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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Människans sårbarhet är särskilt utsatt då man drabbats av en sjukdom som kan 

kräva intensivvård, där det handlar om att överleva. Kommunikation är ett av de mest 

grundläggande mänskliga verktyg som vi använder oss av, dessutom handlar kommunikationen 

om mer än endast den verbala kommunikationen. Syftet med kommunikationen är att lära 

känna patienten och utforska och tillgodose dennes behov. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva kommunikationens betydelse för patientens upplevda sårbarhet, när denna vårdas 

vaken i respirator på intensivvårdsavdelning. Metod: Litteraturstudie där 15 kvalitativa artiklar 

granskades. Resultat: Tre teman framkom. Sårbarhet orsakad av beroendet av vårdpersonal 

och brist på kontroll i intensivvårdsmiljö, anhörigas betydelse för att lindra sårbarheten och 

kommunikationens betydelse för patientens upplevda sårbarhet.  Slutsats: Trots tidigare 

teoretiker, etiska koder, värdegrunder, lagar och forskning om korrekt bemötande prioriteras 

inte bemötandet med patienten och är ett fortsatt problem. Det finns ett samband mellan att 

vistas i en intensivvårdsmiljö, bristen på återhämtning, förlorad sekretess och symtom som 

ångest, stress, panik och rädsla. Minst forskning verkar göras på den patientgrupp som är allra 

mest sårbar, patienter som vårdas i ett land, där de inte behärskar språket eller har det aktuella 

språket som modersmål.  När patienten känner sig trygg förbättras kommunikationen och 

sårbarheten lindras. 

 

Nyckelord: Andning, konstgjord, kommunikation, sjuksköterska-patientrelation, 

intensivvårdsavdelningar, sårbar och patientupplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Background: A humans vulnerability is particularly exposed when dealing with an illness in 

need of intensive care, when the focus is to survive. Communication is one of the most 

essential human tools that we can use in interaction with others. Communication is more than 

just a verbal way of expressing oneself. The aim with the communication is to get to know the 

patient and explore his or her needs to be able to fulfill them. Aim: the purpose with this study 

was to describe the importance of communication for a patients feeling of vulnerability, when 

cared for in ICU and awake on a respirator. Method: Literature study, where 15 qualitative 

articles was reviewed. Results: three themes developed. The vulnerability caused by 

dependence on medical staff and lack of control in the critical care environment, next of kins 

importance to minimize the patients vulnerability and the importance of communication for the 

patient's perceived vulnerability. Conclusion: although earlier theorist, ethical codes, values, 

laws and research, about the correct treatment exist, are the meeting with the patient often not 

prioritized and therefore remain a concern. There is a clear connection between the ICU 

environment, lack of recovery, loss of dignity, and symptoms as anxiety, stress, panic and 

fear. It seems that the least research is done on the patient groups that are the most 

vulnerable, patients receiving care in a country where they do not speak the language or have 

that language as their mother tongue.  The communication improves and vulnerability eases 

when the patient feel safe. 

Keyword: Respiration, artificial, communication, nurse-patients relations, intensive care units, 

vulnerable and patient experience. 
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BAKGRUND  

Patientperspektiv grundar sig på upplevelser av hälsa och sjukdom. Upplevelser från minnen, 

från vår vardag och rutiner samt förväntningar om hur livet ska bli.  Patientperspektiv är en 

värdegrund som användas i vården och den tar hänsyn till människors autonomi, värdighet, 

integritet och sårbarhet. Värdegrunden kommer från en humanistisk syn på människan som har 

förmåga att göra egna val och ta ansvar. Centrala värden inom vården är respekt för det sårbara, 

värdighet, integritet och autonomi. Vid respekt för dessa värden ges patienten möjlighet att 

känna mening, uppleva hopp och tillit (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Sårbarhet 

Begreppet sårbarhet innebär att människor är lätta att såra, emotionellt och själsligt eller 

kroppsligt.  Det innebär även att människor är oskyddade mot verbala angrepp. Att vara sårbar 

beskrivs som en mänsklig egenskap vilket är en förutsättning i en relation (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2004). Sårbarhet hos en människa kan innebära att denna är mer mottaglig, 

skör och utsatt för lidande. Människans sårbarhet är särskilt utsatt då man drabbas av en 

sjukdom som kan kräva intensivvård där det handlar om att överleva. Den sårbara människan 

överlämnar sitt förtroende till vårdpersonalen. Det är vårdpersonalens ansvar att värna om och 

respektera patientens sårbarhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

När vi är öppna i en relation är vi sårbara som människor. Detta innebär att även vårdaren som 

engagerar sig i sin patient är sårbar. Sårbarheten kan vara en resurs som gör att vårdaren kan 

förstå patienten, uppfatta dess sinnesstämningar, budskap, behov och önskemål. I en situation 

med en vårdare som känner sig hotad och ifrågasatt kan vårdaren istället reagera med 

avståndstagande och undvikande beteende. När vårdaren inte vågar möta det svåra, agerar 

vårdaren ofta i försvar och sårbarheten blir en försvarsmur i vårdandet. När man trycker 

undan sårbarhet kan konsekvens bli cynism, vårdslöshet och/eller att man undviker en öppen 

relation i vårdande (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

När vårdaren utför sitt arbete utan engagemang och delar upp patienten i olika 

omvårdnadsområden, undviker att se patienten som en medmänniska och bortser från 

patientens behov och autonomi, förminskas och kränks patienten genom att behandlas som ett 

objekt. Ett existentiellt engagemang skapar en kontakt med patienten, som kan bidra till en 

ömsesidig öppenhet. Omsorgen kan beskrivas vid en relation där en part vill den andra väl, 

förstår dess behov och är beredd att engagera sig till förmån för patienten. Omsorgen 
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innehåller respekt för patientens känslor och viljor och dennes upplevda situation. När 

omvårdnaden bygger på omsorg blir handlingar som samtal, information, smärtlindring, mat 

och hygien, såromläggningar, blodtrycksmätning och provtagning omsorgshandlingar 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Morse (1997) menar att patienter upplever det som ett 

svek om vårdpersonal visar upp tecken på ovilja eller avståndstagande vid omvårdnad. 

Patienter vill vara delaktiga i samtal och därmed känna kamratskap och glömma sin situation 

för en stund. Samuelsson (2011) menar att en öppen dialog mellan vårdare och patient leder 

till känsla av trygghet. 

 

Intensivvårdsmiljön 

Intensivvårdsavdelningarna är utformade för de sjukaste patienterna, som har livshotande 

tillstånd och organdysfunktion. Den miljö som omringar patienten är fylld av ventilatorer, 

dialysmaskiner, infusionspumpar, övervakningsutrustning och den medicinska teknologin är 

central (Wittaker & Ball, 2000). McGrath (2008)  beskriver miljön som omänsklig, där 

blicken oftast hamnar på övervakningsutrustningen istället för på patienten och att patienten 

då blir avhumaniserad och utan autonomi (McGrath, 2008). Teknologin inom intensivvård är 

ett viktigt verktyg samtidigt som det är en barriär för patientcentrerad vård. Utmaningen är att 

reducera barriären och skapa en miljö där patienten står i centrum (Tunlind, Granström & 

Engström, 2014). Intensivvårdsjuksköterskan bör vara medveten om vikten av att upprätthålla 

en stödjande intensivvårdsmiljö där patientens upplevelse bekräftas. Om inte patientens 

upplevelser bekräftas under vårdtiden kan detta leda till fysiskt och psykiskt lidande som 

vidare kan leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Hellgren & Ståhle, 2005). Ångest 

över att inte kunna kommunicera med rösten påverkas inte bara under vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen, utan kvarstår också efter utskrivning (Arslanian-Engoren & Scott, 

2003). 

 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation härstammar från latinets communicare och betyder att göra någon 

annan delaktig, vilket innebär ett ömsesidigt utbyte. Kommunikation är ett av de mest 

grundläggande mänskliga verktygen som vi använder oss av i en interaktion för att skapa 

förtroende och handlar om mer än endast den verbala kommunikationen. Den icke verbala 
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kommunikation innefattar bl.a. kroppsspråk, tonläge på rösten, blickar, suckar och tystnad. 

(Fossum, 2013). 

En stor del av kommunikationen är den icke verbala kommunikationen. Via kroppsspråk kan 

rörelser, gester, närhet eller distans tolkas. Detta kan leda till felaktiga tolkningar och skapa 

missförstånd. Många gånger används kroppsspråket omedvetet. Hur patienten uppfattar 

tystnad eller avsaknad av tystnad i samtalet och hur vårdpersonalen tar i patienten. Den icke 

verbala kommunikationen blir tolkarens sanning även om det inte är den andres avsikt med 

icke verbala kommunikationen (Eide & Eide, 2009). 

I intensivvård med teknisk apparatur och fokus på vitala funktioner kan välbefinnande och det 

psykosociala komma sekundärt. Att vara patient inom intensivvård är att vara beroende av 

vårdare i en situation där interaktionen innebär kommunikation på fler sätt än verbalt. En 

bristfällig kommunikation mellan patient och vårdare kan innebära stress och oro för 

patienten vilket försämrar patientens läkning (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation. Syftet med kommunikationen är 

att lära känna patienten och att utforska och tillgodose dennes behov. Relationer bygger på 

jämställdhet och ömsesidig respekt (Fossum, 2013). Man kan förstå andra människor och 

händelser genom social interaktion. Interaktion är en process där individer genom sitt hand-

lande påverkar varandra. I vården är patienten i beroendeställning av vårdaren, som har total 

kontroll över omvårdnaden av patienten. Det är viktigt i interaktionen att intensivvårds-

sjuksköterskan är medveten om sin auktoritet (Svärdson, 1999).  

Intensivvårdspatienter upplever ett stort behov av information om status och vad som planeras 

i vården (Morton & Fontaine, 2009). Sjuksköterskan ska kunna kommunicera med patienter 

och anhöriga på ett respektfullt och empatiskt sätt och vara lyhörd. På så sätt kan stöd ges till 

patienten och anhöriga vilket gör att de känner sig delaktighet i vården (Svensk sjuksköterske-

förening, 2012). De patienter som inte behärskar språket är mer sårbara och särskilt utsatta vid 

brist på information. Om språkliga hinder finns i kommunikation ska tolk användas (Gerrish, 

Chau, Sobowale & Birks, 2004). Det finns krav att en tolk ska vara neutral och respektera 

tystnadsplikten (Entrena, 2013).   

Alasad & Ahmad (2005) skriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever att 

kommunikationen med patienten ofta blir försummad till fördel för andra behov som 
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patienten har i sin intensivvård. Dessutom framkommer det att intensivvårdssjuksköterskorna 

upplever att det är lättare att tillfredsställa patientens behov då de är nedsövda istället för 

vakna. 

 

Teoretiskt ramverk 

Att vårdas på intensivvårdsavdelning innebär att ett visst organ eller kroppsdel sviktar. 

Sjuksköterskan bör arbeta med ett holistiskt synsätt, dvs. att se hela människan och att arbeta 

för att bevara alla funktioner. Sjuksköterska ska göra en individuell bedömning av patienten 

och fokuserar på det unika och personliga hos individen, särskilt då patienten inte har 

möjlighet att kommunicera verbalt. För att vårda patientens vitala organ krävs tekniskt 

utrustning. Detta kan ibland vara ett hinder då fokus flyttas från patientens psykosociala 

behov och behov av kommunikation (Travelbee, 1971). 

För att uppnå en bra relation mellan sjuksköterska och patient måste sjuksköterskan se 

människan som är bakom patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina 

förutfattade meningar och värderingar och ser varje patient som unik (Travelbee, 1971). 

Travelbee menar att det är specialistsjuksköterskans uppgift att vara närvarande, både fysiskt 

och mentalt, vid omvårdnaden av patienten (i Krisoffersen, 2006). Kommunikation är ett 

komplicerat förlopp och sker mellan två eller flera människor. Travelbee poängterar att 

sjuksköterskan måste förstår det patienten försöker förmedla både verbalt och icke verbalt 

genom att vara närvarande fysiskt och psykiskt (i Krisoffersen, 2006). 

Travelbee (1971) ser lidandet som en naturlig del av människans liv. Lidandet kan upplevas 

som ett hot eller känsla att förlora kontrollen. Lidandet uppkommer oftast i samband med 

sjukdom men även förluster av olika typer, beroende på vad som är betydelsefullt i ens liv. 

Sjuksköterskan måste förstå individens upplevelse av sjukdom eller förlust. Den sjuka 

patientens egen uppfattning om sina symtom är viktigare än någon diagnos. Vidare beskrivs 

olika grader av lidande. Från ett lindrigt lidande till svårare lidande som kan hamna i en 

uppgivenhetsfas, där patienten kan känna likgiltighet och sakna egen energi och 

handlingskraft att hantera lidandet. Människors reaktion på lidande varierar och är individuell.  

Individen kan ha svårt att förstå varför de drabbats av lidandet och ha svårt att acceptera 

situationen. Allt lidande kan inte lindras men för att kunna lindra måste lidandet 

bekräftas (Travelbee, 1971). 
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Etiskt perspektiv 

Etik och vårdande går inte att skilja åt. Etik är värderingar och beteenden, som syns i 

vårdarens sätt att agera och förhålla sig i olika situationer. I vården är målet att göra gott och 

vårdpersonalen ställs inför val med olika etiska värden och det sker ständigt 

ställningstaganden och överväganden (Sandman & Kjellström, 2013). 1953 kom svensk 

sjuksköterskeförenings och ICN:s etiska kod med riktlinjer för hur man ska agera inom 

vården. De etiska riktlinjerna innehåller vad som är etiskt riktigt i gemenskapen med andra 

människor. Hälso- sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763 2§) är tydlig med att varje enskild 

individ skall behandlas med självbestämmande och integritet. Hälso- sjukvårdslagen skall 

också tillgodose patientens behov av trygghet i vården (HSL, SFS 1982;763, 2§). 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) har även arbetat fram en värdegrund för omvårdnad. 

Den behandlar värderingar som ska finnas i relationen mellan människor. Svensk 

sjuksköterskeförening vill stärka ett positivt beteende och komma med anvisningar om hur 

destruktiva beteenden ska stoppas. Det är en samling centrala värden som krävs för att ge 

vårdarna ett gemensamt arbetssätt och en etisk plattform att förhålla sig till. Eftersom 

interaktion beror på vilka personliga värderingar som finns kan vi genom att medvetandegöra 

våra värderingar utveckla vår förmåga till etisk medvetenhet. Först då kan vi reflektera och 

ändra beteenden i interaktion människor emellan.  

 

Problemformulering 

I intensivvård kan det uppstå problem med att ta hänsyn till patientens sårbarhet (McGrath, 

2008). En vårdare bör därför vara medveten om patientens sårbarhet och kunna reflektera 

över sin egen del i kommunikationen då det är vårdpersonalens ansvar att värna och 

respektera patientens sårbarhet. Att vårda patienter på en intensivvårdsavdelning innebär att 

dagligen träffa patienter som inte kan kommunicera verbalt. Det är av stor vikt att belysa, för 

vårdpersonalen, vilken betydelse kommunikationen har för patientens sårbarhet när denne 

vårdas vaken i respirator. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kommunikationens betydelse för patientens upplevda 

sårbarhet, när denna vårdas vaken i respirator på intensivvårdsavdelning. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever patienten sårbarheten när denne vårdas vaken i respirator? 

2. Vilken betydelse har kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienten, för patientens 

upplevda sårbarhet när denne vårdas vaken i respirator? 

 

METOD  

Design 

För att kunna få en djupare förståelse för kommunikationens betydelse inom intensivvården 

och för att besvara frågeställningarna samt kunna sammanställa aktuell forskning utfördes en 

systematisk litteraturstudie i två sökmotorer, Pubmed och Cinahl enligt Granskär & Höglund- 

Nielsen (i Axelsson 2008). 

 

Sökstrategi 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa artiklar som var granskade och 

publicerade och hade tillgång till abstract. Endast artiklar i fulltext inkluderades. Fulltext 

innebär att man via lärosätets bibliotek får tillgång tillfullständiga artiklar. Artiklarna var 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år för att enbart 

inkludera den mest aktuella forskningen inom ämnet. Artiklarna inriktade sig på vuxna på 

intensivvårdsavdelning. Exklusionskriterier var artiklar som utgick från sjuksköterskans eller 

närståendes perspektiv. Litteratursökning av artiklar utfördes i sökmotor Pubmed och Cinahl. 

Dessa är de största fulltextdatabaser inom medicin och omvårdnad (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Sökorden som användes ska kunna besvara studiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökord som användes var, Respiration, artificial, communication, nurse-

patients relations, intensive care units, vulnerable och patient experiance.  

Sökord kombinerades i en fritextsökning i Pubmed genom att kombinera sökord med AND. 

Begränsningar gjordes även med mesh-termer.  Detta för att begränsa sökningen och ge ett 
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mer specifikt resultat (Kristensson, 2014). De olika sökkombinationerna resulterade i 12 

artiklar till resultatet. Sökresultatet sammanställdes bilaga 1. Där redogörs vilka 

sökkombinationer som utförts, använda begränsningar, antal träffar, samt antal utvalda 

artiklar. När inte längre några nya träffar uppkom i Pubmed gjordes en sökning i sökmotorn 

Cinahl. För att inte få samma artiklar som i sökning i Pubmed används begränsningen exclude 

MEDLINE records. De valda sökorden resulterade i 1 träff.  Sökresultatet sammanställdes i 

bilaga 2. Genom att granska relevanta artiklars referenslistor hittades ytterligare 3 artiklar 

(Polit & Beck, 2008). 

 

Bearbetning och analys 

Som en första del i bearbetningsprocessen skrevs samtliga abstract ut för att sedan läsas 

enskilt av båda författarna. Därefter fördes en diskussion om vilka studier, baserat på utvalda 

abstract, som skulle kunna inkluderas och behöva exkluderas. Av de artiklar som enligt 

abstract inkluderades hade författarna gjort en gemensam bedömning att artiklarna uppfyllde 

studiens syfte och inklusionskriterier, de togs då vidare för att läsas i fulltext och för vidare 

granskning. De artiklar som valdes bort svarade inte på syftet till studien (Kristensson, 2014).  

För att värdera de utvalda artiklarnas kvalitét användes en granskningsmall av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011).  Artiklarna lästes enskilt i fulltext och graderades utifrån 

granskningsmallen. Därefter fördes en diskussion om vilka artiklar som ansågs ha hög, medel 

respektive låg kvalitet. Artiklar med hög och medelhög kvalitét inkluderades. Även tre 

artiklar med låg kvalitét inkluderades då de ansågs ha ett relevant innehåll utifrån studiens 

syfte (Willman et.al., 2011). Sammanlagt inkluderades 15 artiklar.  

För att analysera artiklarna lästes de upprepade gånger. Därefter utfördes kodning och 

sortering utefter likheter i artiklarnas resultat för att omfatta gemensamma nämnare. 

Resultaten jämfördes och kontrasterades mot varandra. De gemensamma nämnarna 

resulterade i fem teman. Resultatet presenteras i löpande text och tabeller (Forsberg & 

Wengström, 2013). En översikt av de inkluderade studiernas design och resultat redovisas i en 

resultattabell, se bilaga 3. 
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Etiskt övervägande 

Etiska principer är till för att säkerställa att människor inte far illa, kränkas eller utnyttjas. Det 

finns lagstiftning som syftar till att skydda den enskilda människan. Examensarbetets resultat 

kommer endast att innehålla granskade och publicerade artiklar. Patienter inom intensivvård 

är i ett utsatt läge och därför är det viktigt att använda artiklar som är godkända från etisk 

kommitté. Vid litteraturstudier behöver man ta ställningstagande till hur vida 

frågeställningarna är etiskt försvarbara.  Forskning ska redovisas hederligt och sanningsenligt 

(CODEX, 2015; Forsberg & Wengström). Resultat och metod i litteraturstudien har redovisats 

på ett sanningsenligt sätt. Ett objektivt förhållningssätt har använts i arbetet (Polit & Beck, 

2008).  

 

RESULTAT  

Resultatet baserades på 15 kvalitativa artiklar. Resultatet strukturerades efter studiens syfte 

och resulterade i tre teman: Sårbarhet orsakad av beroendet av vårdpersonal och brist på 

kontroll i intensivvårdsmiljö, anhörigas betydelse för att lindra sårbarheten och 

kommunikationens betydelse för patientens upplevda sårbarhet. Tabell 1 redogör för vilka 

artiklar som ingår i varje temas resultat 

Tabell 1, Temaresultat 

Författare, år Sårbarhet orsakad av 
beroendet av 
vårdpersonal och brist 
på kontroll i 
intensivvårdsmiljö 

Anhörigas 
betydelse för 
att lindra 
patientens 
sårbarhet 

Kommunikationens 
betydelse för patientens 
upplevda sårbarhet 

Flinterud & Andershed. (2015) x x x 

Broyles et al.(2012)  x x 

Khalaila et al.(2011)   x 

Laakso et al.(2011) x  x 

Wetzig el al.(2009) x  x 

Schou & Egerod.(2008)  x x x 

Carroll.(2007) x x x 

Patak et al.(2006) x  x 

Karlsson et al.(2012) x x x 
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Engström et al.(2013) x x x 

Nilsen et al.(2014)   x 

Guttormson. (2011) x  x 

Foster. (2010) x  x 

Meriläinen et al. (2013)   x 

Magnus & Turkington. (2006) x  x 

 

Sårbarhet orsakad av beroendet av vårdpersonal och brist på kontroll i 

intensivvårdsmiljö  

Karlsson, Bergbom och Forsberg (2012), och Wetzig el al.(2009) menade att genom att vara 

utan röst har patienterna förlorat sin identitet och upplevde sig som osynliga. Patienterna 

kände en avsaknad av kontroll och totalt beroende med längtan efter självständighet. Utan 

nyanser i rösten upplevdes livet platt och grått. Enligt Engström, Nyström, Sundelin och 

Rattray (2013) kändes kroppen främmande och sårbar, samtidigt som patienterna hade en oro 

för att bli ytterligare försämrade och fortsatt fullständigt beroende av andra. 

Deltagarna i Fosters (2010) studie beskrev att kroppen kändes främmande och saknade 

kontroll. Karlsson et al. (2012)  menade att genom att vara vid medvetande på 

intensivvårdsavdelning, skapades ett fullständigt och smärtsamt beroende av andra. 

Vidare belyste Carrol (2007) att utan röst blev kommunikationen ensidig och det påverkade 

hur patienterna blev bemötta. Patienterna upplevde sig inte bli förstådda och att de därmed 

förlorade kontrollen över sin vård (Caroll 2007; Guttormson 2012). Majoriteten av patienterna 

önskade ingen sedering, då de ville ha kontroll över situationen och ville vara delaktiga. 

Patienterna beskrev att de inte blev betraktade som människor utan som ett objekt samt att de 

upplevde sig inte bli förstådda och i vissa fall även ignorerade (Karlsson et al., 2011; 

Guttormson, 2011). I studien av Laakso, Markström, Idvall, Havstam och Hartelius (2011) 

studie beskriver däremot deltagarna att de saknade support från vårdpersonalen och att detta 

ökade lidandet, att vårdpersonalen exempelvis pratade över huvudet på dem, upplevdes som 

kränkande och dåligt bemötande leder till missförstånd.  

Att vara vid medvetande innebar att patienterna måste stå ut med obehagliga behandlingar av 

vårdpersonal som behandlade dem respektlöst. Vårdpersonal som varken lyssnade eller 

försökte kommunicera (Karlsson et al., 2012).  Enligt deltagarna i Carrolls (2007) studie var 
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sjuksköterskorna ibland så fokuserade på de arbetsuppgifter de skulle utföra att patienterna 

helt glömdes bort. Det i sin tur blev ett stort hinder för kommunikationen. 

”If they [Nurse] want to pay attention, they’ll stop and listen” 
but” They’re always so busy,” so the nurses could not take the 

time to get to know him and therefore develop an adequate 
communication system. 
(Carroll, 2007, s.1173) 

 

Hela tiden fanns en oro över att inte bli förstådd. Enligt Carrol (2007), Wetzig el al.(2009), 

och Karlsson el al. (2012) beskrev patienterna att vårdpersonal som pratade över huvudet på 

dem var associerat med känslor som förnedring, ilska och maktlöshet. De upplevde en känsla 

av att bli överkörda, ignorerade och exkluderade. De kände sig värdelösa och upplevde att de 

förminskades vilket skapade känslan av att vara ett hjälplöst litet barn. Patienterna beskrev 

även att de upplevde att vårdpersonalen såg på dem som mindre intelligenta. 

”I am not stupid!” 
(Wetzig et al., 2009, s.88) 

 

I studierna av Engström, Nyström, Sundelin och Rattray (2013) och Karlson el al.(2012) 

beskriver deltagarna hur de upplevde stark ångest när de kände att slem ockluderade 

endotrakealtuben, tidigare än personalen hann reagera. Patienterna upplevde att de var helt 

utelämnade i vårdpersonalens händer, och beskrev en känsla av panik då vårdpersonalen 

skulle suga i tuben. Flera upplevde en känsla av att vara under vatten vilket framkallade en 

skräckupplevelse. De kände panik över att inte kunna andas, rädsla för döden, eller om 

ventilatorn skulle sluta fungera. En känsla av att vara hjälplös och rädd med återkommande 

dödsångest (Karlsson et al., 2012; Carroll, 2007; Guttormson, 2011). 

 
” One woman silent screams were not heard 

when her oxygen tank ran out” 
(Carroll, 2007, s. 1172) 

Att vakna upp i en främmande miljö utan att veta vad som hade hänt, och att vara utan röst 

framkallade obehag och panikkänslor hos flertalet av patienterna (Flinterud & Andershed., 

2015; Engström et al., 2013). Majoriteten av deltagare uttryckte stark desperation speciellt 

direkt efter uppvaknandet och framförallt betonades känslor av stress, ångest och frustration. 

Att vakna upp utan röst var för många som att befinna sig i en tyst värld där allt går långsamt 
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vilket medförde känslor som maktlöshet och frustration (Carrol, 2007; Karlsson et al, 2012; 

Patak el al., 2006). Även deltagarna i Guttormson (2011) studie påpekade att de upplevde 

förvirring, ångest och oro, dessutom en känsla av panik. Magnus och Turkington (2006) 

beskrev rädsla och förlorad kontroll hos en majoritet av sina deltagare. Frustration och 

förtvivlan resulterade i irritation och ilska. Flera patienter upplevde det svårt att uttrycka sina 

känslor och behov (Flinterud & Andershed 2015). 

Patienterna upplevde att de blev störda hela tiden och hade svårt med återhämtning. 

Deltagarna upplevde också en rädsla för att aldrig mer kunna prata (Flinterud & Andershed, 

2015; Karlsson et al., 2012). Vilket förstärks av Schou och Egerods (2008) studie där 

patienterna beskrev en ångest och rädsla över att inte kunna andas själva igen efter avslutad 

behandling. I Magnus och Turkingtons (2006) studie uppgav majoriteten av patienterna att de 

inte förstått att talförmågan skulle komma tillbaka och att endotrakeostomi var tillfällig. 

Vidare beskrev de att det var smärtsamt och stressande med endotrakealtuben i mun och 

svalg. Patienterna upplevde även att känslan av stark törst var särskilt påfrestande (Khalaila et 

al., 2011; Engström et al., 2013; Guttormson, 2011).  

Känslor av att förlora sin integritet uppkom, när behov som toalettbesök behövde göras i 

sängen eller att bli tvättad av okända. Att vara beroende av att någon annan sköter ens 

personliga hygien och personlig omvårdnad kändes särskilt kränkande. (Karlsson et al., 2012 

& Engström et al., 2013).  Att inte kunna utföra sina basala behov upplevdes som att vara 

fängslad (Magnus & Turkington 2006). Att bli fråntagen sin förmåga att uttrycka sig 

upplevdes som att förlora sin identitet (Foster 2010). Patienterna beskrev en brist på sekretess 

och att detta utgjorde ett hinder för närhet och kommunikation mellan patient och anhörig 

(Karlsson et al., 2012). Patienterna saknade sekretess, vilket hindrade dem i deras privata sfär. 

Detta gav dödsångest som kvarstannade länge efter utskrivning Engström et al. (2013). 

” I was awake and was pretty happy and then there was an elderly 
man on the other side of the curtain who died… I panicked… because 

I did not want to hear the sounds he made” 
(Engström et al., 2013, s.92) 

Att inte veta var man är, vad klockan är och varför man är där skapade en känsla av 

hjälplöshet och en känsla av att tiden stod still. Att vårdpersonalen inte förstod att deras tid går 

så mycket fortare än patienternas. Patienterna beskrev även att tiden stod still och att de tappar 

orientering till tid och rum, med en känsla av att det tog lång till innan de kunde kommunicera 

(Schou & Egerod 2008; Caroll 2007). 
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”Days Pass in Slow Motion While the Rest of the World speeds By” 

(Caroll, 2007, s.1169) 

 

”I didn´t know where I was. I was confused. The worst thing for me 
were the long nights, they were so terribly long” 

(Schou & Egerod, 2008, s.175) 
 

När miljön var bullrig vid till exempel undersökningar och behandlingar, hamnade 

koncentrationen på annat och kommunikationen kom sekundärt. Att ständigt bli avbruten och 

störd i kommunikationen ledde till irritation och missförstånd (Laakso et al., 2011). 

 

Anhörigas betydelse för att lindra patientens sårbarhet 

Flertalet studier beskrev att närvarande anhöriga lindrade sårbarheten. Patienterna beskrev 

anhöriga som deras livlina som lättat upp i en svår situation. De förstod dem bäst, kunde tolka 

gester och behov och kunde ge dem support och stöd som vårdpersonalen inte kunde ge 

(Flinterud & Andershed, 2015; Schou & Egerod, 2008; Carroll, 2007; Engström el al., 2013). 

I studierna av Flinterud och Andershed (2015), Karlsson et al. (2012) och Carroll (2007) 

framkom det, att familj och nära anhöriga var de som bäst förstod den icke verbala 

kommunikationen och de blev därför ett hjälpmedel i kommunikationen med vårdpersonalen. 

De var även bättre på att förstå t.ex. gester och kroppsspråk än vad vårdpersonalen var. 

Broyles et al. (2012) beskriver däremot att patienterna i vissa fall upplevde situationen med 

anhöriga som mer stressande eftersom patienterna då skulle vilja uttrycka sina känslor mer.  

 

Kommunikationens betydelse för patientens upplevda sårbarhet 

Enligt Laakso et al. (2011)  menade deltagarna att rösten är ett sätt att göra sig synlig och 

hörd. Om det togs för mycket tid och energi att göra sig förstådd kände deltagarna att de lika 

väl kunde ge upp (Caroll, 2007). Laakso el al. (2011) kom fram till att patienter upplevde att 

de fysiska begränsningarna och utmattningen ledde till kommunikationsproblem. Enligt 

Flinterud och Andershed (2015) och Laakso el al. (2011) uttryckte patienterna att 

kommunikationen var tröttsam, mödosam, samt krävde både fysisk och psykisk styrka. 

Flinterud och Andershed (2015) menade att på grund av fysiska nedsättningar med till 
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exempel skakningar och muskelsvaghet skapades dock ett hinder för att kunna använda 

kommunikationshjälpmedel.  Det var en lång och ensam kamp att hitta ett sätt att 

kommunicera. I Carrolls (2007) studie beskrev patienterna att de kände att det var deras 

ansvar att kommunikationen med vårdarna fungerande. De upplevde mycket arbete, dels ett 

arbete mot trötthet och dels svårighet att göra sig förstådd (Schou & Egerod, 2008). Att 

försöka prata, mima och skriva var svårt och misslyckades ofta (Engström et al., 2013) 

Även Laakso et al. (2011) fann att det tog lång tid att få en effektiv kommunikation. Tiden och 

omständigheterna, exempelvis att patienterna hade mer sedering och var fysiskt svagare i 

början av sjukdomsförloppen påverkande kommunikationen. Patienterna uppfattade att 

sedering minskade förmågan att kunna kommunicera då de kände sig drogade. Både Khalaila 

et al., (2011)  och Magnus och Turkington (2006) poängterade vikten av att ha en balans 

mellan tillräcklig/otillräcklig sedering och smärtlindring för att kunna upprätthålla en effektiv 

kommunikation. 

Wetzig et al. (2009) beskrev att den första tiden i vårdförloppet var särskilt svår gällande 

kommunikation. I första stadiet bestod kommunikationen endast av ja eller nej, vilket 

försvårade uttryck av känslor och behov. Flinterud och Andershed (2015) beskrev 

uppvaknandet och den första tiden som särskilt påfrestande. Att inte kunna kommunicera vid 

första tiden upplevdes som det största problemet tillsammans med bristen på information om 

vad som hänt och vad som kommer att hända. Med tiden lärde sig både patienterna och 

vårdarna metoder för att kunna kommunicera och få behov tillfredsställda. Även Engström et 

al. (2013) påpekar att efter en tid upplevdes kommunikationen lättare och att vårdpersonalen 

förstod patienterna bättre.  Däremot upplevde deltagarna i Carrolls (2007) studie att det blev 

emotionellt svårare med tiden.   

Flera studier visade på att det tar tid att skapa interaktion som underlättar kommunikationen. 

Patienterna upplevde ett problem med att personal byts ut och man behövde många gånger 

börja om från början med att förstå varandra (Wetzig et al., 2009; Carroll, 2007;Magnus & 

Turkington, 2006). 

“The biggest problem living in ICU is that I would have three different 
nurses everyday and the rotation of the nursing staff was such that I 

may not see a particular nurse for another month” 
(Wetzig et al., 2009, s. 88) 

Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokko (2013) visade att utebliven kommunikation ledde till 

nedstämdhet, en känsla av att alltid vänta på något och avsaknad av information. Enligt Schou 
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& Egerod (2008) tar patienterna upp frustrationen över otillräcklig information. Patienterna 

önskade mer exakt information till exempel när en undersökning skulle ske. Patienterna ansåg 

att deras tidsuppfattning skilde sig ifrån vårdpersonalens. 

”They said to me: now we will soon take the tube out of your 
throat. Then almost two hours passed and I thought it funny that 

they said soon” 
(Schou & Egerod, 2008, s.175) 

 

Att behålla en positiv attityd även när kommunikationen inte fungerade var viktigt då 

frustration och irritation försvårade kommunikationen ytterligare. Att hitta ett bra sätt att 

kommunicera var ett sätt att återfå kontroll, makt och oberoende (Laakso el al., 2011; Khalaila 

et al. 2011). För de patienter som hade en sjuksköterska med en positiv inställning 

förbättrades interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten och då förbättrades även 

kommunikationen (Nilsen et al. 2014). Det krävdes tid och engagemang från vårdpersonalen 

för att kommunikationen skulle bli framgångsrik (Carroll, 2007). Även Flinterud och 

Andershed (2015) beskrev att vårdpersonal som förmedlade säkerhet och empati med 

ögonkontakt, hade ett lugnt beteende och pratade med patienten hade en positiv inverkan på 

kommunikationen. För att kommunikationen skulle bli effektiv räckte det inte med att 

patienten själv försökte utan de var beroende av en kompetent motpart dvs. vårdaren. 

I den krävande situation som patienterna befann sig i, var det viktigt att kunna lita på och 

känna sig trygg med personalen, Det ingavs en trygghet av att alltid vara omgiven av personal 

(Carroll, 2007; Engström et al., 2012). Kontinuitet bland vårdpersonalen gav trygghet och 

uppskattades av patienter och ledde till att patienter ville lära känna den personal som 

arbetade ofta (Engström et al., 2013). Även i Wetzig et al.(2009) upplevde patienten att 

personal som känner patienterna och dess behov lindrade sårbarheten. Även om 

vårdpersonalen inte kunde förstå patienterna, lindrades sårbarheten av vänlighet från vårdaren 

(Carroll 2007). Vårdpersonal som är lugn, har ögonkontakt och använder sig av fysisk 

beröring, bland annat vid information, ingav en känsla trygghet (Flinterud & Anderhed 2015). 

Även Schou och Egerod (2008) påpekade vikten av att lindra ensamhet genom att ge mer tid 

till samtal med ögon-och kroppskontakt. 

”I was lonely. I missed contact with another person. It would have 
helped if someone had come over and touched me. And some eye 

contact, this didn´t happen often enough” 
(Schou & Egerod, 2008, s. 175) 
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Resultatet i Karlsson et al. (2012) studie visade att patienter känner sig mer delaktiga i vården 

med vårdare som de upplevde att de lärt känna. Patienter beskrev att vid bekräftelse på 

förbättringar och framsteg stärks deras självkänsla. Det var först när vårdpersonalen började 

känna patienten och tog sig tid för olika tekniker för kommunikation som patienterna 

upplevde att deras behov oftare blev bemötta och tillfredsställda (Wetzig et al., 2009; Carroll, 

2007;Magnus & Turkington, 2006). 

Patienterna önskade mer information och delaktighet om vårdplanering. Genom att få 

information om vilka behandlingar och undersökningar som skulle göras upplevde patienterna 

att de kunde förbereda sig bättre mentalt, samt att de var mer delaktiga i kommunikationen. 

Vårdpersonal som informerade om hur man skulle andas i respiratorn, att man skulle vara 

lugn och hur det gick till när vårdpersonal skulle suga i tuben och att de skulle göra det och 

varför skapade delaktighet och gjorde patienterna mer tillfreds (Engstöm et al. 2013; 

Guttormson 2011). Extra viktigt var det med information i ett tidigt stadium i 

sjukdomsförloppen (Broyles, Tate & Happ, 2012).  Foster (2010) menade att det minskade 

stressen för patienterna när de var mer informerade. 

Flera studier bekräftade att kommunikationsverktyg underlättade kommunikationen. Till 

exempel beskriver Patak et al. (2006) att kommunikationskort underlättade kommunikationen 

betydlig. Bokstavstavlor tog för mycket tid och energi men kommunikationskort med hela ord 

så som ”TÖRST” blev kommunikationen mer effektiv. I Engström et al. (2013) studie 

bekräftade deltagarna att de kände sig lättade när de kunde framföra meddelanden med 

hjälpmedel istället för att knacka med saturationsklämman på sängkanten, när man ville 

kommunicera. Laakso et al.(2011) poängterar att talventil till de patienter som var 

trakeostomerade underlättade kommunikationen och patienten återfick kontroll, makt och 

oberoende. Även Foster (2010) påtalade den positiva effekten av talventil. 

 
”I was very, very pleased!... when you gave me this (speaking valve) , 

one hell of a difference!” 
(Foster 2010, s.38) 
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DISKUSSION 

I litteraturstudien som genomfördes framkom tre teman. Sårbarhet orsakad av beroendet av 

vårdpersonal och brist på kontroll i intensivvårdsmiljö handlar om hur patienten upplever sig 

vara i en främmande kropp, utan kontroll och att vara totalt beroende av andra. Utelämnad i 

vårdpersonalens händer, inte sågs som människor utan som ett objekt, överkörd och ignorerad 

av vårdpersonalen. Sårbarhet som skapade dödsångest. Patienterna upplevde att de befann sig 

i en overklig och främmande miljö. En bullrig miljö, där de blev störda och upplevde 

svårigheter med återhämtningen. Att inte kunna orientera sig i tid och rum, samt en förlorad 

integritet på grund av brist på sekretess. I temat anhörigas betydelse för att lindra patientens 

sårbarhet, handlar om vikten av att ha familj och anhöriga närvarande, för att minska 

sårbarheten. Kommunikationens betydelse för patientens upplevda sårbarhet, handlar om 

fysiska nedsättningar samt smärtstillning och sedering i obalans. Otillräcklig information och 

stor personalomsättning leder också till ökat lidande. Kunna kommunicera har en stor 

betydelse för att patienterna ska återfå kontroll, makt och oberoende. Känna trygghet med 

vårdpersonalen, att få information om till exempel undersökningar och behandlingar och få 

tillgång till kommunikationsverktyg, var faktorer som hade betydelse för att lindra 

sårbarheten för patienten i kommunikationen med vårdpersonalen. 

 

Resultatdiskussion 

Sårbarhet i bemötandet med vårdpersonalen 

Flera studier har poängterat att patienterna upplevde att de förlorat sin identitet, kroppen 

kändes som främmande och sårbar. Patienterna kände sig inte längre som människor utan som 

objekt (Karlsson et al., 2012;Wetzig et al., 2009;Engström et al., 2013; Foster 2010). Det 

påpekar även Karlsson (2012) i sin avhandling, att patienter som vårdas vakna i respirator 

upplever att de förlorat kontrollen över sin egen situation, att de befinner sig i en beroende 

situation och är fråntagna sin frihet. Det gör att det ställs krav på vårdpersonalen och 

organisationen omkring patientvården. Patienterna kände sig överkörda av vårdpersonalen 

som pratade över huvudet på dem, att vårdpersonalen såg ner på dem. De upplevde sig vara 

helt utelämnade i personalens händer (Carroll, 2007; Guttormsson, 2011; Karlsson et al., 

2012; Laakso et al., 2011; Wetzig et al., 2009). Dessutom beskriver Carroll (2007) att 

patienterna upplever att sjuksköterskor fokuserade mer på de arbetsuppgifter som ska utföras 

än på patienten och deras behov.  Detta kan bekräftas även från sjuksköterskans perspektiv i 
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Alasad och Ahmads (2005) studie där sjuksköterskorna upplevde att patientens basala behov 

blir försummad till fördel för andra behov patienten har i sin intensivvård. 

Det ingår i den etiska normen att värna om och respektera patientens sårbarhet. Det är av stor 

vikt att vårdpersonalen reflekterar över sin del i bemötandet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010; HSL, SFS 1982:763 2§). Även Travelbee (1971) påpekade att sjuksköterskan bör vara 

medveten om sina förutfattade meningar och värderingar och kunna se varje människa som 

unik, för att kunna reflektera över sin del i kommunikationen. Det är vårdpersonalens ansvar 

att sätta gränser, inte acceptera destruktiva beteenden från kollegor till patienter. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) har arbetat fram en värdegrund för omvårdnad och värderingar i 

relationer mellan patient och vårdpersonal som syftar till bra bemötande. 

Att sårbarheten, både den fysiska, psykiska och känslomässiga kan relateras till den beroende 

position som patienterna hamnade i under intensivvårdsbehandlingen påpekas redan i studier 

som är äldre tio år.  Patienterna upplevde ett tillstånd av maktlöshet då sjuksköterskan hamnar 

i en maktposition, som vidare påverkar interaktionen och kommunikationen mellan patient 

och vårdpersonal (Carrol, 2004; Mc Kinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson 2002; 

Hafsteindottir 1996). Trots tidigare omvårdnadsteoretiker, etiska koder och värdegrunder som 

att främja de mänskliga rättigheterna, visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 

och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) och lagar, till exempel Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL,SFS 1982;763, 2§) som är tydlig med att varje enskild individ skall 

behandlas med självbestämmande och integritet och patientslagen (SFS 2014:821) som 

betonar patientens rätt till information och delaktighet i vården samt forskning om ett korrekt 

bemötande, prioriteras inte bemötandet med patienten och är ett fortsatt problem. 

Patienterna beskrev intensivvårdsmiljön som främmande, overklig och omänsklig (Engström 

et al., 2013; Karlsson et al., 2012; Laakso et al., 2011; Schou & Egerod, 2008). Patienterna 

beskrev miljön med ett ständigt buller, ljus, pip från maskiner och surr från vårdpersonalen. 

Att miljön innehåller högteknologisk utrustning och medicinsk utrustning upplevdes som 

skrämmande och obekant. Att vistas i denna miljö ledde vidare till svårigheter med sömn, vila 

och återhämtning (Karlsson et al., 2012; Engström et al., 2013; Carroll, 2007). Vidare 

poängterar Karlsson et al. (2012), Engström et al. (2013) och Magnus och Turkington (2006) 

att i den öppna intensivvårdsmiljön upplevde patienterna att deras integritet förlorades, genom 

att flera patienter vistades på samma rum och endast draperier som skiljde dem åt. Detta 

påverkade i sin tur sekretessen som utgjorde ett hinder i patientens privata sfär.  
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Det verkar finnas ett samband mellan av att vistas i intensivvårdsmiljö, bristen på 

återhämtning, förlorad sekretess och symtom som ångest, stress, panik och rädsla. Detta 

bekräftas av Hellgren och Ståhle (2005), Arslanian-Engoren, Scott (2003) och Tramm et al. 

(2015). Dessa menar att vårdpersonalen bör vara medveten om vikten av att upprätthålla en 

stödjande intensivvårdsmiljö, där patientens upplevelse bekräftas. Kognitiva förändringar, 

hallucinationer och mardrömmar kvarstod hos flertalet patienter efter utskrivning. 

Patienterna beskrev panik över att inte kunna andas själva, över stopp i endotrakealtuben och 

rädsla över att ventilatorn skulle sluta fungera. De upplevde även obehag och panik när 

personalen skulle suga i tuben, en rädsla som ledde till återkommande dödsångest (Engström 

et al., 2013; Karlsson et al., 2012; Carroll, 2007; Guttormsson, 2011). Hellgren och Ståhle 

(2005) menar att obekräftad dödsångest leder till fysisk och psykiskt lidande som vidare kan 

leda till PTSD. Detta bekräftas även av Adamson et al. (2004) och Tramm et al. (2006). 

Travelbee (1971) poängterar att allt lidande inte kan lindras men för att kunna lindras måste 

lidandet bekräftas.  

Anhörigas betydelse för att lindra patientens sårbarhet 

Patienterna beskrev tydligt att närvarande anhöriga lindrade sårbarheten (Flinterud & 

Andershed, 2015; Schou & Egerod, 2008; Engström et al., 2013; Karlsson et al., 2012).  

Familjemedlemmar och nära anhöriga var de som förstod dem bäst genom att de kunde tolka 

gester och behov, anhöriga blev ett verktyg för kommunikationen med vårdpersonalen. Detta 

styrks även av tidigare forskning (Mc Kinley, 2002; Hafsteinsdottir, 1996; Carroll, 2007). 

Anhöriga blev som en kommunikationslänk mellan patient och anhöriga och patienterna 

önskade ha sina närstående involverade i sin vård. 

Det verkar finnas ett samband mellan att förlora kontroll, vara beroende av andra och vikten 

av att ha sin familj och nära anhöriga hos sig under den tid då patienten är som mest sårbar. 

Inom barnsjukvården har sjukvården blivit bättre på att involvera föräldrar och anhöriga i 

vården de senaste tjugo åren (McLean, Gill & Shields, 2016). Inom intensivvården behöver 

vårdpersonalen bli bättre på att involvera familjemedlemmar och nära anhöriga och se dem 

som en tillgång. I maktbalansen mellan patient och vårdpersonal kan anhöriga neutralisera 

miljön och på så vis skydda patientens sårbarhet. 
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Kommunikationens betydelse för patientens upplevda sårbarhet  

Fysiska begränsningar på grund av sjukdomstillståndet försvårade kommunikationen. Att 

försöka kommunicera krävde både fysisk och psykisk styrka. Patienterna upplevde att det var 

tröttsamt att göra sig förstådd. Flera patienter påpekade även att om det tog för mycket tid och 

energi att göra sig förstådd, kunde de lika väl ge upp. Laakso et al. (2011), Khalaila et al 

(2011) och Magnus och Turkington (2006) poängterar vikten av balans mellan tillräcklig/ 

otillräcklig sedering och smärtstillning. Detta bekräftar tidigare studier där patienter beskriver 

att energi gick åt att kämpa mot sedering och att tröttheten vilket var ett hinder i 

kommunikationen (Hafsteindottir, 1996; Carroll, 2004). Patienterna beskrev den första tiden i 

vårdförloppet som särskilt påfrestande (Flinterud & Andershed, 2015; Wetzig et al., 2009; 

Engström et al., 2013).  Det verkar som det finns ett samband mellan den första tiden som 

patienterna upplever svårast och den tid som patienterna får som mest sedering och 

smärtstillande, som påverkar patientens fysiska och psykiska styrka samt möjligheter att röra 

sig. Även i Karlssons avhandling (2012) framkom det att majoritet av patienterna inte 

önskade någon sedering, då de upplevde att de tappade kontrollen. 

I en studie av Alasad och Ahmad (2005) framkommer det att intensivvårdssjuksköterskor 

menar att det är lättare att tillfredsställa patientens behov, då de är nedsövda istället för vakna. 

Det skapar ett problem i omvårdnaden när vårdpersonalen inte förstår att kommunikationen är 

ett grundläggande behov patienten har. Ytterligare svårigheter som påverkade 

kommunikationen var att personalomsättningen var stor, och det upplevdes av flera patienter 

som att man behövde börja om från början (Wetzig et al., 2009; Carroll, 2007; Magnus & 

Turkington, 2006). Dessutom påpekade patienterna att brist på information orsakade 

frustration som i sin tur påverkade kommunikationen. Patienterna önskade mer detaljerad 

information, att den information de fick inte var tillräcklig eller konsekvent. Patienterna fick 

olika information av olika vårdpersonal. Att personalomsättning och brist på kommunikation 

ökar sårbarheten hos patienten kan bekräftas i både äldre och i nyare studier (Carrol, 2004;Mc 

Kinley, 2002; Hafsteinsdottir, 1996;Tramm et al., 2015). Information som ges till patienten 

måste ges på en nivå som kan förstås av patienten. Om patienten inte kan förstå latinska och 

medicinska termer ökar sårbarheten ytterligare. Patienter som vårdas i ett land, där de inte 

behärskar språket eller har det aktuella språket som modersmål ökar också sårbarheten. Hoye 

och Severinsson (2008) menar att en språkbarriär leder till att omvårdnadens kvalitet blir 

försämrad. Svårigheter med språkbarriär samt intensivvårdsmiljön gör denna patientkategori 

mer sårbar. I de artiklar som författarna använt till resultatet, ses att en majoritet av studierna 
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har som inklusionskriterie att deltagarna ska kunna språket. Det innebär att minst forskning 

tycks göras på den patientgrupp som är allra mest sårbar. En patientgrupp som dessutom ökar 

inom sjukvården. 

Det visade sig att kommunikationen stärktes och förbättrades, av att vårdpersonalen var 

positivt inställd, gav tid och visade engagemang. Även när vårdpersonal som förmedlade 

säkerhet och empati med ögonkontakt och ett lugnt beteende förbättrades kommunikationen. 

Att vara omgiven av personal som man känner och är trygg med, skapade och ingav en känsla 

av trygghet. Detta framkom av en majoritet av de studier som användes i resultatet (Laakso et 

al., 2011;Khalaila et al., 2011;Nilsen et al., 2014;Carroll et al., 2007;Flinterud & Andershed, 

2015;Engström et al., 2013;Wetzig et al.2009). Kommunikation innebär ett ömsesidigt utbyte, 

och innefattar mer än den verbala kommunikationen. Kroppsspråk är något vi ofta använder 

oss av omedvetet (Fossum, 2013; Eide & Eide, 2009). Även Travelbee (1971) poängterar att 

det är viktigt att vårdpersonalen försöker förstå det patienten försöker förmedla, både verbalt 

och icke verbalt, genom att vara närvarande fysiskt och psykiskt. Det finns ett tydligt 

samband mellan engagerad vårdpersonal, som har tid och lugn i arbetet med patienten. När 

patienten känner sig trygg, förbättras kommunikationen och sårbarheten lindras.    

Flera studier bekräftar att kommunikationsverktyg lindrade patientens sårbarhet genom att 

underlätta kommunikationen. Att anpassa kommunikationsverktygen till patientens fysiska 

tillstånd var av stor vikt så möjlighet att göra sig förstådd under hela vårdtiden gavs (Patak et 

al., 2006; Engström et al., 2013, Laakso et al., 2011; Foster, 2010). Patienter tycks återfå 

känslan av kontroll, makt och oberoende genom att ges möjlighet till kommunikationsverktyg. 

Dock är det oroväckande att det i Magnus och Turkingtons (2006) studie framkom att 

sjuksköterskor inte ansåg att kommunikationen och kommunikationsverktygen var deras 

ansvar utan ansvaret låg främst hos kuratorer och läkare. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få en djupare kunskap om patienters sårbarhet i intensivvården och 

kommunikationens betydelse för att kunna lindra sårbarheten. För att få ett så brett material 

som möjligt inom ämnet och samtidigt kunna gå in på djupet, valdes att utföra en 

litteraturstudie. Alternativet hade varit intervjustudie, men det hade gett ett mindre material 

och varit mer tidskrävande. Den senaste forskningen inom området eftersöktes, därför valdes 

artiklar skrivna före 2006 bort. Resultatet är där med baserat på den senaste forskningen vilket 

anses som en tillgång. Då artiklar före 2006 exkluderades begränsades antalet artiklar till 
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resultatet. Resultatet anses ändå ha hög trovärdighet. Artiklar publicerade före 2006 valdes att 

användas i resultatdiskussionen för att stärka resultatet. 

Författarna läste samtliga artiklar enskilt, dessutom utfördes kodning av texterna utifrån 

studiens syfte enskilt av varje författare. Därefter genomfördes och sammanställdes resultaten 

i teman tillsammans, vilket anses styrka resultatens trovärdighet. Dessutom utfördes 

kvalitetsbedömningen av artiklarna utifrån en granskningsmall (Willman et al., 2011) först 

enskilt och därefter tillsammans, vilket ger en större tyngd i granskningen. Någon 

poängsättning utfördes inte, utan en helhetsbedömning utfördes av artiklarna utifrån studiens 

syfte, frågeställning, design, urval, metod, resultat och huvudfynd. Hög medel eller låg kvalité 

tilldelades artiklarna. I de artiklar som författarna granskat var tre artiklar av låg kvalité, men 

bedömdes ha relevant innehåll utifrån studiens syfte, varför de valdes att tas med i resultatet.  

En annan svaghet med litteraturstudier är att det finns risk att författarna gör egna 

bedömningar och tolkningar av studiernas resultat (Polit & Beck, 2008). Ingen har engelska 

som modersmål och all litteratur till resultatet har varit på engelska. För att undvika 

misstolkningar har diskussion förts om svåra ord och i vissa fall använt WordFinder Online, 

som innehåller en mängd lexikon på flera språk, b.la svenska- engelska- svenska. Citat valdes 

att inte översättas för att fånga innebörden i resultatet.    

Genom att göra litteratursökning i de största databaserna Pubmed och Cinahl, anses att det 

största området är uppfångat. Studien är en magisteruppsats med en tydlig tidsmarginal. Hade 

mer tid funnits, kunde en större litteratursökning genomförts.   

Författarna valde att använda sig av kvalitativa studier för att få en fördjupad förståelse för 

patientens upplevelse. En svaghet med kvalitativa artiklar är att det kan vara få deltagare. 

Validitet och reliabilitet måste värderas på ett annat sätt i studier med kvalitativ inriktning. Då 

man inom kvalitativ forskning inte kan skatta tillförlitlighet med siffror. Syftet med kvalitativa 

studier är att förstå och förklara fenomen, erfarenheter eller upplevelser, detta innebär mindre 

forskningsgrupper.   

Mesh-termer användes som begränsning i litteratursökningen i databaserna Pubmed och 

Cinahl. Detta för att få ett mer specifikt resultat (Kristiansson 2014). En annan svaghet var att 

patientupplevelsen – patients experience inte finns som Mesh-term. Majoriteten av den 

forskning som författarna sökt fram där fokus ligger på patient perspektivet, dvs. patientens 

upplevelse, är utförda i Skandinavien eller Europa. Det tycks vara främst i dessa geografiska 

områden som patientens perspektiv prioriteras. 
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När författarna läste de utvalda artiklarna i fulltext valdes en artikel bort. Detta gjordes på 

grund av att metoden i studien var kvantitativ.    

Delar av materialet var svårt att placera under ett tema och passade in under flera teman. 

Författarna har då valt att placera materialet under det tema som funnits mest lämpligt. 

Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt i arbetet med studien, för att presenteras så 

sanningsenligt som möjligt.  

 

Slutsats  

Trots tidigare teoretiker, etiska koder, värdegrunder, lagar och forskning om korrekt 

bemötande, prioriteras inte bemötandet med patienten och är ett fortsatt problem. Det finns ett 

samband mellan att vistas i en intensivvårdsmiljö, bristen på återhämtning, förlorad sekretess 

och symtom som ångest, stress, panik och rädsla. Minst forskning verkar göras på den 

patientgrupp är allra mest sårbar, patienter som vårdas i ett land, där de inte behärskar språket 

eller har det aktuella språket som modersmål. När patienten känner sig trygg förbättras 

kommunikationen och sårbarheten lindras. 
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Bilaga 1 Översikt av litteratursökning i Pubmed 

Datum Databas Sökord och mesh-termer Antal 
träffa
r 

Urval Antal 
artiklar som 
resultatet 
baseras på 

160414 Pubmed MeSH Repiration, 
artificial AND MeSH 
communication 

664 0 0 

160414 Pubmed MeSH Repiration, 
artificial AND MeSH 
communication AND 
patients experience 

25 6 5 

160414 Pubmed MeSH Respiration, 
artificial AND MeSH 
nurse-patients relations 

36 3 3 

160414 Pubmed MeSH Respiation, 
artificial AND MeSH 
Intensive care units AND 
MeSH Communication 
AND patients experience  

9 1 1 

160419 Pubmed MeSH Respiration, 
artificial AND MeSH 
Intensive care units AND 
Vulnerable 

15 1 1 

160419 Pubmed MeSH communication 
AND MeSH Intensive 
care units AND Patients 
experience 

37 1 1 

Begränsningar: fulltext, peer review, abstract 
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Bilaga 2 Översikt av litteratursökning i CINAHL 

Datum Databas Sökord och mesh-
termerna 

Antal 
träffar 

Urval Antal artiklar 
som resultatet 
baseras på 

140419 Cinahl MeSH Repiration, 
artificial AND 
communication 

45 0  

140419 Cinahl  MeSH Repiration, 
artificial AND 
communication 
AND patients 
experience 

7 1 1 

140419 Cinahl MeSH Respiration, 
artificial AND 
nurse-patients 
relations 

6 0 

 

 

140419 Cinahl MeSH Respiation, 
artificial AND 
Intensive care units 
AND 
Communication 
AND patients 
experience 

5 0  

140419 Cinahl MeSH Respiration, 
artificial AND 
MeSH Intensive 
care units AND 
Vulnerable 

0 0  

140419 Cinahl MeSH 
communication 
AND MeSH 
Intensive care units 
AND Patients 
experience 

7 0  

Begränsningar: fulltext, peer review, abstract exclude MEDLINE records 
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Bilaga 3 Resultattabell  
Författare, år, land Syfte Design Deltagare  Resultat Kvalitet, kommentar 

Flinterud & 
Andershed. (2015), 
Norge 

Att beskriva hur patienter 
med trakeostomi upplever 
erfarenheter och 
kommunikationen på en 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 
beskrivande 
design. 

Deltagare: 
11, 8 män & 
3 kvinnor. 
Ålder 47-72  

Deltagarna 
rapporterade stora 
variationer i 
känslor och 
upplevelser. 
Trotts obekväma 
känslor och 
kommunikations-
problem upplevde 
de flesta en 
känsla av omsorg. 

Hög 

Broyles et al.(2012), 
USA 

Att beskriva och identifiera 
kommunikationsverktyg 
familjer använder med icke 
talande 
intensivvårdspatienter. Samt 
vad familjer och 
sjuksköterskor tycker om 
kommunikationen. 

Kvalitativ 
andrahands- 
analys. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
för tematisk 
beskrivning 

Deltagare: 
41, 21 
kvinnor & 
20 män. 
Medelålder: 
57,7 

Erfaren 
sjuksköterska. 
Kunde underlätta 
kommunikatione
n mellan patient 
och närstående 

Medel 

Khalaila et al.(2011), 
Jerusalem 

Undersöka sambandet 
mellan 
kommunikationsstrategier 
och känslomässig stress hos 
patienter som behandlas 
med respirator. 

Tvärsnittstudie, 
Strukturerade 
intervjuer.  

Deltagare: 
65, 29 
kvinnor & 
36 män 

Att inte kunna 
kommunicera 
ordentligt bidrar 
till psykisk stress, 
rädsla och ångest. 
Mindre 
anestesitid och 
fler 
kommunikations 
hjälpmedel 
minskar känslan 
av psykisk stress, 
rädsla och ångest. 

Medel 

Laakso et al. (2011), 
Sverige 

Undersöka kommunikations 
erfarenheter hos personer 
som behandlas med 
ventilator i hemmet. 

Semistrukturera
de intervjuer 
med kvalitativ 
innehålls analys 

Deltagare: 
19, 14 män 
& 5 kvinnor. 
Ålder 26-76 
år.  

Det tog en lång 
tid att lära sig att 
kommunicera. 
Viktiga aspekter 
som påverkar 
kommunikatione
n är tal, hjälp från 
andra och 
kommunikations-
hjälpmedel 

Medel 

Wetzig et al.(2009), 
Australien 

Var att delge erfarenhet av 
att vårda en långtids 
ventilerad patient inom 
intensivvård. 

Fallbeskrivning Deltagare:1. 
1 kvinna, 
Ålder 32 år 

Skapa och 
underhålla en 
öppen relation 
med patient och 
familj. Utveckla 
kommunikations 
strategier. 

Låg 
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Författare, år, 

land 

Syfte Design Deltagare  Resultat Kvalité  

Schou & 
Egerod, (2007), 
Danmark  

Ge en modern 
beskrivning av patienters 
upplevelse av 
respiratorbehandling 

Kvalitativ 
beskrivande 
design. 
Semistrukturerad
e intervjuer 

Deltagare 
10, 8 män 
och 2 
kvinnor, 
ålder: 35-
84.    

Obehag nedsatt 
kommunikation förlust av 
kontroll och saknad av 
mänsklig interaktion under 
respiratorbehandling 

Hög 

Caroll, (2007), 
USA 

Undersöka erfarenheter 
av icke verbal 
kommunikation hos 
patienter som behandlas 
med respiratorn på 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 
beskrivande 
design. 
Semistrukturerad
e 
intervjuer 

Deltagare: 
19. 10 
kvinnor och 
9 män, 
ålder: 43-82 
år 

Känslor av frustration och 
utanförskap. Förlora en del 
av sin integritet och 
personlighet 

Hög 

Patak et al. 
(2006),USA 

Undersöka patienter 
upplevelser av frustration 
och kommunikation 
under 
respiratorbehandling 

Kvalitativ 
beskrivande 
design. Semi 
strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 
29. 19 
kvinnor, 10 
män, ålder 
18-85 år 

Majoriteten av deltagarna 
beskriver att de upplever 
stor frustation under 
respiratorsbehandling. 
Användning av 
kommunikationshjälpmede
l minskade frustrationen 

Hög 

Karlsson et 
al.(2011), 
Sverige 

Beskriva patienters 
erfarenhet av att vara 
medvetande under 
respiratorbehandling 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 

Deltagare 
12, 9 män, 3 
kvinnor, 
ålder 23-
88år 

Att vara utan röst, var den 
värsta upplevelsen. Även 
känna sig hjälplös, 
beroende av andra. 
Lidandet lindras av 
kommunikation strategier, 
samt delatighet i 
omvårdnadshandlingar. 

Hög 

Engstöm et 
al.(2012), 
Sverige 

Beskriva personers 
upplevelse på 
intensivvårdsavdelning 
under behandling med 
respirator 

Kvalitativ 
beskrivande 
design, 
undersökande 
intervjuer 

Deltagare: 
8, 4 män, 4 
kvinnor. 
Ålder 45-72 

Deltagarna beskrev sig 
själva som beroende av 
andra för sin överlevnad. 
Högteknologisk utrystning 
skapar en sårbarhet och 
dödsångest. 

Hög 

Nilsen et 
al.(2014), USA 

Beskriva beteenden i 
interaktionen och 
faktorer som kan påverka 
kommunikationen mellan 
vårdpersonal och patient, 
när patienten vårdas i 
respirator 

Observationsstud
ie. 

Deltagare: 
38st. 
patienter 
och 24st 
sjukskötersk
or. Ålder: 
patienterna 
60-87 år, 
sjukskötersk
or 22-55 år  

Det finns bevis för att 
beteenden i interaktion 
mellan vårdpersonal och 
patient påverkar kvalitén i 
omvårdnaden 

Medel 

Guttormson, 
(2011), USA 
 
 
 
 
 

Undersöka patienters 
minnen från intensivvård 
och respirator 
behandling. 

Kvalitativ design 
Semistrukturerad
e intervjuer 

Deltagare: 
35, 18 
kvinnor, 17 
män.  
Medelålder 
66 år.  
 
 
 
 
 

Patienter upplever 
kommunikationen som 
svår och ineffektiv och 
saknar delaktighet i vården 
samt avsaknad av 
information. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel 
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Författare, år, 
land 

Syfte Design Deltagare  Resultat Kvalitet, 
kommentar 

Foster. (2010), 
England 

Beskriva patientens 
upplevelse av att ha 
endotrackealtub i 
samband med en kritisk 
akut sjukdom 

Kvalitativ design, 
semistrukturerad
e intervjuer 

Deltagare: 3 
st. 1 kvinna 
& 2 st. män 

Resulterade i teman: 
Behovet av 
kommunikation, 
kvarhållande av det 
normala, psykosocialt 
obehag, rädsla för det 
okända. Relationer med 
personalen 

Låg  

Magnus & 
Turkington, 
(2006), England 

Undersöka patienters 
uppfattning om 
kommunikationen, samt 
upplevda svårigheter i 
kommunikationen på en 
intensivvårdavdelning 

Kvalitativ design, 
semi 
strukturerade 
intervjuer. 

Deltagare 8 
st. 

Resulterade i teman: 
Negativa känslomässiga 
reaktioner, positiva 
känslomässiga reaktioner, 
hinder för 
kommunikationen, 
informationsproblematik 
och roller 

Medel 

Meriläinen et 
al.(2013), 
Finland 

Beskriva interaktionen 
mellan 
intensivvårdspatienten 
och intensivvårdmiljön 
och patientens minnen 
från 
intensivvårdsavdelningen 

Blandade 
metoder, icke 
deltagande 
observationsstudi
er, öppna 
ostrukturerade 
djupintervjuer 
och kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagare: 4 
st. 1 kvinna 
och st. män. 
Medelålder 
20-45 år 

Fysiska och mentala 
minnen, som upplevs 
verkliga, obehagliga  

Låg 

 


