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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Ångest är vanligt förekommande inom intensivvården. Det finns flera orsaker till 

att intensivvårdade patienter uppleva ångest. Ventilator, sedering, potenta läkemedel, miljö, 

rädsla, smärta och sömnbrist är ångest utlösande faktorer för patienten. Dessa upplevelser kan 

förlänga och komplicera patientens återhämtning process. Hur sjuksköterskor känner igen 

patientens symptom av ångest inom intensivvården är av intresse då rätt behandling kan 

minska ångest och därigenom minska patientens lidande. Syfte: att belysa 

intensivvårdssjuksköterskor erfarenheter  av hur ångest symptom visar sig hos patienter inom 

intensivvården. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design och datainsamlingen 

skedde genom sju intervjuer med semistrukturerade frågor. Intervjutexten analyserades via 

induktiv innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskor erfarenheter av hur ångest visar sig hos 

patienter inom intensivvården beskrevs av två kategorier: Kommunikations ångest och 

Existentiell ångest och sex subkategorier Slutsats: Ångest visar sig genom fysiologiska 

parametrar, desorientering, kroppsligt uttryck, onormal kontroll, patienten avskärmar sig och 

söker inre lugn och patienten anpassar sig genom att hitta meningen i sitt lidande. Det är 

viktigt att intensivvårdspersonal har erfarenheter om hur ångest visar sig. 

Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter om ångest hos patienterna ökar möjligheter att 

upptäcka den i en tidig fas och möjligtvis hjälper patienten att släppa alla komplikationer som 

följer efter.  

 

Nyckelord:  Ångest, intensivvård, lidande, ventilator, sedering, omvårdnad, erfarenhet, 

intensivvårdssjuksköterska 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Anxiety is common among patients in intensive care. There are several reasons 

why intensive care patients experience anxiety. Use of ventilator, sedation, potent drugs, 

environment, fear, pain and lack of sleep are anxiety triggers for the patient. These 

experiences can prolong and complicate the patient's recovering process. How do intensive 

care nurses recognize the patient's symptoms of anxiety in intensive care are of interest as 

proper treatment can reduce anxiety and thereby reduce the patient’s suffering.  Purpose: to 

highlight intensive care nurses' experiences about signs of anxiety among patients in intensive 

care. Method: The study was conducted with a qualitative design and data was collected 

through seven interviews with semi-structured questions. The data was analysed with 

inductive content analysis. Result: Nurses’ experience about symptoms of anxiety among 

patients in intensive care was described in two categories: Communications anxiety and 

existential anxiety and sex sub-categories. Conclusion: Anxiety is manifested by 

physiological parameters, disorientation, bodily expression, abnormal control, patient isolated 

himself and looking for inner calm and patient conform by finding meaning in their suffering. 

It is important to intensive care staff to have experience about symptoms of anxiety. 

Experience increases the possibilities to detect anxiety at an early phase and possibly reduce 

the patient’s complications.  

 

Keywords: Anxiety, intensive care, suffering, ventilation, sedation, care, experiences, 

intensive care nurse  
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INLEDNING 

Ångest är en ganska vanligt förekommande känsla som många patienter upplever någon gång 

under sin vårdtid inom intensivvården. De patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar 

är väldigt sjuka och ibland är deras liv hotat. Detta kan framkalla olika känslor hos 

patienterna, en känsla kan vara ångest. Även de medicinska behandlingarna, 

omvårdnadsinterventioner och farmakologiska interventioner patienten genomgår under sin 

intensivvårdsvistelse kan framkalla olika känslor av ångest. Ångest orsakar i sin tur ett 

lidande  vilket kan minska patientens livskvalitet. Sjuksköterskorna är de som står närmast 

patienten och som ser och tolkar patienternas olika uttryck, det är också de som kan lindra 

patientens ångest och lidande genom olika interventioner. Till exempel kan sjuksköterskan 

öka patientens sedering, ge icke medicinska omvårdnadsåtgärder för att lindra lidande och 

ångest, ge patienten lugnande läkemedel eller vänta på att ångest ska gå över utan åtgärd.  
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BAKGRUND 

Det finns en mängd olika orsaker till att intensivvårdsvårdade patienter kan uppleva ångest. 

Warlan och Howland (2015) har förutom den för patienten annorlunda miljön 

uppmärksammat rädsla, brist på sekretess, buller, smärta, sedering, ventilator, sömnbrist som 

ångest utlösande händelser för patienten. Dessa upplevelser kan förlänga och komplicera 

patientens återhämtning process (Pavlish et al., 2015). Hur sjuksköterskor förstår patientens 

uttryck av ångest inom intensivvården är av intresse då rätt behandling kan minska ångest och 

därigenom minska patientens lidande (Piredda, et al.,2015; Vincze, Fredriksson & Wiklund  

Gustin, 2015). 

 

Patientens upplevelser under intensivvård 

I en studie av Rose, Nonoyama, Rezaie, & Fraser ( 2014) beskriver patienter som genomgått 

respiratorbehandling sina upplevelser under intensivvård som: smärta, andnöd, 

kommunikationsbrist, sömnbrist, törst, buller,  brist, på kontroll, mardrömmar, sväljnings 

svårigheter, huvudvärk, tankar om döden och känslor av rädsla, panik, ensamhet, saknad efter 

anhöriga (Rose, Nonoyama, Rezaie, & Fraser, 2014). Många patienter beskriver fruktansvärda 

erfarenheter av tung andning, mycket slem, svårighet att få tillräckligt med luft, att inte kunna 

tala, oförmåga att reagera, inte kunna äta och en enorm trötthet . De beskriver sin tid på 

intensivvårdsavdelningen som en känsla av att bli instängd i en livshotande situation där 

vården ta kontroll över deras liv (Torheim & Kvangarsnes, 2014). Egerod, et al. (2015) lyfter 

fram att patienterna upplever sin kropp som gränslös och okontrollbar. De får en känsla av att 

kroppen är invaderat av olika medicintekniska apparater och olika läkemedelsinfusioner vilket 

gör att de känner sig bortkopplad från sin fysiska kropp. Det enda patienterna beskriver sig ha 

kontroll över är sina huvuden eftersom de kan röra dessa. Sängen som omger dem beskrivs 

som kall och hård mot fingrarna. Deras sinnen, hörsel, lukt, smak och känsel förstärks och 

patienterna återerövrar sin kropp via personalens beröring (Egerod, et al., 2015).   

  

Patienterna kan även känna sig som handelsvaror eller ignorerade av sjuksköterskan, de 

beskriver en förlust av sitt människovärde (Torheim & Kvangarsnes, 2014). Således spelar 

sjuksköterskans sätt att ge omvårdnad till patienterna en stor roll för den enskilde patientens 

upplevelse av intensivvården. Många patienter beskrev en känsla av ensamhet, ångest eller ett 



3 

behov av att synas och höras (Torheim & Kvangarsnes, 2014). Från patientens perspektiv 

lyftes vikten av att få hjälp med alla de små saker man är i ständigt behov av när man är 

allvarligt sjuk. Det kändes bra att stöttas upp med kuddar och få en god vård och det gav en 

känsla av säkerhet (Torheim & Kvangarsnes, 2014). 

 

Ångest 

Ångest kan vara av existentiell karaktär (Eriksson, 2001)  eller ett fysiologiskt svar (Kehrle, 

Sampaio, Granjeiro, De Oliveira & Oliveira, 2016) på en obehaglig händelse. Ångest kan 

också definieras som en oklar och obehaglig känsla av oro och rädsla orsakad av förväntan 

fara och återföljs av autonom reaktion (Lopes, Barbosa, Nogueira-Martins & Barros, 2015). 

Oavsett orsaken till patientens ångest svarar kroppen genom att initiera kamp eller flykt, detta 

är en reaktion som uppstår när patienten befinner sig i en situation av upplevt hot. Det 

sympatiska nervsystemet aktiveras i kroppen och uppmanar oss som individer att antingen 

reagerar på situationen eller drar oss tillbaka (Fry, 2015).  Kehrle, et al. (2016) beskriver 

ångest som ett symptom på obalans mellan olika hormoner och signalsubstanser i hjärnan. 

Vid ångest är nivåerna av de lugnande signalsubstanserna Gamma Aminobutyric Acid 

(GABA), Dopamin och Serotonin låga. Istället ökar stress hormonerna Adrenalin och 

Noradrenalin i blodet vilket höjer beredskap i kroppen och sätter igång en kaskad av 

hormoner och enzymer som kan påverka kroppen negativt (Kehrle, et al., 2016). Patienter 

som upplever rädslan eller oro för sin livssituation och  inte vet inte om det går och leva på 

samma sätt som tidigare, kan få ångest även sjukdom eller sjukhusvistelsen i sig kan orsaka 

ångest hos människor på grund av rädsla och tvivel vilket kan resultera i en för patienten 

nedsatt livskvalitet. Patienten känner ångest för det okända i situationen samt obehagliga 

undersökning och behandlingsåtgärder (Lopes, Barbosa, Nogueira-Martins & Barros, 2015). 

Studier visar att obehandlad ångest under lång tid kan leda till posttraumatisk stress, 

depression, minskad livskvalitet och en ökad risk för självmord  (Jones, 2014 ; Rose, 

Nonoyama, Rezaie & Fraser, 2014).  

 

Ångest under intensivvård 

Ångest inom intensivvården är vanligt förekommande (Myhren, Ekeberg, Toien, Karlsson & 

Stokland, 2010) och anledning till detta utöver patientens grundorsak anges vara stora 
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psykiska påfrestningar som de medicinska behandlingarna och andra  intensivvårds åtgärder 

skapar. Själva sjukdomen eller skada patienten lider av kan påverka själslivet och leda till att 

patienten brottas med existentiella frågor som hälsa, familj, vänner, arbete eller sitt 

förhållande till Gud, processer som kan utlösa känslor av ångest ( Rock, 2014).  

 

om intensivvården förstås ofta symptom på ångest som psykiska besvär kombinerade med 

somatiska besvär så som sömnstörningar, irritabilitet, rastlöshet, trötthet och 

koncentrationssvårigheter. Ångest aktiverar, som tidigare beskrivits, sympatiska nervsystemet 

vilket ökar patientens hjärtfrekvens, blodtryck, och syreförbrukning. Detta kan så småningom 

leda till en försämring av patientens grundsjukdom (Davies, et al., 2015; Lopes, et al., 2015 ; 

Tegegne, et al., 2015). McKinley, Fien, Elliott & Elliott, (2016) visade i sin studie att 

patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning 6 månader efter utskrivningen, rapporterade i 

högre utsträckning symptom av depression, ångest, sömnbrist och posttraumatisk stress 

syndrom jämförande med andra patienter (McKinley, Fien, Elliott & Elliott, 2016). En studie 

av Ullman, et al. (2015) bekräftar att  ångest  efter intensivvård ökar då de fann att 24 % till 

45 % av patienterna rapporterade upplevelser av ångest på grund av extrem fysisk och psykisk 

stress. Utöver detta rapporterade 30 % till 70% av patienterna symptom av amnesi, 

vanföreställningar, hallucinationer eller mardrömmar genom sin återhämtning process, 

symptom de anser vara orsakade av intensivvård. De direkta orsakerna till vanföreställningar 

är okända men man tror att det kan vara relaterad till kombination av läkemedel (sedering och 

smärtlindring), sömnbrist och kritisk sjukdom (Ullman, et al., 2015).   

 

Under vistelsen på intensivvårdsavdelningen utsätts den kritiskt sjuke patienten för 

ångestframkallande händelser såsom obehagliga procedurer, undersökningar, 

behandlingsåtgärder. Psykisk stress faktorer som sömnbrist, bullret, meningslöshet, otrygghet 

förekommer och dessa upplevelser genererar känslor av rädsla, skräck, hjälplöshet, ofrihet 

och hot både för patienten och dennes närstående (Warlan & Howland, 2015). Själva 

behandlingen som patienten genomgår kan också bidra till ökat obehag som kan leda till 

känslor av ångest. Som exempel kan nämnas respirator behandling, vilket är vanligt 

förekommande inom intensivvården, som i sig kan orsaka andnöd och kommunikationsbrist 

vilket kan skapa känslor av ångest, rädsla (Rose, Nonoyama, Rezaie & Fraser, 2014). Även 
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hallucination och vanföreställningar som följd av ökade sedering, infektion och feber ökar 

risken för patienterna att utveckla känslor av ångest (Rose, Nonoyama, Rezaie & Fraser, 

2014). Sålunda är intensivvårdsmiljö full med störande och obehaglig ljud  som hindrar vila 

och sömn. Patienterna känner inte igen ljuden och lukterna, de kanske kopplar dessa till en 

annan plats som hen har upplevt det tidigare (Egerod, et al., 2015) och detta bidrar till en 

upplevelse av kontrollförlust samt otrygghet. Inom intensivvården är kommunikationen för 

många patienter begränsad och Pavlish et al. (2015) menar att bristande kommunikation i sig 

kan skapa etiska konflikter som leder till lidande och ångest för patienten, det kan till exempel 

röra olika mål med omvårdnaden, störande beteende mellan vårdpersonal och patienten eller 

familjer. Etiska konflikter kan även uppstå mellan vårdpersonal själva om de är oeniga om 

vårdplanen. De negativa effekterna av etiska konflikter kan påverka patienten, patientens 

familj och även vårdpersonalen.  Med följd att vårdkvalitet, tillit påverkas negativt och 

patientens lidande, sårbarhet samt ångest ökar (Pavlish, et al., 2015).  

    

Sjuksköterskans stödjande funktion 

Sjuksköterska har en nyckelposition i omvårdnaden av intensivvårdskrävande patienter och 

kan genom god omvårdnad minska riskfaktorer för ångest samt upptäcka patienter som har 

ökad risk för att utveckla ångest under sin vistelse på intensivvården (Warlan & Howland, 

2015). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) stipulerar att sjukvårdspersonal ska 

förebygga ohälsa och ombesörja en säker, lättillgänglig och lika vård för alla individer. 

Vården ska uppfylla kraven på en god vård, god kvalitet och tillgodo se patientens behov av 

trygghet i vården. Vården ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet (HSL, 

SFS 1982:763). Enligt Warlan och Howland (2015) sjuksköterskan försöker uppfylla detta i 

relation till ångest inom intensivvården genom att initiera olika interventioner som hindrar 

ångest, till exempel: lätt sedering, begränsa användningen av bensodiazepiner,  anpassa 

ventilatorinställningarna efter patientens behov, tidigt mobilisering, sömn, vila,  

omorientering av patienterna, kontroll av smärtan, skapa en lugnande miljö, svag belysning, 

kommunicera med patienten och utvärdering av extubation (Warlan & Howland ,2015).  

 

Sjuksköterska kan minska ångest hos patienterna genom  att förbättra sömnen  och minska 

bullret, hen kan också anpassa vård miljö genom att stänga dörrar och hantera larmparametrar 
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(Ullman, et al.,2015). Eftersom stressen patienter med en kritisk sjukdom och organ svikt 

utsätts för kan leda till ångest ( McKinley, Fien, Elliott & Elliott, 2016). Är det av stor vikt att 

bedside kommunikationen och de omvårdnadshandlingar sjuksköterskan utför främjar en god 

relation till patienten eftersom detta kan minska patientens ångest (Ullman, et al.,2015). 

Denna goda relation kan sjuksköterskan uppnå genom att förbereda patienten på vad som 

händer och orientera denne till tid, dag och plats. I efterförloppet kan det vara gynnsamt för 

patienten att kunna återvända till en dagbok som fyllts i under vårdtiden, detta kan hjälpa 

patient att fylla luckor i dennes minne och minskar då ångesten (Ullman, et al., 2015). 

Sjuksköterskan har även en vägledande och lindrande funktion i det nära omvårdnadsarbetet 

kan minimera negativa känslor hos patienten genom att uppmärksamma och stödja patienten 

så att hen känner sig trygg och skapar tillit till sjuksköterskans kompetens (Lopes, et al., 2015; 

Warlan & Howlan, 2015). 

 

OMVÅRDNAD TEORETSIK REFERENSRAMEN 
Enligt Eriksson (2001), som har en mer filosofisk utgångspunkt, bär en människa som lider på 

ångest, en ångest som kan vara ett resultat av lidandet. Orsaker till lidande kan vara skuld, 

värdighetskränkning, fördömelse, kärlekslöshet, att inte vara välkommen eller känna sig 

ensam. Eriksson (2001) menar vidare att lidande kan förstås som en kamp mellan det onda 

och det goda, mellan liv och död, lidande är således en kamp för människans värdighet, 

hennes frihet att vara människa. På det sättet förefaller livets och lidande mening att höra 

samman och lidande samt lust bildar kärnan i människans liv,  utan lidande och lust blir livet 

tomt och stilla menar Eriksson (2001). Inom intensivvården kan ett lidande skapas av de 

etiska konflikter patienten möter, konflikter som uppstår mellan den medicintekniska miljön 

och de emotionella förväntningar patienten har på sjukvården, vilket enligt Pavlish, et al. 

(2015) skapar ett lidande. Forskning visar (Piredda, et al.,2015; Vincze, Fredriksson & 

Wiklund  Gustin, 2015) att patienten lider när hen inte förstår vad som händer runt omkring, 

när saker och ting uppfattas som oacceptabla eller när hen har upplevelser av rädsla och 

osäkerhet. Lidande är således inte enbart fysisk och psykisk obehag utan även oförmågan att 

agera. Patienten kan förmedla sitt lidande icke verbalt genom ilskan och våldsam beteende. 

Eriksson (2001) framhåller att varje människas lidande är unikt. I lidandet utraderas 

människan som person och hel människa. Hen försvagas av hopplöshet, sorg, skuld, 
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förnedring och ensamhet. En människa som lider är trött och behöver vila samt ha lugn och 

ro. Människan som lider kan uppleva en stor ensamhet och behöver bli sedd. Att inte blir sedd 

är att betraktas som död (Eriksson, 2011). Således är det av stor vikt att sjuksköterskor besitter 

en stor erfarenhet och förståelse för patientens lidande eftersom detta är avgörande för att 

förbättra omvårdnaden och minska patientens lidande 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Trotts flera försök att göra litteratursökningar i samtliga för ämnet relevanta elektroniska 

databaser hittades få studier om sjuksköterskors erfarenhet av hur ångestssymptom visar sig 

inom intensivvården. De flesta studier belyser patientens upplevelser under intensivvård och 

vilka symptom de får samt vad är orsaker bakom detta utan att använda den 

sjuksköterskeperspektiv. Tidigare forskning fokuserar mest på patientens lidande, sjukdoms 

upplevelse, läkemedel, mardrömmar och hallucinationer. Det finns dock forskning som 

kopplar ångest till de olika symptomen som patientens får under intensivvård men den 

fokuserar oftast på utåtagerande och våldsamma patienter (Warlan & Howland, 2015).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter kan som beskrivits ovan uppleva  ångest inom intensivvård. Ångest kan förlänga 

patientens återhämtning process samt kan orsaka komplikationer efter utskrivning i form av 

depression och post traumatisk stress syndrom. Patienten kan uppleva ett stort lidande inom 

intensivvård vistelse och efterskrivning.  Patientens ångest kräver mer uppmärksamhet, stöd, 

uppföljning och närvaro av intensivvårdssjuksköterska. Enligt Nant Thin Thin,  Subramanian,  

Li Ping & Wan Kuan (2015) är det inte rutin att screena patienter för ångest inom 

intensivvården och många patienter som lider av ångest riskerar därför att inte upptäckas och 

därmed förbli obehandlade samt utsättas för en ökad risk att i efterförloppet utveckla psykisk 

ohälsa, minskad livskvalitet och en ökad risk för självmord . För att förebygga dessa negativa 

konsekvenser är det av stor vikt att intensivvårdssjuksköterskorna ökar sin erfarenhet om 

ångestssymptom och hur symptom kan uttryckas av patienter inom intensivvården så att de  i 
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en tidig fas kan ge rätt omvårdnad och påkalla annan behandling vid behov. Erfarenheter om 

ångest hos patienterna ökar möjligheter att upptäcka den i en tidig fas och möjligtvis hjälper 

patienten att släppa alla komplikationer som följer. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa intensivvårdssjuksköterskor erfarenheter  av hur ångestssymptom visar sig 

hos patienter inom intensivvården. 

  

METOD 

Denna studie är en kvalitativ explorativ intervjustudie som syftar till att öka erfarenheter av 

hur ångestssymptom kan presentera sig inom intensivvårdskontexten. Eftersom Kvalitativa 

forskningsmetoder syftar till att genererar en förståelse av levda erfarenhet  av ett fenomen 

(Polit & Beck, 2012). Ansågs en kvalitativ ansatts kunna svara på syftet. 

 

Design 

Kvalitativa metoder utforskar hur ett fenomen förstås eller tolkas av en grupp människor samt 

presenterar dessa fynd i kategorier, beskrivningar eller modeller som syftar till att fördjupa 

förståelsen av fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). Genom en 

beskrivning av insamlade material försöker författaren i den här studien att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ empirisk ansats 

som bygger på semi-strukturerad intervju. Kvalitativa intervjuar gör det möjligt för 

informanterna att beskriva sina erfarenheter med egna ord (Priebe & Landström, 2012). 

 

Urval 

Strategiskt urval syftar till att välja sjuksköterskor som kan ge informationsrika beskrivningar 

av ångest och därigenom skapa ett underlag som kan svara på syftet (Henricson & Billhult, 

2012). Urvalet av informanter till denna intervjustudie inkluderar intensivvårdssjuksköterskor 
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som arbetar på en intensivvårdsavdelning för vuxna patienter vid två sjukhus i mellan 

Sverige. De har egna erfarenheter av ångestssymptom hos patienter under sina år som 

verksamma sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna i studien har minst 

två års erfarenhet av att arbeta kliniskt inom intensivvård. Enligt tidigare erfarenhet genom 

intensivvården så bedömdes två års erfarenhet enligt författare som  rimligt för 

intensivvårdssjuksköterskan att kunna uppleva det fenomen som är i fokus för denna studie.  

Urvalet inkluderar sjuksköterskor med variation i ålder, kön och erfarenhet för att få variation 

i deras berättelser. De sjuksköterskor som fyller kriterierna  tillfrågades av 

utbildningsansvarig på respektive avdelning om de var villiga att deltaga i en intervju 

(Henricson & Billhult, 2012). På de aktuella avdelningarna omhändertas patienter med 

traumatiska skador, andningsbesvär, sepsis, patienter med organsvikt och i vissa fall även 

medicinska samt ortopediska patienter. I denna studie valdes utbildningsansvarig tillsammans 

med författare ut sju sjuksköterskor som fyllde kriterierna och tackade ja till att deltaga i en 

intervju. Intervju tiden var mellan 20-30 minuter.    

 

Datainsamlingsmetod 

Data  samlades in med en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna utformades för att ge en 

bred variation av beskrivningar i relation till studiens syfte. Frågorna anpassade sig till vad 

som kom upp i intervju och inte till en viss ordning (Henricson & Billhult, 2012). Detta gav 

möjligheter att förstå informanternas erfarenheter genom att de  berättade om sitt erfarande av 

fenomenet ångestsymtom  vid olika situationer. Till hjälp vid intervjun användes en 

semistrukturerad intervjuguide. Detta för att skapa en möjlighet för intervjuaren att nå rika 

och detaljerade beskrivningar och berättelser från informanter. Intervjuaren har genomfört 

"probing" där det ansågs intressant att fördjupa eller förtydliga informantens berättelse om 

fenomenet. En provintervju genomfördes för att pröva frågorna och upplägget.  Provintervjun 

syftar till att komma in i situationen som intervjuare samt prova om planerad tid är hållbar 

(Danielson, 2012). Provintervjun genomfördes och inga ändringar behövde göras, 

provintervjun har inkluderats i studien. 

 

Intervjuerna spelades in med den diktafon som provats under provintervjun. Genom att välja 

ett samtalsrum där ingen störning eller avbrott förväntas under själva intervjun möjliggjordes 
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en lugn och trygg miljö där informanterna kunde koncentrerar sig på intervjufrågorna och 

berätta fritt. Möbler i intervjurummet  arrangerades innan intervjun i syfte  att skapa en lugn 

och trygg miljö (Danielson, 2012). Informanterna fick ett brev om informerat samtycke som 

innehåller information som tydligt beskriver syftet med intervjun och konfidentialitet av data. 

Innan intervjun började presenterade intervjuaren sig själv, studiens syfte och lät informanten 

läsa informationsbrevet. Informanten fick också information om att de hade möjlighet att 

avbryta intervjun när de ville om de ville (Danielson, 2012). Ljudfiler på diktafon kommer att 

raderas samt utskrifter av intervjuar kommer att låsas in i säker förvaring. 

 

Dataanalys 

Analysen av data började i samband med varje intervju. Enligt Henricson och Billhult (2012) i 

kvalitativ forskning kan dataanalys starta redan när första intervjun är genomförd.  

Intervjuerna skrevs därefter ut verbatim vilket gjorde  att det blev lätt att följa vem som talade 

och när avbrott gjordes samt när intervjuaren använde probing för att få informanterna att 

fortsätta berätta. Varje intervju kodades med nummer mot en kodlista som förvarades 

oåtkomlig för andra än författare (Danielson, 2012). Innehållsanalys gjordes induktivt, för att 

analysera sjuksköterskor erfarenheter. Induktion betyder att forskaren utgår från 

informanternas erfarenheter av ett fenomen. Vid kvalitativa design är forskaren flexibel, och 

följsam mot informanterna under datainsamling (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Efter att intervjuerna transkriberades söktes meningsbärande enheter med beskrivning av 

något som hör samman, dessa  avgränsades genom att färgmarkera och kondenserades i en 

särskild kolumn för kondenserade meningsenheter. Sedan sattes koder på dessa 

kondenseringar vilket innebär ett eller få ord som vara nära texten. Samtliga koder 

grupperades och jämfördes sedan. Koder som ansågs tillhöra samma grupp flyttades samman 

till subkategorier. Därefter beskrevs innehållet ytterligare och dessa subkategorier 

sammanfördes till kategorier (Graneheim och Lundman, 2004).  

Tabell 1: Exempel på analysöversikt   

Meningsbärande enhet Kondenserande Koder Subkategorier Kategorier 
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meningsenhet 

Det brukade vara hög 

puls...andningsfrekvens 

...blodtryck kan höjas 

Dels blir utagerande 

men också dels blir åt 

tystare hållet alltså 

hypoaktiva eller 

hyperaktiva...ligger och 

fightas...viftar och vävar 

och greppar 

 

-Hög puls, 

blodtryck och 

andningsfrekvens 

Patienter blir 

hypoaktiva eller 

hyperaktiva, 

fightas, viftar, 

vävar och greppar 

Puls, blodtryck och 

andningsfrekvens   

Osammanhängande 

Beteende 

 

Fysiologiska 

parametrar 

Kroppsligt 

uttryck 

Kommunikation  

Patienten låser sig...bara 

blundar och jag finns 

inte...avskärmar sig från 

hela situationen 

Patienten blundar 

och avskärmar sig 

Avskärmar sig 

Värjer sig  

 

kontroll 

 

Existentiell   

  

  

Etiska aspekter 

Etiska aspekter ingår i alla studier och är ett krav för självständigt examensarbete. 

Vetenskapligt arbete syftar till att skapa ny kunskap som ökar förståelsen för ett fenomen och 

till att förbättra människans liv och samhällets utveckling (Olsson & Sörensen 2011). 

Författaren har innan denna studie inletts sökt tillstånd att utföra intervjustudien från 

verksamhets chef på de aktuella intensivvårdsavdelningarna. Studien planerades i god tid och 

författaren informerade om studien på arbetsplatsträffar och de som tillfrågades att delta fick 

utöver den muntliga informationen även skriftlig sådan. Informationen  i det skriftliga 

missivet beskrev det som informanten behövde känna till för att kunna besluta om medverkan 

eller ej. Informanterna identitet och data behandlades konfidentiellt. Detta betyder att 

materialet avidentifierades och så långt som möjligt är beskrivet på ett sådant sätt att det 
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svårligen låter sig knytas till en enskild informants utsaga. Enligt Helsingforsdeklaration 

(2008) ska forskning inte skada annan människa på något sätt samt forskning ska bedrivas 

med nytta för människor (Kjellström, 2012). Kvalitativa intervjuer kan väcka obehagliga 

känslor från tidigare erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Författare informerade informanterna 

om att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville utan efterföljande frågor. Ingen 

informant valde att avbryta sitt deltagande. Alla data förvarades på ett säkert sätt så att det inte 

spreds till obehöriga. Ljudfiler  raderades från den tekniska utrustning så fort transkriberingen 

var klar och pappersmaterial förvarades inlåst under studien för att senare förstöras  

(Källström, 2012).  

 

RESULTAT  

Resultatet som presenteras nedan är baserat på sju intervjuer där informanterna består av 

kvinnliga sjuksköterskor från två intensivvårdsavdelningar på två sjukhus i mellan Sverige. 

Erfarenheten som intensivvårdssjuksköterska varierade mellan två till 33 år och 

medianerfarenhet var 12,6 år.   

 

Kommunikations ångest 

 I denna kategori visade sig fenomenet som en kommunikation från patienten till 

sjuksköterskan genom olika kroppsliga och fysiologiska företeelser som är inte förväntade. 

Patientens vitala parametrar förändras samt patienten kan vara plockig, stökig, agiterade och 

våldsam.  

 

Fysiologiska Parametrar 

Ångest kan kommuniceras på olika sätt beroende på patienten och situationen. Till exempel 

kan de avläsbara fysiologiska parametrarna ge information om att en förändring skett, en 

förändring som tolkas som uttryck av ångest. Följande citat visar på detta sätt att förstå 

uttryck av ångest:  

 

”Fysisk parametrar så man ser att det är stress pulsen och blodtryck, förstår man att det här 

har med ångest och göra”  (intervju 4) 
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 Sjuksköterska tittar mycket på puls, blodtryck, hur de andas i ventilator och 

andningsfrekvens.  Ibland kan man se patienten trotts att det ser ut helt lugna och avslappna i 

sängen så stiger trycket och pulsen. Vid ångest stiger puls och blodtryck samt ökar 

andningsfrekvens eller patienten andas mot ventilator. Detta ger uppfattning om att patienten 

inte är riktigt komfortabel på något sätt.  

 

Desorientering 

Ångest visar sig i denna subkategori genom  att det uppstår en desorientering till plats, datum 

och tid. De har förlorat förankring i tid och datum. Patienten förstår inte varför han har ont, 

eller varför han befinner sig på intensivvården, ett sammanhang saknas och en oro uppstår. 

Följande citat visar på detta: 

 

” De har förvirring tillstånd. de är inte klara, vet inte vad har hänt”  (intervju 2) 

 

Sjuksköterska märker att patienten inte är klar i huvudet och förstår inte det som händer runt 

omkring. 

 

”Patienten är inte orienterad till situationen på intensivvården och ser konstiga saker och 

inte få ihop den här verklighetens uppfattning eller verklighet runt omkring”  (intervju 5) 

 

Citaten ovan visar att patienterna förlorat förankringen i nuet och i det förflutna vilket inte 

heller ger dem en riktning in i framtiden. Detta kan skapa en ångest som patienten förmedlar. 

 

Kroppsligt Uttryck 

Under denna subkategori beskrivs fenomenet som synligt i kroppens positionering, rörelse 

eller beteende i sängen..  Följande citat visar på hur sjuksköterskorna förstår att patienten ger 

uttryck för ångest:  

 

”Det brukade vara en oros tecken, stressad, plockig och stökig. Patienten är agiterade, 

oroligt eller visar depression.  Patienten har okontrollerad rörelse och följer inte 

informationen” (Intervju 3) 

 

Patienten visar oro och stress i sitt beteende, en plockighet och stökighet framträder och 
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våldsamheter kan förekomma. 

 

”Avvärjande rörelse och rörelse som man kanske inte skulle göra det i vanliga fall, försöka 

slå eller sparka någon”  (Intervju 6) 

 

Sjuksköterskan märker att patiens rörelserna är okontrollerad och patienten är svår att nå. 

 

”Patienten har väldigt mycket ångest i blicken. Ögonen ser panik artat ut och deras mimik 

kan också uttrycka någon sort panik. Många patienter blir djup deprimerad” (intervju 6) 

 

Citaten ovan visar hur dessa kroppsliga uttryck tolkas som att patienten uttrycker ångest. 

Patienterna tolkas inte vilja eller vara redo att släppa eller överlåta kontrollen över sin kropp 

till vårdpersonal eller maskiner. Patienten är misstänksam och har inte tillit till personal. Det 

blir svårt och anpassa sig till vård och omvårdnad och patienten försöka kämpa emot.   

 

Existentiell dimension 

I denna kategori visade sig fenomenet genom reaktion på vad som händer i patientens inre när 

det hotas sin existens. Ångest visar sig vid olika reaktion som patienten visar vid sjukdom 

eller skadan. Onormal kontroll, Söker inre lugn och mening i lidande är olika krisbearbetning 

som speglas i patientens beteende. 

 

Onormal Kontroll 

I denna subkategori framträder fenomenet som ett kontrollbehov. Fenomenet visar sig genom 

att onormal mycket kontroll över situationen eftersöks i relation till hur mycket kontroll 

sjuksköterskorna är vana att andra patienter vill ha över sin situation. Patienten försöker få 

tillbaka kontroll över sitt liv och självbestämmande. Genom att försöka bli sedd, göra sin röst 

hörd och ifrågasätta alla procedurer och behandling. Han frågar efter kunskap och information 

om sin sjukdom och behandlingar sökes ett sätt att få kontrollen över den personliga  

situationen.   

 

”Patienten var rädd och dö. Hon vill ha full koll på vad som händer. Hon har koll på hela 

familjen. Hon skulle vara med på allting utan att kunna göra någonting och utan att hon kan 

vara med ” (intervju 2) 
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Citaten ovan exemplifierar hur patienten få tillbaka sin kontroll och självbestämmande genom 

att ha koll på familjen och vården. 

 

 

Söker inre lugn 

I denna subkategori visar sig fenomenet genom ett inre lugn, ett försök till att hitta en säker 

plats i kaoset. Detta syns genom att patienten försöker att avskärmar sig och blundar, stänga 

ute ljud och andra stimuli som finns runt om.  Patienten uppvisar ofta en rädsla vid förändring 

såsom undersökning, i denna subkategori.  

 

”Patienten låser sig, bara blundar och jag finns inte och avskärmar sig från hela situationen. 

Det är svårt och få ögon kontakt med patienten”  (intervju 2) 

 

”patienten har oförmåga till kommunikation, ligger bara och väntar på vad som händer utan 

att kunna göra någonting. Patienten saknar kontroll över sin situation”  (intervju 4)  

 

Citaten ovan visar hur patienten saknar trygghet och säkerhet genom att försöka att hitta en 

säker zon till sig själv, avskärmar sig, blir tystare och blundar från allt som stör honom på 

intensivvård miljö.   
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Mening i lidande 

Patientens lidande är kopplad till olika faktorer genom intensivvården. Det kan bero på 

fysiska ohälsan som sjukdomen eller skadan eller psykiska ohälsa som känslor av ensamhet, 

maktlöshet och hopplöshet. Vård, undersökningar och behandling kan skapa mer lidande till 

patienten. Vissa patienter kan försöka att göra lidande mer hanterbart och begripligt. De 

försöker att hitta mening i det och acceptera för att kunna gå vidare.  De här patienterna 

försöker öppna sig för vårdpersonal och berätta eller acceptera situationen. De förstår 

situationen och bygger relationer med vårdpersonal. De försöker och engagera sig i 

vårdprocessen. De anpassar sig till vård och överlåta kontrollen över sina kroppar till vård 

personal. De uttrycker sina självförtroenden till vården och låter sina liv och välja till 

personal. Patienterna vågar att släppa kontrollen och tror att personalen vet och kan bäst om 

deras situation. De tål allt obehag från ventilator behandling och olika undersökning genom 

att förlita sig helt på vården 

 

”Patienten försöker att få någon slags av driv eller vilja, nu ska jag kämpa. Jag ska klara 

målet för dagen… en slags känsla av sammanhang” (intervju 2) 

 

Patienten genom att hitta mening i sitt lidande kan få någon slags av driv eller vilja att kämpa 

vidare och tillsammans med sjuksköterska klara målet för dagen. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Enligt författaren bedömdes  kvalitativ intervju som en lämplig datainsamlingsmetod eftersom 

studien syftade till att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av ett specifikt 

fenomen. Andra metoder som kunde valts var enkätstudier men risken finns då att 

informanternas känslor inte får komma fram och att deras tankar blir allt för grunda i och med 

att ingen fortsätter fråga vad de egentligen menar när de beskriver en erfarenhet. I en enkät är 

svarsalternativen fasta till skillnad från i en intervjustudie då informanterna tillåts fördjupa 

och beskriva hur de tycker att deras erfarenhet kommer fram. Därför valde författaren en 
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kvalitativ design för att nå syftet av studien, att belysa sjuksköterskor erfarenheter  av hur 

ångest visar sig hos patienter inom intensivvården.  Det finns ingen absolut sanning eller fel i 

en erfarenhet (Henricson & Billhult, 2012) den beskriver helt enkelt olika variationer av hur 

sjuksköterskor genom erfarenhet förstår hur patienten har ångest.  En fördel med denna 

studiens design är att datainsamlingen äger rum i fenomenets naturliga miljö, intensivvård 

(Henricson & Billhult, 2012).  

 

Data insamling gjordes via  semistrukturerad intervjuer som är en lämplig metod eftersom 

författaren vill ha beskrivningar om situationer som ger djupare förståelse och mer variation 

av fenomenet än vad andra datainsamlingsmetoder bedömdes göra. Semistrukturerad intervju 

erbjöd även en möjlighet att nyansera eller efterfråga mer utöver vad som kommer upp i 

intervju spontant eftersom öppna frågor ger utrymme för att upptäcka variationer i hur 

fenomenet kan förstås av olika personer (Danielson, 2012). Författare har inte tagit frågorna 

från den semistrukturerade intervjuguiden i samma ordning, eftersom han anpassade sig till 

vad som kom upp i intervjun och därefter ”probade”. Detta för att inte avbryta informanternas 

berättelser eller få dem att glömma vad de skulle säga. Nackdelen med intervjuer är dock att 

det krävde mycket tid för att kunna planera och förbereda. En annan nackdel är att vara en 

oerfaren intervjuare vilket kan resultera i för korta och för allmänt hållna intervjuer som ger 

lite material att analysera. Lite av detta kan man skönja i föreliggande studie där några av 

intervjuerna var väldigt korta. Trots detta erhöll författaren ett tillfredställande material att 

bearbeta i analysen. Författare hade även begränsat tid och planerat 8-10 intervjuer men på 

grund av att avdelningarna där intervjuerna skulle genomföras inte kunde erbjuda fler än sju 

intervjuer fick detta avgöra antalet informanter. Detta kan ses begränsande eftersom 

variationen i det eftersökta fenomenet kanske kunde bli mer begränsat, men det kan även ses 

som en möjlighet positiv eftersom det ledde att data samling tog mindre tid och skedde på två 

avdelningar i stället. Vilket i sig kan bidra till en ökad variation i erfarenhet av fenomenet. I 

denna studie valdes ett bekvämlighets urval (Polit & Beck, 2012) eftersom urval av deltagare 

gjordes tillsammans med utbildningsansvarig sjuksköterska på båda sjukhusen. Nackdelen 

med detta urval är att sjuksköterskorna inte själva väljer om de vill vara med i studien. De 

tilldelade sjuksköterskorna kan både tänkas ha mer eller mindre erfarenhet av fenomenet som 

eftersöks (Polit & Beck 2012). Samtliga deltagarna var väl insatta i fenomenet och alla är 

ansvariga för att upptäcka och följa upp ångest på patienter under intensivvårdvistelsen. Alla 
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informanter hade flera års erfarenhet av att vårda intensivvårdskrävande patienter. Alla 

informanter var kvinnor vilket kan vara en snedvridning i resultatet. Resultatet kan på så sätt 

beskrivas som kvinnors uppfattning av fenomenet ångest i nära patientarbete. Bristen på 

manliga deltagare kan ha bidragit med en minskad variation i berättelserna som informanterna 

delade med sig av (Danielsson, 2012). Men man kan också hävda att sjuksköterskorna på 

intensivvårdsavdelningarna i stort utgörs av kvinnor och då är det relevant att den 

övervägande delen av informanterna utgörs av kvinnor. Intervjuguiden är gjort med öppna 

frågor och vissa uppföljande frågor för att stödja intervjuaren under själva intervjun. 

Intervjuaren har studerat och sett patienter med ångestssymptom under sin vistelse på 

intensivvårdsavdelning, vilket hjälpte intervjuaren att utveckla och formulera frågorna som 

syftar till att fånga detaljerande och varierande berättelser i intervjun (Danielsson, 2012). 

Pilotintervju är gjord och inkluderades i studien eftersom den bedömdes ge tillräckligt med 

variation i beskrivningen av fenomenet. 

 

Studien analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

En kvalitet innehållsanalys kan göras med olika nivåer och svårighetsgrader. Analysmetoden 

bedömdes som en lämplig metod. För att öka trovärdighet gjordes analys delvis tillsammans 

med handledaren och kursens deltagare.  I resultatet valdes citat ut för att styrka de kategorier 

och subkategorier som framkom (Henricson & Billhult, 2012). Studien är inte en 

generaliserbar studie i den bemärkelsen att resultatet utan reflektion kan användas på alla 

intensivvårdsavdelningar. Men resultatet kan bidra med att medvetandegöra hur 

sjuksköterskor ser och tolkar symptom som ångest i den kliniska miljön.  

 

Resultatdiskussion  

Analysen av sju intervjuer resulterade två kategorier: Kommunikations ångest och Existentiell 

ångest och sex subkategorier: Fysiologiska parametrar, Kroppsligt uttryck, Desorientering, 

Onormal kontroll, Söker inre lugn och mening i lidande. Denna studie gör inte anspråk på att 

vara generaliserbar eller heltäckande men den visar hur fenomenet ångest kan uppfattas i en 

intensivvårdsmiljö av de sjuksköterskor som arbetar där dagligen. Enligt Warlan och 

Howland (2015) kan inte patienterna hantera sin ångest på egen hand. Vilket innebär att 

intensivvårdssjuksköterskor har ett stort ansvar att försöka finna och hjälpa de patienter som 
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kan lida av ångest under sin intensivvårdsvistelse. Det är komplext att bedöma 

ångestssymptom eftersom ångest visar sig väldigt olika beroende på patienten och situationen. 

Så visas även i denna studie. Men det innebär att det är oerhört viktigt att försöka förstå hur 

patienterna förmedlar sin ångest inom intensivvården då ett tidigt omhändertagande kan 

minska lidandet och stödja hälsan hos patienten. Denna möjlighet att bredda sin förståelse av 

hur fenomenet kan visa sig inom intensivvården erbjuder denna studie. Ofta kommer 

patienten till intensivvårdsavdelning efter trauma eller försämring i sin hälsa. Enligt Riera, et 

al. (2016) har patienten inte själv valt att ligga på en intensivvårdsavdelning eller valt att 

deltaga i obehagliga procedurerna och undersökningar. I stället försöker ofta patienterna 

härbärgera obehaget och stå ut vilket kan vara ångestskapande.  

 

Patienten på intensivvårdsavdelningen är i farozonen för att utsättas för många faktorer som 

kan skapa ångest,  som till exempel intubation, ventilator, miljö, potenta droger och sedering 

(Riera, et al., 2016). Enligt Dithole, Thupayagale-Tshweneagae, och Mgutshini, (2013) är 

ångest ett besvärligt och obehagligt tillstånd, en reaktion på stressande situationer. Således är 

det inte ångesten självt som syns utan ett sannolikt symptom av ångest som tolkas av 

sjuksköterskan som ångest. Ångest kan, om den kvarstår, utvecklas till depression och lägga 

grunden för en posttraumatisk stress syndrom som följer patienten efter utskrivning och 

intensivvårdssjuksköterska har ett stort ansvar att upptäcka, förebygga och minska ångest hos 

patienten under intensivvård (Dithole, Thupayagale-Tshweneagae & Mgutshini, 2013). Dock 

är det inte alla patienter som utvecklar ångest eller får problem med ångest efter sin 

intensivvård. Oftast går det inte i förväg att se vilka patienter som är mest benägna att 

utveckla ångest och få kvarstående psykiska problem. Griffiths, Ryan och Foster (2011)  

framhåller att hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet hjälper människan att stå emot 

stressiga situationer. Vilket kan relateras till vad Arman och Rehnsfeldt (2012) lyfter fram 

som oerhört viktigt för patienten, att känna trygghet, gott och rättvist, vilket de funnit vara de 

existentiella villkoren för livet själv. Nu har inte alla patienter den tryggheten med sig eller 

runt sig i egenskap av familj och vänner. En del patienter är ganska ensamma och dessa 

kanske är extra utsatta för att uppleva ångest. 
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Sjuksköterskorna i studien berättar att ångestssymptom är svår att tolkas och den uttrycks på 

olika sätt beroende på patienten och situation. Det kan bli fysiologiska parametrar, kroppsliga 

uttryck via olika beteende och desorientering. Vad som även framkom i denna studie var att 

ångestssymptom även kunde förstås som tyst. Patienten kan se helt lugn ut i sängen fast 

blodtryck och puls stiger. Vidare avskärmar sig patienten genom att  blundar och avbryta eller 

utesluta kontakt med det som händer runt omkring för att kontrollera sin situation. Denna 

form av att visa sin ångest beskrivs i  studien som existentiell ångest. Existentiell ångest visar 

sig via patienter som söker onormal kontroll och av de patienter som söker inre lugn. Patienter 

kan även  uppfattas ha förlorat kontrollen eller söka mening i sitt lidande enligt när de 

förmedlar ångest i denna studie.  Patienterna söker en känsla av sammanhang vilket stödjs av 

Griffiths, Ryan och Foster (2011)  som skriver att känslan av sammanhang hjälper människor 

att hantera och anpassa sig med de problem som de träffar i sina liv. Vidare beskriver 

Griffiths, Ryan och Foster (2011)  att hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet hjälper 

människan att stå emot stressiga situationer och något som sjuksköterskorna inom 

intensivvården kan använda sig av för att hjälpa patienterna att hantera sin ångest. När 

människan upplever att denne har resurserna att hantera sitt liv, förstå det som har hänt, 

händer och hittar en mening i sitt lidande kan den upplevda hälsan förbättras  (Griffiths, Ryan 

& Foster, 2011). Patienter med förlorad kontroll kanske saknar känslan av sammanhang vilket 

sjuksköterskan kan ge dem stöd att finna genom att hjälpa dem ta kontroll över sin kropp.  De 

som hittar en mening i lidandet hittar något att förhålla sig till och de mår på så sätt bättre. 

Dock kan intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö som beskrivs av Mealer, et al., (2014) 

som en stressig arbetsplats minska sjuksköterskornas beredskap att ge en bra omvårdnad till 

patienterna. Stressen patienten förmedlar då denne upplever ångest kan också påverka 

sjuksköterskan negativt (Warlan & Howland, 2015).  Detta bör beaktas i omvårdnadsarbetet 

med intensivvårds patienter så att patienterna inte utsätts för ångest på grund av bristande 

organisation och styrning . 

 

Slutsats 

Sjuksköterskornas erfarenheter av hur ångest visar sig hos patienter inom intensivvård  

beskrevs genom två kategorier: Kommunikations och Existentiell; och sex subkategorier. 

Ångest kan visa sig genom avvikande fysiologiska parametrar som år ett tecken att patienten 

känner obehag eller inte komfortabel. Desorientering är symptom på ångest då patienten har 
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förlorat förankring i tid, datum och plats. Kroppsliga uttryck då patienten är agiterade och 

visar våldsamhet. Onormal kontroll där patienten försöker att få tillbaka kontroll över sin 

kropp och situationen. Patienten söker inre lugn genom att han avskärmar och låser sig från 

allt runt omkring. Patienten hittar mening i lidande och försöker göra det begripligt och 

hanterbart. Han litar på vad vården ge och kan bygga bra relationer med vårdpersonal. Ångest 

är mycket vanligt dilemma inom intensivvård därför är det viktigt att intensivvårdspersonal 

har erfarenheter om hur ångestssymptom visar sig. Erfarenheter ökar möjligheter att upptäcka 

ångest i en tidig fas och patienten släpper alla komplikationer som kommer efter.   

 

Klinisk betydelse 

Studiens resultat skulle kunna hjälpa intensivvårdssjuksköterska att upptäcka ångestssymptom 

hos patienterna inom intensivvården. Studien ökar intensivvårdssjuksköterskor möjlighet att 

utveckla erfarenhet om hur ångest kan visa sig hos patienten. Denna erfarenhet ökar 

möjligheter att upptäcka ångest i en tidig fas och börja behandling. Genom att upptäcka ångest 

så fort det visas hos patienten, kan patienten och vården slippa många komplikationer som 

följer med ångest vid ett sent skede. Resultatet visar också olika beteende hos patienten med 

ångest. Denna förståelse av olika beteende kan öka sjuksköterskans kunskap att hantera olika 

situationer samt släppa stress och frustration.  

 

Förslag på vidare forskning 

Flera liknande studier inom samma område på andra intensivvårdsavdelningar skulle kunna 

bidra till en mer klar bild av ämnet samt beskriva olika ångest symptom än vad som 

framkommit i denna studie.  Forskning inriktad specifikt mot omvårdnads åtgärder åt olika 

ångest symptom kan bidra till mer förståelse och kunskap av ångest samt förbättrar patientens 

omhändertagande.  
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Till verksamhetschefen vid  

intensivvårdsavdelning 

 

1. Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Jag, Wasim Fayez är specialistsjuksköterskestudent och studerar vid Röda Korsets Högskola i 

Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete (Magisteruppsats) inom huvudämnet 

omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie 

inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är:  Sjuksköterskors upplevelse om 

ångest hos patienter under intensivvård. 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Hur tolkar sjuksköterskor ångest hos patienten under 

intensivvården? 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av:  Intervjuer 

 

Jag kommer att intervjua 8-10 sjuksköterskor. Jag uppskattar intervjustid mellan 30-45 minuter. 

Sjuksköterskor skulle har träffat patienter med ångest under sina år på intensivvård och har 

tillräckligt med erfarenhet att berätta.   Urvalet kommer att inkludera sjuksköterskor som har 

minst två år erfarenhet och har jobbat kliniskt genom intensivvård. Urvalet inkluderar 

sjuksköterskor med variation i ålder, kön, erfarenhet och bakgrund för att få mer variation och 

beredskap i deras berättelser. Jag kommer att spela in intervjuarna med lämpligt utrustning 

(mobil telefon eller diktafone)  
 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2016 02 16 och vara avslutad 2016 02 26. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 

förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade patienter 

alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån 

kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat kommer att 

redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 

återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid avdelning Central 

intensivvårdsavdelning vid ANOPIVA kliniken, Karolinska universitetssjukhus Solna. 

Stockholm 2016 02 08 

 

Studentens namn   Handledare 

Wasim Fayez    

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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2. Deltagarinformation  

 
  

Jag är student på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskors upplevelse om ångest hos patienter under 

intensivvård.  

 
Området vi önskar studera är: Ångest under intensivvård 

  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: Hur tolkar 

sjuksköterska ångest hos patienten.  

   

Intervjun tar ca 30-45 minuter att genomföra.  

Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagares svar kan identifieras. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om 

du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt 

framtida omhändertagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 

nedan).  

 

Stockholm   

 

 

 

Studentens namn  Handledare

   

Wasim Fayez   

E-post  E-post 
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3. INTERVJUGUID 

 

Hur erfar sjuksköterska ångest hos patienten inom intensivvård? 

Vad är det som gör att du blir övertygad om det är ångest patienten erfar och inget annat? 

Hur skiljer du ångest från smärta? 

Vad gör du om du erfar att en patient har ångest? 

 

Stödfrågor 

Kan du berätta om någon patientsituation? 

Får du hjälp från skattningsskalor att mäta ångest  

Vad är orsaker till sjuksköterska att inte ser ångest hos patienten. 

 

Följdfrågor 

Vad menar du? 

Varför då? 

Hur då? 

Hur upplevde du det? 

Hur påverkar det dig 

 

 


