... 

som verkligen bryr sig om en! (Informant nr. 2) 
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Det handlar också om tillfällen då sjuksköterskorna upplevt att de inte lyckats skapa 

en tillitsfull relation med patienten eller anhöriga och därför inte kunnat lindra 

lidandet. Informant nr. 3 beskriver en situation där anhörigas lidande, efter en patients 

oväntade frånfälle, tog sig uttryck i frustration och ilska trots att personalen 

ansträngde sig att tillmötesgå familjen. Det ledde till en närmast hotfull situation på 

avdelningen. Sjuksköterskan beskriver sin egen reaktion på detta: 

Och... och han avled hastigt... Och där var det ju, där var det ett lidande, till slut 

blev jag ju arg! Eller vi blev alla förbannade här på avdelningen! Eller vi som 

jobbade då. Skratt. Han [anm.: anhörig] tog så mycket energi, så, från en. 

(Informant nr. 3) 

 

Att stå bredvid den lidande beskriver sjuksköterskans motiv till att fortsätta vårda en 

patient med svårt lidande eller inte. Att stå bredvid och se patientens lidande kan vara 

tungt för sjuksköterskan men utgör också en källa till trygghet för båda parter.  

Jag, jag, jag resonerar nog inte att det blir tryggare för patienten utan en 

trygghet för mig. För jag får se hur det går! Jag kan följa henne, eller patienten, 

på nära håll hela tiden. (Informant nr. 3) 

 

Att förorsaka den andre lidande handlar om när sjuksköterskan upplever att 

omvårdnadsåtgärder kränker patienten eller på andra sätt förvärrar lidandet. Detta 

beskrivs av informant nr. 2: 

Ja, om man inte kan hjälpa till och lindra smärtan så är ju det... det är jobbigt, 

förstås. Paus. Mmm, det är... Ja, det är litet svårt... Ibland måste man ju göra 

vissa saker som man vet ändå... gör ont eller... Ja. Man känner sig litet som en... 

tyrann ibland! (Informant nr. 2) 

 

Det handlar även om hur sjuksköterskan upplever att konflikter eller oförenliga 

synsätt på vad som är bäst för patienten orsakar lidande för alla inblandade. 

Men där var det en rejäl intressekonflikt! Där mamman på sina bara knän bad 

oss att stoppa ner tuben igen... Och det var inte roligt. Alltså, det var 

fruktansvärt! Då led ju alla, liksom. Kanske... Ja, både föräldrarna och 

vårdpersonal och kanske... Ja, jag vet ju inte om barnet led, som sagt var då, 

men... (Informant nr.1) 

 

Glädjen i ett lindrat lidande uppstår när sjuksköterskan lyckas lindra ett lidande och 

patienten mår bättre. Då känner sig sjuksköterskan gladare och mer harmonisk å 

patientens vägnar. 
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Och när de åker till avdelning efter en vistelse här... så är ju det väldigt roligt 

för dem som har legat här ett tag. Sen vet vi ju inte hur det går men... Ibland 

känns det bra. (Informant nr. 3) 

 

7.3 Upplevelsen av att göra den andres lidande till sitt eget 

Denna kategori behandlar de privata känslor som väcks i sjuksköterskan när man 

ställs inför ett stort lidande. Det är mycket negativt färgade känslor av igenkänning 

och otillfredsställelse som griper tag i sjuksköterskan och stjäl energi. Det är också 

sjuksköterskans upplevelse av patientens död när man misslyckats med att lindra 

lidandet. Subkategorierna är Att identifiera sig med den lidande, En känsla av 

otillräcklighet, En känsla av trötthet, Lidandet som inte släpper taget och Döden som 

förlösning. 

 

Att identifiera sig med den lidande beskriver hur det väcks tankar av igenkänning 

och identifikation när sjuksköterskan ställs inför patientens eller anhörigas lidande, 

vilket gör att man kan sätta sig in i deras situation. Det gör också att deras lidande 

kommer närmare och man får svårare att värja sig mot det. 

Och samtidigt, vad ska jag säga? Skulle det va min unge, då kanske man skulle 

göra precis lika dant, det är omöjligt att säga... För det är ju en fruktansvärd 

situation liksom... (Informant nr. 1) 

 

Men, men man förstår hans lidande när man sitter och pratar med honom. 

Ensammen. Ser hur han lider. (Informant nr. 3) 

 

En känsla av otillräcklighet. Otillräcklighetskänslor i sjuksköterskan väcks av många 

olika orsaker. De uppstår när man känner att man inte kan identifiera patientens 

lidande som i följande citat: 

Men det är klart att otillräcklighet, det är liksom en sak som e... Att inte nå 

fram, liksom, till det dära... Liksom, sätta fingret på det dära, vad det nu e, 

liksom, som man märker att patienten lider av... (Informant nr 1) 

 

En annan vanlig orsak är att man trots att man försökt lindra fysiskt eller psykiskt 

lidande står inför en patient med svåra smärtor eller stor ångest. 
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Men just det där med... ehh... patienter som har så... ont så dom... ja, kanske 

måste sövas litet bara för att flyttas... Ja, det är.. hemskt! Paus. Ja, jag vet inte. 

Jag vet inte hur man ska beskriva att man känner det, men... man e ju väldigt 

maktlös, alltså... (Informant nr. 2) 

 

Sjuksköterskan upplever också otillräcklighet vid de tillfällen man måste välja bort att 

möta anhörigas lidande för att de tekniska aspekterna av patientvården tar för stor del 

av ens uppmärksamhet. 

Jag hade en patient i förra veckan, i torsdags... som är, fortfarande, jättesjuk... 

Anhöriga samlades där och jag hade inte en minut över! Jag sade ”jag är ledsen, 

jag hinner inte, jag måste ta undan alla dropp och allting”... och det kändes 

fruktansvärt! (Informant nr. 3) 

 

En känsla av trötthet sammanfattar hur sjuksköterskorna i ord klär känslan efter att 

ha vårdat en patient med stort lidande under ett eller flera arbetspass. En av 

informanterna fällde denna kommentar: 

”Hur påverkar patientens lidande dig?” Men det? Har vi pratat om det? Att man 

blir fruktansvärt påverkad? Fruktansvärt påverkad! Ja, jag blir det! Jag blir det! 

Man blir trött. Väldigt trött. (Informant nr. 3) 

 

Lidandet som inte släpper taget handlar om hur man som sjuksköterska har ställts 

inför ett stort lidande man inte lyckats lindra, patientens eller anhörigas. Då kan man 

inte alltid lägga den andres lidande bakom sig när man går hem för dagen. Tankarna 

och känslorna följer med in i vardagen hemma. 

Och så... är det litet svårt att släppa tanken där direkt. Ofta så gör jag det när 

man går hem, sådär. Då tänker man på annat, och det man har att göra under 

dan och så hemma, eller... allt vad man ska. Men... det här förföljer en på nåt 

sätt. (Informant nr. 3) 

 

Döden som förlösning beskriver den känsla av lättnad, eller till och med befrielse 

som kan upplevas av sjuksköterskan när en patient som vårdats under en längre tid till 

slut avlider. Denna känsla uppstår framförallt när lidandet inte lindrats trots 

ansträngningar från sjuksköterskans och andra vårdares sida. 

Det blir ju som en förlösning när de äntligen får dö, liksom! Till slut går det ju 

så långt att det blir liksom ”gud så skönt, nu får de dö, nu är det lugnt liksom”. 

(Informant nr. 1) 
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Trots att det är patienten som slipper ifrån sitt lidande är det en personlig känsla av 

befrielse för sjuksköterskan. 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Undersökningen är gjord som en intervjuundersökning. Dahlberg (1997) hävdar att 

detta är en lämplig metod för att belysa den typ av abstrakta företeelser som 

vårdandet i stora delar är, eftersom det delvis bara existerar i livsvärden hos de 

inblandade. Personliga utsagor, exempelvis intervju, är lämpliga som källa när man 

önskar information om vad informanterna tänker, känner och tror. De ger varierad 

och rättfram information (Polit & Beck, 2008). Intervju som metod kan enligt Kvale 

(1997) inte klassificeras som objektiv eller subjektiv i ordens klassiska bemärkelse. 

När metoden skapar en teoretisk förståelse för det undersökta objektet påvisar det 

dennas förmåga att adekvat spegla det undersökta objektets natur (Kvale, 1997). 

Objektivitet i kvalitativ forskning handlar om att vid intervju och dataanalys försöka 

förstå det undersökta fenomenet så bra som möjligt. Trovärdigheten främjas av att 

som forskare nogsamt kommunicera den erhållna kunskapen så att både subjekt och 

fenomen görs rättvisa (Dahlberg, 1997). 

 

I förevarande arbete har en typ av semistrukturerade intervjuer använts. 

Semistrukturerade intervjuer ger enligt Polit och Beck (2008) intervjuer som är 

fokuserade på ämnet samtidigt som informanterna ges möjlighet att tala fritt om 

ämnet i fråga. Det är viktigt att frågorna har någon typ av logisk ordningsföljd och 

frågeguiden kan med fördel innehålla följdfrågor. Att undvika frågor som kan 

besvaras med enbart ja eller nej är dessutom av yttersta vikt (Polit & Beck, 2008). 

Intervjufrågorna i denna undersökning utarbetades från en mall använd i tidigare 

forskning, de översattes och anpassades efter undersökningens syfte av intervjuaren. 

Dahlberg (1997) säger att frågans innebörd styr svarets riktning såtillvida att felaktiga 

eller otydliga frågor genererar felaktiga eller otydliga svar. Både när frågorna 

prövades på en grupp studenter och under de faktiska intervjuerna gav dessa den 

önskade typen av information. Detta förfarande upplevs således i efterhand som ett 
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säkerställande av intervjuernas tillförlitlighet. Intervjuerna hade mycket olika karaktär 

och följdfrågor ställdes i mycket olika utsträckning. Genom att de personliga 

handledarna uteslöts vid urvalet har de kommit att bli vad Kvale (1997) kallar 

symmetriska intervjuer, det vill säga de utgjordes av samtal mellan likar med 

erfarenhet av det studerade området (ibid.). 

 

Urvalet är en form av bekvämlighetsurval där ett fåtal personer ur en redan smal 

grupp, specialistsjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning, valts ut som möjliga 

informanter. Enligt Endacott och Botti (2007) är riktat urval, purposive sampling, 

lämpligt i kvalitativ forskning eftersom det används för att identifiera informanter 

med värdefulla erfarenheter av det studerade ämnet. Informanterna i undersökningen 

hade den önskade erfarenheten av att möta patienter med stort lidande vilket styrker 

undersökningens tillförlitlighet. Ett uppenbart tillförlitlighetsproblem med denna 

undersökning var dock antalet informanter, endast tre sjuksköterskor. Endacott och 

Botti (2007) rekommenderar ett minimum av fem till åtta informanter. Det hade varit 

möjligt att som ensam forskare hantera det omfattande material som fem eller fler 

intervjuer givit upphov till, men inte under den begränsade tid som stod till buds. Det 

vore således ur tillförlitlighetssynpunkt önskvärt att utöka antalet intervjuer.  

 

Att intervjuaren också var den som transkriberade intervjuerna samma dag som dessa 

utförts upplevs som en stor fördel. I en av intervjuerna var informantens och 

intervjuarens röster så lika att det var svårt att skilja dem åt trots god ljudkvalitet på 

bandupptagningen. Att då ha intervjun i färskt minne underlättade arbetet att urskilja 

vem som sagt vad. Polit och Beck (2008) säger att det är viktigt ur 

tillförlitlighetssynpunkt att transkriberingen görs noggrant och rekommenderar att den 

görs av personer med tidigare erfarenhet av transkribering. Det senare var inte fallet i 

denna undersökning. Enligt Kvale (1997) är varje transkribering av texten en tolkning 

där det dynamiska samtalet återges i en statisk text. För att kontrollera 

transkriberingens tillförlitlighet kan samma intervju transkriberas av flera personer 

oberoende av varandra, inte heller det har skett i föreliggande arbete. Kvale (1997) 

hävdar vidare att det inte är nödvändigt att göra en ordagrann transkribering för att 

säkerställa dennas trovärdighet. Att ta bort upprepningar och omvandla det sagda till 

skriftspråk kan underlätta genomläsning och tolkning av intervjun. Det är viktigt att 
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ha i åtanke att det inte är texten som skall analyseras, utan det som sades under 

intervjun (Kvale, 1997). Polit och Beck (2008) framför dock med bestämdhet åsikten 

att transkriberingen skall vara ordagrann och tydligt ange vem som sagt vad. I detta 

arbete transkriberades intervjuerna ordagrant innan analys och intervjuarens 

uttalanden kursiverades.  

 

Den dataanalysmetod som valts ut i förväg förutsatte att samtliga intervjuprotokoll 

inledningsvis lästes igenom som en helhet upprepade gånger, för att sedan påbörja 

analysen av de enskilda delarna (Polit & Beck, 2008). Eftersom samma person gjorde 

intervju och transkribering började dataanalysens första steg, bekantgörandet med 

texten, i detta arbete redan under transkriberingen. Det har gjort att det funnits en 

känsla för innehållet i de separata delarna innan genomläsning av helheten. Tolkning 

av kvalitativ data är en repetitiv process där forskaren under genomläsning, 

kondensering och kategorisering samtidigt analyserar och strukturerar materialet. Det 

är en tidskrävande process att nå fram till en vidare förståelse (Polit & Beck, 2008). 

Att tydligt återge analysgången är ett sätt att säkerställa trovärdighet i kvalitativ 

forskning (Dahlberg, 1997; Kvale, 1997). Läsaren får möjlighet att bedöma analysens 

trovärdighet när exempel på analysmaterialet presenteras så att de olika stegen i 

tolkningen kan spåras och utvärderas (Kvale, 1997). Härvidlag har exempel 

presenterats både i metod och resultat för att försöka ge en fyllig bild av 

utgångsmaterialet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I förevarande undersökning beskriver sjuksköterskor hur mötet med patienters och 

anhörigas lidande väcker positiva och negativa känslor. Inte minst uppstår dessa 

känslor när sjuksköterskan ställs inför det existentiella lidande som svår sjukdom och 

hotande död skapar. Undersökningens fynd kan ställas i relation till tidigare forskning 

som fokuserat på sjuksköterskans förhållningssätt till döende och smärtpåverkade 

patienter. Begreppet mutual suffering myntades av Graham, Andrewes och Clark 

(2005). Begreppet syftar till att beskriva hur sjuksköterskans upplevelse av och 

uttryck för lidande interagerar med och utvecklas av patientens.  
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Graham et al. (2005) beskriver hur sjuksköterskan upplever känslor av misslyckande 

vid mötet med svårt lidande patienter. de Araújo, da Silva och Francisco (2004) når 

liknande resultat som Graham et. al. De säger att ett otal negativa känslor väcks i 

sjuksköterskan av att möta döende patienters och deras anhörigas lidande (de Araújo 

et al., 2004). Blondal och Halldorsdottir (2009) har undersökt hur sjuksköterskor 

upplever att vårda patienter med svår smärta. De konstaterar att sjuksköterskor 

upplever sig ha ett moraliskt ansvar för att lindra patientens smärta, när detta inte 

lyckas förorsakar det frustration och genuin bedrövelse hos sjuksköterskan (Blondal 

& Halldorsdottir, 2009). Detta speglas med skärpa även i resultatet på så sätt att 

informanterna i den tredje kategorin, Att göra den andres lidande till sitt eget, 

beskriver känslor av otillräcklighet, utmattning och oförmåga att lägga den andres 

lidande bakom sig när arbetspasset är slut. Här skiljer sig dock den sista subkategorin, 

Döden som förlösning, vilken vi återkommer till längre ner i diskussionen.  

 

Graham et al. (2005) säger vidare att svårt lidande skapar en tystnad som ingen vågar 

bryta. Även om denna undersökning också har funnit uttryck för tystnad i form av 

subkategorin Lidandet bortom ord finns det en avgörande skillnad. Sjuksköterskorna i 

detta arbete beskriver att det finns en tystnad de gör sitt bästa för att överbrygga 

genom att söka alternativa möjligheter till kommunikation. Tystnad är en realitet i 

intensivvården men den tycks inte väcka rädsla. 

 

Slutligen beskriver Graham et al. (2005) den paradoxala känslan av att även 

emotionellt tungt arbete väcker glädje i sjuksköterskan. Det upplevs som meningsfullt 

att göra sitt yttersta för att lindra patientens lidande (de Araújo, da Silva & Francisco, 

2004). Sjuksköterskorna i förevarande arbete beskriver också denna paradoxala 

känsla, i synnerhet i subkategorierna Att stå bredvid den lidande, Glädjen i ett lindrat 

lidande och Döden som förlösning. I Att stå bredvid den lidande och Glädjen i ett 

lindrat lidande utvecklas sjuksköterskans glädje i relation till patientens mående. 

Sjuksköterskan mår bra när hon får följa patienten, kan erbjuda trygghet och lindra 

den andres lidande. Döden som förlösning skiljer sig såtillvida att här upplever 

sjuksköterskan en lättnad eller glädje för egen del, utan att egentligen ha patienten i 

åtanke.  
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Sjuksköterskor anser sig ansvariga för att förmedla tröst till patient och anhöriga 

(Söderberg, 1999). Tröst till patient och anhöriga beskriver även informanterna i 

denna undersökning i Lidandets samspel, framförallt i subkategorierna Lidandets 

gemenskap (på gott och ont) och Att förorsaka den andre lidande.  

 

Empati, det vill säga medlidande (Eriksson, 1994) eller inkännande, är att försöka nå 

fram till den andre, sätta sig in i dennes känslor och stämningslägen och skapa sig en 

förståelse för dennes situation (Svärdsson, 1999). Inkännande kan enligt Schuster 

(2006) inte helt separeras från igenkännande eftersom de egna känslorna utgör en 

förutsättning för att kunna förstå den andres känslor. I en reflekterad omsorg strävar 

dock sjuksköterskan medvetet mot att skilja de egna och den andres känslor åt. För att 

kunna göra detta krävs självkännedom (Schuster, 2006) och ett visst mått av distans 

(Svärdson, 1999). Vårdandet har en existentiell dimension som aktualiseras när 

sjuksköterskan vågar möta en lidande patient ansikte mot ansikte. Sjuksköterskan 

sätter då uppfattningen av sig själv på spel. Det förutsätter att sjuksköterskan ser både 

det som förenar och det som skiljer dem båda åt och inträffar först när sjuksköterskan 

erkänner den andres tolkningsföreträde gällande det egna livet och lidandet (Schuster, 

2006). Informanterna i föreliggande arbete beskriver, analogt med dessa tankar, de 

högst privata känslor som patientens lidande väcker i Att göra den andres lidande till 

sitt eget. I Att identifiera sig med den lidande kan denna identifiering av likheter och 

olikheter tydligt utläsas ur de två citat som använts för att illustrera kategorin. I 

Lidandets samspel kan inte distinktionen mellan de egna och den andres känslor lika 

tydligt utläsas, vilket de facto utgör gränsdragningen mellan Lidandets samspel och 

Att göra den andres lidande till sitt eget. 

 

I en avhandling om moraliska aspekter av intensivvård diskuterar Cronqvist (2004) 

moralisk stress. Att som sjuksköterska ställas inför flera, ömsesidigt uteslutande men 

moraliskt tvingande, omständigheter kallar hon för att sjuksköterskan ställs inför 

dissonanta imperativ. Dessa kan uppstå när sjuksköterskan tvingas prioritera bort 

omvårdnadsåtgärder till förmån för medicinska interventioner och upplevs som 

kränkande av sjuksköterskan som inte kan ge den vård han eller hon skulle vilja ge. 

Informanterna i denna undersökning beskriver vid flera tillfällen upplevelser analogt 

med Cronqvists (2004) resultat.  
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Noterbart är att bakgrundens inriktning på IVA-syndrom som intensivvårdstypiskt 

lidande mycket litet går igen i resultatet. Något enstaka citat i materialet kan 

eventuellt härledas till denna diagnos, ingen dock presenterad i resultatet eftersom 

informanterna själva aldrig uttalade denna koppling. En av informanterna initierade 

intressant nog ett samtal om IVA-syndrom efter själva intervjun där hon diskuterade 

ämnet i allmänna ordalag och efterlyste mer kunskap. 

 

8.3 Slutsats 

I denna studie är Lidandet genomsyrar sjuksköterskans värld ett tema som illustrerar 

att stort lidande åtminstone tillfälligtvis påverkar alla aspekter av sjuksköterskans 

värld. De beskriver subtila eller uppenbara former av lidande, fysiska, emotionella 

eller existentiella till sin natur. Mötet med lidande påverkar inte bara hur 

sjuksköterskan möter patient och anhöriga på arbetsplatsen, det följer också med dem 

in i vardagen hemma. Det förorsakar många negativa känslor men för också med sig 

glädje och lättnad när sjuksköterskan kan erbjuda lindring. Sjuksköterskans 

upplevelse av mötet med stort lidande liknar i många avseenden det som i tidigare 

forskning beskrivits för mötet med döende eller svårt smärtpåverkade patienter.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Sjuksköterskorna i förevarande arbete upplever det ofta som önskvärt att få fortsätta 

att vårda patienter med svårt lidande även om det upplevs som emotionellt tungt. 

Kontinuitet i form av patientansvarig sjuksköterska kan alltså vara önskvärt även ur 

ett personalperspektiv. Å andra sidan behöver sjuksköterskor också möjligheter till 

avlastning i arbetet när de är ansvariga för att vårda patienter och anhöriga med svårt 

lidande. Att medvetandegöra detta i personalgrupp och på ledningsnivå öppnar för att 

adekvat stöd kan erbjudas den enskilda sjuksköterskan när behov uppstår.  
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8.5 Förslag på vidare forskning 

Denna undersökning kan betraktas som en förstudie. Primärt vore det intressant att 

göra en större undersökning med ovanstående syfte för att se huruvida fler kategorier 

uppstår och om detta i så fall påverkar det tema som här utkristalliserats. Att göra det 

fortsatta arbetet utifrån ett Grounded Theoryperspektiv öppnar möjligheter för en 

teoriutveckling angående sjuksköterskans upplevelse av lidande.  

 

Vidare saknar den forskning som finns en beskrivning av sjuksköterskornas 

motivation för att trots allt utsätta sig för det känslomässigt tunga arbete det innebär 

att vårda lidande patienter. Att kasta ljus över vad sjuksköterskan upplever som 

positivt i mötet med dessa patienter skulle ge betraktaren ett vidare perspektiv på 

sjuksköterskans relation till svårt lidande. 

 

Att mer specifikt studera om svenska sjuksköterskor känner igen symptomen på IVA-

syndrom i den kliniska miljön vore intressant i relief till resultatet och den forskning 

som finns i bakgrunden till detta arbete. 
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Bästa kollega! 

I intensivvårdsmiljön som är vår vardag, möter vi ibland patienter som genomlever 

svåra lidanden pga. svåra sjukdomstillstånd av olika slag. Jag är intresserad av hur du 

upplever och förhåller dig till deras lidande. 

 

Som ett led i min specialistutbildning ska jag skriva en uppsats. Jag behöver intervjua 

tre till fyra kollegor och hoppas att du kan tänka dig delta. För att hitta både mer 

erfarna och nyare kollegor att intervjua har jag haft hjälp av vårdchef som föreslagit 

ditt namn. Intervjuerna kan komma att ta 30 minuter till en timme att genomföra i ett 

rum i anslutning till avd. under vecka sex eller sju. Jag anpassar mig till dina tider! 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskors upplever att 

vårda patienter med svårt lidande. För att förbereda dig vill jag att du har tänkt 

igenom följande frågor: 

Kan du beskriva dina upplevelser av att vårda en patient med svårt lidande? 

Hur resonerade du kring patientens situation? 

Vilka tankar och känslor väckte detta? 

 

Så småningom när jag bearbetat materialet kommer jag också be mina informanter 

läsa igenom och verifiera resultatet eftersom detta ingår i den metod jag valt. 

 

För frågor eller för att komma överens om en tid för intervju: Svara på mailen 

marianne.grundblad@xxxxxxxxx.se eller ring XXX-XXX XX XX. 

 

Hälsningar Marianne Grundblad,  

IVAvt10 vid Röda Korsets Högskola 
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