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Sammanfattning 

 

Intensivvården är en högteknologisk avdelning där svårt sjuka patienter behandlas och 

vårdas för olika svikttillstånd. Nyare forskning har frångått det faktum att endast 

medicinskteknisk behandling kan ge patienten en snabbare återhämtning och också 

fokuserat på de faktorer som existentiellt stärker patienterna. Medvetenheten om 

vårdmiljön kan främja patientens hälsa och på så sätt minska vårdtid, lidande och 

kostnad. Syftet var att undersöka intensivvårdspersonals medvetenhet om vårdmiljön på 

patientrummet samt hur vårdmiljön påverkar vårdandet av patienten. Datainsamlingen 

gjordes med kvalitativa intervjuer där sex informanter intervjuades på två olika 

intensivvårdsavdelningar. Analysen gjordes utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att vårdpersonalens medvetenhet var relativt hög men saknade stöd 

från organisationen då vårdytan och ekonomin begränsade dem att fullt ut förbättra 

patientens vårdmiljö. Faktorer som framhölls vara gynnsamma för patienten var till 

exempel naturen, anhöriga, begränsning av onödiga stimuli och att bevara patientens 

integritet och identitet. Med en ökad kunskap och mer reflektion om vårdmiljön kan 

utvecklingen fortsätta framåt för att bli så optimal som den kan bli för patient, personal 

och anhöriga. 

 

Nyckelord: Vårdmiljö, intensivvård, vårdyta, ljud, integritet, identitet, natur och sömn. 
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INLEDNING 

Intensivvården är under ständig utveckling vilket ställer höga krav på personalens 

kunskap. Medicinsk teknik finns konstant närvarande och är en del av den vårdmiljö 

som finns på intensivvårdsavdelningar (IVA). Intensivvårdspersonalen befinner sig hela 

tiden inne på patientrummet och blir därför en del av vårdmiljön för patienten. Faktorer 

såsom anhöriga, lokalernas utformning och patientens sjukdomstillstånd kommer att ha 

betydelse för hur hela upplevelsen av intensivvården blir. Inne på vårdrummet finns en 

ständig spänning mellan den fysiska vårdmiljön och den mellanmänskliga kontakten. 

Den miljö som finns på rummet skapar endast minimalt utrymme för patienterna att få 

andrum från sin kritiska sjukdom. För att skapa en mer trygg och trivsam miljö bör 

personalen erbjuda ett naturligt förhållningssätt som bjuder in till närhet och omtanke 

för patienterna samtidigt som den medicinsktekniska apparaturen bör smälta in på ett 

behagligt sätt (Olausson, Ekebergh & Österberg 2014, ss. 129-131). 

 

Motivet till att vi valde området vårdmiljö för vårt examensarbete var för att det är en 

stor och viktig del av intensivvården. Att vårdas på IVA innebär ofta en öka risk för 

utsatthet som kan uppstå på grund av kritisk sjukdom men även av den fysiska 

vårdmiljön. Därför har vårdpersonalens medvetenhet om vårdmiljöns påverkan en 

mycket stor betydelse för patienternas välbefinnande. 

 

BAKGRUND 

Intensivvård 

Den första intensivvårdsavdelningen i Sverige startades 1952 i Borås och under de 

senaste 60 åren har utvecklingen av intensivvården ökat dramatiskt. Intensivvård är en 

högteknologiskt specialiserad avdelning där avancerad vård bedrivs till patienter i alla 

åldrar och med alla typer av sjukdomar, där svikt eller hot om svikt föreligger. 

Behandlingsmetoderna på IVA gör det möjligt att behandla svikttillstånd och 

upprätthålla organens funktion med syfte att få patienten att överleva. I dagens 

intensivvård vårdas allt äldre och sjukare patienter i en komplex vårdmiljö 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) & Svensk sjuksköterskeförening 

(SSF) 2012, s.3; Redden & Evans 2014, ss. 42-50; Svenska intensivvårdsregistret (SIR) 

2014; Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) 2015, s. 3). Intensivvård 

klassas inte som en vårdplats utan som en vårdnivå och syftar framförallt till att ta emot 

de mest kritiskt sjuka patienterna för en optimerad och intensifierad behandling, detta 

innebär en kombination av medicinsk teknik och intensivt omhändertagande (SIR 

2014). 

 

Syftet med vården är att upprätthålla ett liv som kan bli meningsfullt för den enskilda 

människan (SIR 2015). Vården ska bedrivas med kontinuerlig kvalité under dygnets alla 

timmar, året runt (AnIva & SSF 2012, s.3; SFAI 2015, s.3). Trots att det är den 
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medicinska vården och den intensiva omvårdnaden som främst står i fokus på en 

intensivvårdsavdelning är vården på IVA betydligt mer komplext än så. 

 

Vårdmiljön på IVA 

Exakt vad som är vårdmiljö är svårt att precisera. Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokko 

(2010, ss. 248-250) beskriver vårdmiljön i tre delar; den fysiska, sociala och symboliska 

miljön. Den fysiska miljön delar de upp i direkta och icke-direkta miljön. Den direkta 

miljön karakteriseras av allt som är kopplat till patienten så som 

övervakningsutrustning, läkemedelspumpar, slangar, respirator och sängen, även ljus, 

ljud och temperatur är faktorer som ingår i den direkta miljön. Icke-direkt miljö är 

sjukhuset, vårdplatsen och rummet. Den sociala miljön delar de in i kontakt och icke-

kontakt. De menar att kontakt mellan personal, patienter och anhöriga är omvårdnad 

och mellanmänsklig kontakt. Vidare beskriver dessa författare att icke-kontakt är de 

moment som sker inne på rummet men som inte är en direkt handling med patienten, till 

exempel samtal, observation och övriga åtgärder, före och efter vårdande. Symbolisk 

miljö kännetecknas som det arbetssätt och vårdhandlingar som utförs rutinmässigt på 

IVA, som undersökningar, blodprover men även personalens arbetstider. 

 

En intensivvårdsavdelning skiljer sig från en vanlig vårdavdelning eftersom personalen 

ständigt övervakar och arbetar inne på vårdrummen. Det krävs diverse medicinskteknisk 

apparatur samt arbetsytor att förvara material som personalen snabbt kan behöva 

använda inne på vårdrummet. Eriksson, Lindahl och Bergbom (2009, ss. 53-55) 

genomförde en observationsstudie om hur besökare upplever en intensivvårdsavdelning. 

De förklarar hur två patienter som vårdas i samma rum endast avskiljs med ett draperi, 

vilket ger begränsad möjlighet till avskildhet. Fönstren var små och placerade bakom 

patientens huvud, vilket de även menar gav begränsat utrymme för privata 

tillhörigheter. 

 

Det högteknologiska vårdutrymmet består även av teknisk apparatur vilka är 

nödvändiga för patientens övervakning, behandling och överlevnad. Dock kan dessa 

också medföra negativa följder för patienterna då apparaturen också innebär störande 

stimuli. Den faktorn som visat sig vara en av de mest störande faktorerna i vårdmiljön 

är ljudet (McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson 2002, ss. 30-33; 

Akansel & Kaymakci 2007, ss. 1584-1586; Johansson, Bergbom & Lindahl 2012, ss. 

112-113 Johansson, Bergbom, Waye, Ryherd & Lindahl 2012, ss 273-276; Lindahl & 

Bergbom 2015, ss. 400-401). Akansel och Kaymakci (2007, ss. 1584-1586) är några av 

forskarna som genomfört studier på IVA med syfte att mäta olika ljud inne på ett 

vårdrum. De kom fram till att ljuden som låter mest är bland annat telefonsignaler, larm 

från apparaturen och personer som rör sig inne på rummet samt samtal mellan 

vårdpersonalen. 
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Att vårda inom IVA 

Intensivvården är en multidisciplinär vårdplats där flera olika yrkeskategorier 

samarbetar för att ge den enskilda patienten anpassad och specialiserad vård utifrån 

behov (SIR 2015; SFAI 2015, s. 3). Personalen utmanas att samordna avancerad teknik 

och insatser och att utföra vård utifrån vetenskaplig beprövad erfarenhet och samtidigt 

stödja och vårda hela människan (AnIva & SFF 2012, s. 3; Kaplow, Turner & Relf 

2013, s. 1; Redden & Evans 2014, ss. 42-50). Eftersom vård och behandling inom 

intensivvården blir allt mer avancerad ställer detta krav på vårdpersonalens medicinska-, 

tekniska- och vårdande kunskaper. Det ställer även krav på kontinuerlig uppdatering 

och tillämpning av evidensbaserad kunskap. Intensivvården skall alltid utgå ifrån 

riktlinjer och beprövad erfarenhet utifrån etiska och medicinska principer (AnIva & SFF 

2012, s. 3; SFAI 2015, s. 3). 

 

Vårdpersonalen inom intensivvården bör observera, behandla och upprätthålla 

patientens värdighet. Vårdpersonalen på IVA observerar både med hjälp av sin 

”kliniska blick” men även med hjälp av teknik och övervakning (Olausson, Ekebergh & 

Österberg 2014, ss. 129-131). Tekniken är en förutsättning för att bedriva intensivvård 

och för att följa patientens sjukdomstillstånd och utveckling. Tekniken kan liknas vid en 

form av inre identitet då den visar organens kapacitet och funktion utan att vi ser det 

från utsidan av kroppen. Vårdpersonalen upplever tekniken oftast som en trygghet och 

säkerhet men det kan även leda till felprioriteringar i vården. Fellarm kan utlösas utan 

att det pågår någon försämring hos patienten, vilket i Olausson och medarbetares studie 

(2014, ss. 129-131) bidrog till att personalen istället för att fokusera på patienten ägnade 

tid åt att felsöka larmen. Fellarm kan också bidra till en bristande patientsäkerhet då 

vårdpersonalen tillslut kan ignorera larmen om de kommer i hög frekvens (Olausson, 

Ekebergh & Österberg 2014, ss. 129-131; Tunlind, Granström & Engström 2015, s. 

120). 

 

Att vårdas inom IVA 

Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har på något sätt drabbats av kritisk 

sjukdom där risken att dö är stor, detta kan resultera i att många upplever sårbarhet både 

fysiskt och känslomässigt. Även en känsla av otrygghet, ångest, rädsla och osäkerhet 

kan skapas då patienterna inte vet vad som väntar dem. Det finns även risk att 

intensivvård kan vara objektifierande (Granberg, Bergbom & Lundberg 1998, ss. 298-

305; McKinley et. al. 2002, ss. 30-33; Egerod, Bergbom, Lindahl, Henricson, Granberg-

Axell & Storli 2015, ss. 1357-1358). Egerod et. al. (2015, s. 1359) beskriver att vid svår 

sjukdom kan den fysiska kroppen kopplas bort medan sinnen som lukt, smak och känsel 

förstärks och detta kan skapa en känsla av ambivalens. Patienterna kan ha svårt att 

orientera sig i tid och rum vilket bidrar till en upplevelse av att befinna sig någon 

annanstans. För att patienten skall kunna känna säkerhet i miljön krävs orientering, 
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information, ett gott bemötande och att få träffa familjen samt känna en trivsel på 

avdelningen (McKinley et. al. 2002, ss. 30-33). 

 

Patienterna som befinner sig i vårdmiljön utsätts ständigt för stimuli i olika former 

vilket i värsta fall kan förvärra deras redan utsatta situation. Forskning visar på att 

många faktorer i vårdmiljön, så som ljud, ljus, värme, medicinskteknisk apparatur, 

rummets design och personal kan bidra till en kaosartad miljö för patienterna 

(Johansson et. al. 2012, ss. 272-276; Olausson, Ekebergh & Österberg 2014, ss. 129-

131; Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom & Lindahl 2015, ss. 330-332; Tunlind, 

Granström & Engström 2015, ss. 119-121). Patienterna kan förlora självkontroll och har 

då ingen möjlighet att skydda sig eller försvinna från de ljud och buller som ständigt 

pågår (Uotinen 2011, ss. 1309-1312; Johansson, Bergbom & Lindahl 2012, ss. 112-

113). Uotinen (2011, ss. 1309-1312) har själv erfarit vårdrummet på IVA som patient 

och förklarar i en artikel att hörseln var, trots sitt kritiska sjukdomstillstånd, det som 

fortfarande fungerade bäst, men som minst kunde kontrolleras. Johansson, Bergbom och 

Lindahl (2012, ss. 112-113) beskriver i en studie hur patienter som vistas i en miljö med 

konstant buller och ljud kan uppleva övergivenhet som de liknar vid tortyr i form av 

ljud. Ett alldeles för tyst vårdrum kan å andra sidan skapa en oro och känsla av 

övergivenhet då de inte visste om någon fortfarande övervakade dem (Johansson et. al. 

2012, ss 273-276). 

 

Stayt, Seers och Tutton (2015, ss. 2055-2057) har intervjuat patienter om deras 

upplevelser av medicinsk teknik. Deras resultat visar att patienterna ansåg att tekniken 

var en nödvändighet i deras vård och behandling. Det framkom även att sjuksköterskans 

säkra handhavande av tekniken bidrog till ökad trygghet och att känslan av 

omhändertagande förstärktes. Det finns även negativa aspekter med tekniken i 

patientens vårdmiljö. En känsla av instängdhet är inte ovanligt hos patienterna 

(Granberg, Bergbom & Lundberg 1998, ss. 298-305; Johansson, Bergbom & Lindahl 

2012, ss.112-113; Tunlind, Granström & Engström 2015, ss. 119-121). Patienterna i 

Stayt, Seers och Tuttons (2015, ss. 2055-2057) studie menade att trots den mängd av 

människor som var närvarande inne på rummet var det ingen som ägnade tid åt dem. 

Generellt uppfattade patienterna ändå att tekniken var något nödvändigt ont och allt 

eftersom tekniken kopplades bort stärktes känslan av friskhet och att det var ett steg 

närmare att komma hem. 

 

De flesta patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar är medvetandesänkta eller 

nedsövda vilket kan påverka deras minnen och sätt att se på verkligheten. Johansson, 

Ringdal och Bergbom (2008, ss. 243-247) har undersökt hur mycket patienterna minns 

efter att ha vårdats på IVA. Resultatet visar att kvinnor har starkare minne av vårdtiden 

än män och att minnena främst handlade om känslor. Av totalt 239 patienter mindes 

cirka 67% av kvinnorna och 55% av männen vårdtiden. Patienterna kan drabbas av 

vanföreställningar och hallucinationer, det är ett sjukdomstillstånd som brukar kallas 



 

5 

delirium inom intensivvården, men som ger minnen som kan orsaka intensiv rädsla hos 

patienterna. Några orsaker till delirium kan vara minskad känsla av kontroll, sömnbrist, 

ljud, ljus och brist på dygnsorientering (Granberg, Bergbom & Lundberg 1998, ss. 298-

305; McKinley et. al. 2002, ss. 30-33). 

 

Ljuset inne på vårdrummet är en viktig faktor för att främja sömn, vila och 

dygnsorientering. Att tända på dagen och släcka ner på natten kan bidra till att 

patienterna lättare förstår vilken tid på dygnet det är. Nedsläckt ljus under nattetid 

visade sig även kunna främja sömnen. Engwall et. al. (2015, ss. 330-332) har beskrivit 

hur ljuset påverkar patienterna på IVA och hävdar att morgonljuset kan bidra till en 

positiv sinnesstämning hos patienterna. En del patienter kan uppleva att ljuset dämpar 

deras rädsla och ångest eftersom de lättare kan orientera sig i en för dem ovan miljö. 

Patienterna beskrev även att ljuset skapade möjlighet att kunna se personalen. 

 

Vårdteoretiska utgångspunkter 

De vårdteoretiska utgångspunkterna för detta examensarbete valdes utifrån syftet att 

belysa personalens medvetenhet samt hur vårdmiljön påverkar vårdandet av patienten. 

Därför valdes begreppen Vårdlidande, Advocacy och Vårdgeografi då dessa 

representerar patienten, personalen och vårdrummet. 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är något som patienter kan uppleva när sjukvården inte bemöter deras 

lidande. Att samtidigt vara beroende av någon annan för att få vårdbehov tillgodosedda 

kan öka risken för att utveckla ett vårdlidande. Två centrala begrepp i innebörden av 

vårdlidande är att känna maktlöshet och att vara utlämnad. Att inte bli sedd eller hörd 

kan få patienterna att känna sig kränkta och sårade (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 215-

218). Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008, ss. 5-7) beskriver i en artikel att 

avdelningens fysiska omgivning och design kan skapa vårdlidande hos patienten. De 

menar att om avdelningen saknar möjlighet till privathet eller om det var begränsat på 

grund av att patienter är tvungna att dela rum tillsammans med någon annan, så är 

risken stor att utveckla ett vårdlidande. Om patienterna lämnas blottade inför 

medpatienter kan värdigheten inskränkas och utsattheten blir påtaglig. En annan faktor 

som kan förorsaka vårdlidande är när patienterna blir objektifierade, det vill säga 

bemötta likt ett ting eller en sjukdom. Vårdgivarna har mycket makt genom sin 

kompetens inom området och detta kan skapa en obalans i vårdrelationen (Kasén et. al. 

2008, ss. 5-7). På intensivvården blir detta särskilt tydligt då patienten ofta är nedsövd 

och utlämnad. 
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Advocacy 

Patienter som har drabbats av kritisk sjukdom har ofta svårt att uttrycka sin egen vilja 

och saknar ork att försvara sig. Dessa patienter är i ett stort behov av att ha någon som 

är nära och kan stå upp för dem och föra deras talan (Segesten 1993, ss. 129-135; Josse-

Eklund, Jossebo, Sandin-Bojö, Wilde-Larsson & Petzäll 2014, ss. 673-683). 

Medmänsklighet, mod, givmildhet och en förmåga att vara självkritisk mot sina egna 

värderingar är egenskaper som är betydelsefulla för att vara en god försvarare och 

talesperson för patienter. Josse-Eklund, et. al. (2014, ss. 673-683) förklarar att det är 

sjuksköterskans moraliska kompass som styr när de försvarar eller för patienternas 

talan. Den moraliska kompassen kan liknas vid egenskaper som att våga säga ifrån, ha 

ett stort engagemang för andra människor samt en stark vilja att testa sig fram för att nå 

resultat. Trygghet i yrkesroll och kompetens inom yrket kan skapa mod för att stå upp 

och göra patientens röst hörd, eftersom intuitionen då är stark och sjuksköterskor vet när 

och hur de ska försvara patienterna. Det kan uppstå hinder för att fullt ut verka som 

försvarare. Läkare och organisationer som står i högre rang än sjuksköterskan kan 

förhindra eller sätta stopp för handlingar som är gynnsamma för patientens 

välbefinnande (Segesten 1993, ss. 129-135; Josse-Eklund et. al. 2014, ss. 673-683). 

 

Vårdgeografi 

Vårdgeografi är ett kontextuellt begrepp som beskriver platsen eller ytan där vården 

bedrivs (Lindahl & Bergbom 2015, ss. 400-401). För att skapa en vårdmiljö som är 

optimal för återhämtning och harmoni krävs en god interaktion mellan människor, 

utrymme och vårdprocessen. Förr i tiden var sjukhusen utformade i flera separerade 

paviljonger där patienterna var indelade efter deras sjukdom (Zborowsky & Hellmich 

2011, ss. 269-272). Anledningen till att paviljongerna fanns var för att det troddes 

begränsa smittspridningen. Förr fanns det inga tankar på att skapa en helande plats för 

de sjuka som det finns idag, utan sjukhusen var mer en plats för att skydda människor 

utanför från att smittas av sjukdomar. Under de senaste åren har fokus legat på att skapa 

en vårdmiljö som främjar hälsa, detta görs genom ett samarbete mellan personal, lokaler 

och vården. Utvecklingen av lokaler som är gynnsamma för vården och patienterna kan 

bidra till en ökad tillfredställelse hos personal, patienter, anhöriga och främjar 

läkningsprocessen samt ökar patientsäkerheten (Zborowsky & Hellmich 2011, ss. 269-

272). Andrews (2003, ss. 241-242) har ett vårdgeografiskt perspektiv i sin forskning 

och menar att genom en vårdmiljö som är mer hemtrevlig kan detta minimera känslan 

av ohälsa och sjukdom. 



 

7 

 

PROBLEMFORMULERING 

På en intensivvårdsavdelning finns det ständigt en eller flera faktorer i vårdmiljön som 

på ett eller annat sätt kan störa patienten och därmed leda till ett onödigt lidande. Det är 

också ständigt något som händer eller behöver göras. Fokus inom intensivvård ligger på 

användandet av medicinsk teknologi och på olika omvårdnadsaktiviteter. Men hur 

mycket kan intensivvårdspersonal påverka patientens miljö, det som kallas vårdmiljön? 

Det finns en rad faktorer som inte representerar medicinsk behandling eller 

omvårdnadsåtgärder men som ändå kan hjälpa patienten att få ett ökat välbefinnande i 

situationen. De störande faktorerna i vårdmiljön på en intensivvårdsavdelning kan vara 

ljud, ljus, temperatur, beröring, närvaro och sängläge. Forskning har visat att alla dessa 

faktorer kan påverka patienten både positivt och negativt. Det är därför viktigt att vara 

medveten om miljön runt patienten. Hur förhåller sig intensivvårdspersonalen till 

vårdmiljön och hur påverkar vårdmiljön vårdandet av patienten? 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka intensivvårdspersonals medvetenhet om vårdmiljön på 

patientrummet samt hur vårdmiljön påverkar vårdandet av patienten. 

 

METOD 

Ansats 

Utifrån examensarbetets syfte valdes en kvalitativ ansats med forskningsintervjuer för 

att samla in data. Kvalitativ forskningsansats används med fördel då forskarens mål är 

att försöka skapa förståelse för ett fenomen ur undersökningspersonens perspektiv (Polit 

& Beck 2012, s. 14; Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). Malterud (2001, s. 483) beskriver 

att den kvalitativa forskningsmetoden innebär tolkning av en text som har sitt ursprung 

från intervjuer eller observationer och används då forskaren vill studera betydelsen av 

ett fenomen genom personer som har kunskap inom området. 

 

Urval 

Informanterna till detta examensarbete valdes utifrån ett ändamålsenligt urval. Det var 

önskvärt att de hade en bred variation av erfarenhet från intensivvård, hade olika kön 

samt yrkeskategori (se Tabell 1). Ett ändamålsenligt urval innebär att informanterna 

medvetet väljs ut då de bäst anses kunna ge svar på forskningens syfte. Här använder 

Polit och Beck (2012, s. 517) begreppet maximal variation vilket innebär att 

informanterna inkluderas för att skapa en spridning av förståelsen för fenomenet. Vi 

valde att inkludera intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor med mer än fem 

års erfarenhet av patientnära arbete inom intensivvård. 
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Vår urvalsprocess började med att tre vårdenhetschefer på intensivvårdsavdelningar 

med allmän inriktning och på olika sjukhus i västra Sverige, kontaktades via telefon och 

sedan via e-post med inbjudan och ytterligare information om deltagandet i 

examensarbetet (se Bilaga 1). Två vårdenhetschefer valde att avdelningen skulle delta 

och en avböjde då de för tillfället hade hög belastning på avdelningen. Efter 

vårdenhetschefernas godkännande påbörjades inbjudan av informanter på respektive 

enhet. Målet var att inkludera sex intensivvårdspersonal, tre från respektive avdelning. 

Fyra specialistutbildade sjuksköterskor och två undersköterskor tillfrågades personligen 

av examensarbetets ena författare. Informanterna tillfrågades först muntligt och fick 

sedan ett brev med ytterligare information om examensarbetet (se Bilaga 2). Samtliga 

tillfrågade sjuksköterskor och undersköterskor valde att medverka. Inför varje intervju 

fick samtliga medverkande skriva under ett informerat samtycke (se Bilaga 2), där det 

framgick att deltagandet var helt frivilligt och de kunde när som helst avsäga sitt 

deltagande utan påföljd. I Tabell 1 presenteras informanterna demografiskt utifrån kön, 

yrkesroll och erfarenhet av intensivvård. 

 

Tabell 1: Beskrivning av informanter. 

Informant Kön Yrke År på 

 IVA 

År inom 

vården 

Erfarenhet 

av flera IVA 

1 M IVA-SSK 12 20 JA 

2 M IVA-SSK 6 10 NEJ 

3 M USK 40 47 JA 

4 K IVA-SSK 7 15 NEJ 

5 K USK 38 40 NEJ 

6 K IVA-SSK 18 20 JA 

      

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes veckorna 13-14 under vårterminen 2016 genom sex 

kvalitativa forskningsintervjuer med intensivvårdspersonal från de två utvalda 

avdelningarna. Samtliga intervjuer gjordes i samband med att informanterna hade eller 

skulle arbeta och samtliga var alltså helt avlösta från patientansvar. Fyra av de sex 

intervjuerna skedde på ett tomt patientrum, en på ett kontorsrum och ytterligare en i ett 

avskedsrum på grund av brist på lediga rum. Innan intervjuerna påbörjades avsattes 

några minuter för vardagligt prat med informanten, där den av författarna som 
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genomförde intervjuerna fick möjlighet att skapa förtroende. Detta menar Polit och 

Beck (2012, s. 542) är en fördel när den inspelade intervjun börjar för då har den första 

nervositeten förhoppningsvis lagt sig. Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) menar 

dessutom att intervjuaren kan använda denna stund för att leda in informanten på 

området. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun är att betrakta så som ett samtal med en vardaglig 

känsla, men med ett professionellt syfte (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 18-19). En 

kvalitativ forskningsintervju kan genomföras på ett mer eller mindre strukturerat sätt 

och i detta examensarbete valdes att göra semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer har förbestämda teman som forskaren önskar få svar på, 

men till skillnad från en intervju med en strikt struktur ger den semistrukturerade 

intervjun forskaren möjlighet att vara följsam och ändra ordningen på sina teman utifrån 

de svar som undersökningspersonen ger (Polit & Beck 2012, s. 537; Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 165). 

 

Alla intervjuerna spelades in digitalt och pågick mellan 23 till 56 minuter. Den 

inledande frågan var likadan under samtliga intervjuer ”Hur skulle du beskriva att 

vårdmiljön är på intensivvården?”, därefter användes följdfrågor så som ”Kan du 

utveckla det?” ”Hur menar du med det?” ”Vad tänker du kring det?”. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 23) är det viktigt att forskaren aktivt följer upp och försöker 

förtydliga vad det är informanten menar med sina svar. Innan intervjuerna avslutades 

fick alla informanter frågan ”Är det något mer du tänker på som du önskar ta upp”. 

 

Dataanalys 

Analysen av detta examensarbete gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det 

finns många som beskriver kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004, ss. 

105-112; Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-111; Polit & Beck 2012, s. 564; Lundman & 

Graneheim 2012, ss. 187-201) men för detta examensarbete valdes Graneheim och 

Lundmans (2004, ss. 105-112) beskrivning som en utgångspunkt för analysen. 

Graneheim och Lundman (2004, ss. 107-109; 2012, ss. 187-189) beskriver att den 

kvalitativa innehållsanalysen är en tolkning som kan ske med en induktiv eller deduktiv 

ansats. I detta examensarbete valdes en induktiv ansats, vilket enligt Elo och Kyngäs 

(2008, ss. 107-111) och Lundman och Graneheim (2012, s. 188) innebär att analysen 

sker förutsättningslöst och utan en förbestämd mall. 

 

När datainsamlingen var färdig transkriberades alla de sex inspelade intervjuerna till 

text. Transkriberingen gjordes ordagrant för att inte vår förförståelse eller tolkning 

skulle påverka den senare analysen, detta beskriver även Polit och Beck (2012, s. 557). 

Texterna från transkriberingen lästes sedan i sin helhet individuellt av författarna. Det 

första steget efter genomläsningen i den kvalitativa innehållsanalysen var att hitta 

enheter i texten som svarade på examensarbetets syfte. Dessa meningsbärande enheter 
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kan vara ord, meningar eller stycken (Graneheim & Lundman 2004, ss. 107-111; 

Lundman & Graneheim 2012, s. 190). Den första intervjutexten analyserade författarna 

gemensamt och skapade genom diskussion en konsensus om hur denna process skulle 

gå till, därefter granskades samtliga texter av båda författarna. Gemensamt 

sammanställdes sedan meningsbärande enheter från samtliga texter och de enheter som 

inte båda författarna markerat diskuterades om de svarade på syftet eller inte. Efter att 

meningsbärande enheter identifierats gjordes en kondensering där de meningsbärande 

enheterna förkortades i syfte att söka en djupare förståelse för innehållet. Därefter 

formulerades koder på samtliga enheter där författarna med korta ord formade en 

beskrivning på innehållet av de meningsbärande enheterna. 

 

När alla enheter fått koder flyttade författarna ihop de som liknade varandra. Därefter 

gjordes en ny liknande process, där koder som liknande varandra bildade subkategorier. 

En liknande process gjordes sedan återigen med subkategorierna. Den beskrivning som 

framkom av subkategorierna blev kategorier som sammanfattar vad helheten av flera 

subkategorier har gemensamt. I Tabell 2 visar vi hur analysprocessen har sett ut. 



 

11 

 

Tabell 2: Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärandeenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

..En IVA patienten ska 

ju idag ha allt de som 

den har haft innan som 

person och människa.. 

fast de blir på ett lite 

annat sätt.. 

..IVA-patient 

ska idag ha allt 

den haft innan 

som person.. 

fast på ett annat 

sätt.. 

Att vikariera för 

patientens 

behov för att 

upprätthålla 

patientens 

identitet 

Svårt sjuka 

patienter kan 

drabbas av 

identitetsbrist 

 

..men dom (anhöriga) är 

ju en del av vården. De 

är ju de nya.. att dom är 

med, det är en väldig 

trygghet för patienterna 

att ha dom med.. Så 

man involverar ju dom i 

patientvården. 

..anhöriga är en 

del av vården.. 

att dom är 

med.. trygghet 

för patienterna.. 

involveras i 

patientvården.. 

Anhöriga 

involveras i 

vården och 

skapar trygghet 

Att inge 

trygghet till 

patienterna 

med hjälp av 

anhöriga 

 

..effekten av att få 

komma ut, och känna 

vind.. öppna den breda 

dörren, köra fram 

sängen och dom kan 

ändå ha fullgod 

intensivvård utan att 

ändra nånting och ligga 

framför dörren, de 

blåser in och de kan 

driva regn in på rummet 

och dom kan somna 

där. Luft och vind och 

sol. De är miljö. 

effekt att 

komma ut.. 

känna vind.. 

ändå få fullgod 

intensivvård.. 

luft, vind och 

sol.. de är 

miljö.. 

Luften, vinden 

och solens 

positiva 

inverkan på 

vårdandet 

Att bjuda in 

naturen 

En vårdmiljö 

som är 

gynnsam för 

patienten 

..främja sömnen, 

dygnsrytmen, försöka 

efterlikna dygnsrytmen 

om det går.. vilotider 

har vi ju på avdelningen 

även om de inte alltid 

går.. 

..främja 

sömnen, 

dygnsrytmen.. 

vilotider när det 

går.. 

Att främja 

dygnsrytm 

genom sömn 

och vila 

Att skapa en 

lugn och 

behaglig 

miljö främjar 

sömn och vila 
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Etiska överväganden 

Detta var ett examensarbete inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå, 

enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2§) 

finns det inget krav på etisk prövning för forskningsarbete som sker under 

högskoleutbildning på avancerad nivå. Även om detta examensarbete inte enligt lag 

behövde en etisk prövning har författarna noggrant diskuterat etiska aspekter och 

omständigheter kopplat till de moment som ligger inom ramen för kvalitativ forskning. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) beskriver fyra grundläggande etiska betänkanden 

som legat till grund för de etiska överväganden som vi har tagit ställning till inför detta 

examensarbete. Informerat samtycke: Författarna har informerat och fått godkännande 

och samtycke från såväl vårdenhetschefer som samtliga informanter, både muntligt och 

skriftligt. I de skriftliga samtyckesavtalen framgick det tydligt vilka förväntningar som 

fanns på vårdenhetscheferna och informanterna (se Bilaga 1 och 2). Konfidentialitet: 

Författarna har tydligt beskrivit vilka som kommer ha tillgång till ett sådant material 

som skulle kunna röja informantens identitet (se Bilaga 2), informanten har dessutom 

garanterats anonymitet. Konsekvenser: Författarna har gemensamt diskuterat eventuella 

konsekvenser för informanterna eller avdelningarna, men har inte funnit att det skulle 

förekomma några risker. Polit och Beck (2012, s. 153) beskriver att det är forskarens 

ansvar att undvika eller minimera risken för skada gentemot varje informant. 

Forskarens roll: Det beslutades gemensamt att endast en av författarna till detta 

examensarbete skulle genomföra datainsamlingen då den andra författaren tidigare har 

kunskap inom området och koppling till informanterna. Detta hade kunnat avspegla 

intervjuerna och informanten på ett negativt sätt, eftersom det kunde påverka såväl 

informanterna som författaren att förhålla sig professionellt till examensarbetet. Ett 

annat skäl var att skapa en atmosfär vid intervjuerna där informanterna kunde uppleva 

sig fria att prata utan att författarens förförståelse eller gemensamma intressen skulle 

komma emellan. 

 

Förförståelse 

Att ha förförståelse kan handla om att forskaren redan har en föreställning om det 

fenomen som ska undersökas, det kan vara tidigare erfarenheter eller teoretisk kunskap 

(Lundman & Graneheim 2012, ss. 196-197; Kvale & Brinkmann 2014, s. 74). En av 

författarna till detta examensarbete hade tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom 

intensivvården, både som undersköterska och grundutbildad sjuksköterska. Den andra 

författaren hade ingen tidigare erfarenhet av arbete inom intensivvården men var väl 

inläst på tidigare forskning inom området. För att minimera risken att förförståelsen 

skulle påverka analysen och resultatet valde författarna att kontinuerligt diskutera med 

varandra när tolkningen av en text såg olika ut. I dessa diskussioner analyserades om 

meningsskiljaktigheten kunde bero på förförståelse. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier med respektive subkategorier som presenteras i en 

översikt, se Tabell 3. 

 

Tabell 3: Översikt av resultatets kategorier. 

Kategori Subkategori 

Faktorer i det fysiska rummet som 

påverkar vårdandet 

En begränsad vårdyta är ogynnsam för 

intensivvården 

 

Ljud som påverkar vårdandet 

 

Att vårda på ett rum med flera patienter 

Patientens utsatthet kräver skydd och 

ställer krav 

Att skydda patientens integritet och 

sekretess 

 

Personalen som en del av vårdmiljön 

 

Organisationen utgör en nyckel i 

vårdmiljön 

Att sträva mot en gynnsam vårdmiljö 

Vårdande som hjälper patienten att bevara 

identiteten 

 

Att inge trygghet till patienterna med hjälp 

av anhöriga 

 

Att bjuda in naturen 

 

Att skapa en lugn och behaglig miljö 

främjar sömn och vila 
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Faktorer i det fysiska rummet som påverkar vårdandet 

Vårdrummet var den plats där personal, patient och anhöriga var tvungna att samspela. 

Det som framgick i intervjuerna var att rummets betydelse hade stor inverkan på hela 

vårdmiljön. Hur rummet påverkar patienten enligt personalen beskrivs med hjälp av tre 

subkategorier: En begränsad vårdyta är ogynnsam för intensivvården, Ljud som 

påverkar vårdandet och Att vårda på ett rum med flera patienter. 

En begränsad vårdyta är ogynnsam för intensivvården 

Den främsta orsaken som beskrevs påverka vårdmiljön var att personalen upplevde att 

rummen var begränsade och svåra att bedriva optimal vård i. En begränsad vårdyta 

påverkade personalen på ett sätt som kunde leda till frustation och göra det svårt att 

fokusera på rätt saker. Detta medförde att personalen blev irriterad och att det kunde ta 

mer tid och begränsa utförandet av vårdandet. För att vårdandet ska vara 

patientcentrerad beskrev de att ytan runt patienten måste vara tillfredsställande för 

personalens arbetsmiljö. 

 

[...]vi störs ju av att det är trångt och då till synes och sist så stör det ju patienten när man 

ska tränga, och flytta och dona. 

 

De faktorer som informanterna ansåg begränsade arbetsytorna mest var apparatur och 

medicinteknisk utrustning. De ansåg att den medicinsktekniska utrustningen så som 

sladdar och slangar, kunde begränsa patientens förmåga att röra sig i sängen. 

Informanterna uttryckte att det var viktigt att ställa sig frågan hur det verkliga behovet 

av tekniken såg ut. Möjligheten att förhindra detta skulle enligt några informanter vara 

om det fanns mer trådlösa uppkopplingsmöjligheter, då detta skulle minimera patientens 

känsla av instängdhet men fortsatt behålla tryggheten. 

 

Informanterna beskrev att i den multidisciplinära intensivvården samlades det lätt 

mycket personal på rummet, detta kunde leda till att den redan begränsade vårdytan 

blev än mindre. På flerbäddsrummen blir det dessutom ännu mer personal men också 

mer anhöriga som upptar plats. 

 

[…] de är ju olika personalkategorier då och såklart vi sjuksköterskor och 

undersköterskor, läkare. Men de är ju sjukgymnaster och det är städpersonal, diverse 

studenter och alla som kan tänkas ha ett intresse av att vara där inne helt enkelt. 

 

Rummen var ofta små och patienterna var placerade nära dörrarna och detta bidrog till 

att springandet utanför vårdrummet även blev ett stressmoment för patienten. På en av 

avdelningarna beskrev informanterna att dörren ofta stod öppen, vilket bidrog till att 

händelser utanför rummet skapade ytterligare och onödiga stimuli för patienten. 

 

Samtliga informanter beskrev att det fanns mycket som kunde göras i vårdmiljön för att 

förbättra patientens välbefinnande, men påstod att den fysiska vårdmiljön var svår att 
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påverka eftersom det främst handlade om lokalernas utformning. Genom små 

ansträngningar kunde personalen själva försöka förändra vårdmiljön på rummet till det 

bättre, som att ta ut onödiga saker och möblera om i den mån det går för att öka ytan på 

rummet. Informanterna beskrev att den fysiska miljön inom intensivvården inte var att 

betrakta som hemtrevlig. De önskade att skapa rum som var mer harmoniska, till 

exempel med mer naturliga färger. 

 

..skulle vilja att lokalerna utformas så att de inte skulle påminnas mycket om att man är på 

en intensivvårdsavdelning.. 

 

Ljud som påverkar vårdandet 

Informanterna poängterade att det ständigt var något som gav ljud från sig. Maskiner, 

larm, personal, medpatienter och anhöriga var bara några av alla källor till ljud som 

dagligen fanns i vårdmiljön. En informant beskrev ”..det är ju allmänt känt på IVA 

avdelning att de kan ju va väldigt hög ljudnivå..” 

 

Sederingsregimerna har förändrats och innebär att patienterna blir mer ytligt sederade, 

men på ett sådant sätt att patienterna kan acceptera vården utan onödig oro och obehag. 

Några informanter påpekade att patienterna troligtvis kunde höra trots sedering och 

därför var det av stor betydelse att minimera och begränsa ljuden på vårdrummet. De 

påpekade att vissa läkemedel kan förstärka patientens hörsel och att de var dåliga på att 

dämpa ljud genom hörselkåpor och öronproppar. 

 

[...] vi är ju väldigt dåliga på att använda hörselproppar faktiskt och hörselkåpor […] Jag 

har tänkt på ibland att man kanske skulle använda lite mer, men de gör vi nästan aldrig. 

Men de hade ju kunnat vara ett alternativ […] På sövda patienter då. 

 

Vissa informanter beskrev metoder för att avleda ljuden från maskiner för vakna 

patienter genom TV och radio. De menade att patienterna kunde få lyssna på något de 

var vana vid att höra. Dock kunde det vara problematiskt om flera patienter på rummet 

samtidigt ville titta på TV och det inte fanns tillgång till hörlurar, då skapades en högre 

och otrevligare ljudmiljö på rummet. Informanterna ansåg att ljudnivån generellt var 

lägre under natten, på grund av att det var mindre spring på rummet och mindre folk och 

då blev det automatiskt tystare, men helt tyst blev det aldrig. 

 

Tekniken hade en självklar plats på intensivvårdsrummet men kunde bidra till en hög 

grad av onödiga ljud. Informanterna ansåg att den medicinska tekniken måste finnas för 

att patienterna ska överleva. Det ljud som främst skapade obehag och oro var larmen. 

 

[...] alla våra patienter är uppkopplade. Vilket innebär med blodtryck, artärtryck, EKG 

kontinuerligt, pox och allt de larmar ju också om de är nått som blir fel. Sen har vi massa 

pumpar […] droppumpar, sprutpumpar och vällingpumpar […] Thoraxdrän, ska vi ju bara 

inte prata om, väldigt ofta våra patienter har. Låter också väldigt mycket. 
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Några informanter beskrev att intensivvården utvecklas med allt mer apparater vilket 

kunde bidra till att det blev mer ljud som skapade en vårdmiljö som aldrig blev tyst. 

Utvecklingen innebar en ökad mängd ljudkällor såväl som störande föremål runt 

patienten. Flera informanter hade dessutom reflekterat över att apparaterna alltid 

placerades i höjd med patientens huvudända, detta för att kunna komma åt patienten 

från båda sidorna. 

 

[...] våra salar är ju jättedumt utformade för allting som ger ljud ifrån sig är ju vid 

huvudändan, iallafall den apparaturen […] prisman står där och den larmar.. nu ska du 

byta påse eller sprutpumparna […] eller övervakningsskåpet […] Allting som har med ljud 

att göra är där man hör, som patient, så de är ju aldrig tyst. 

 

Informanterna beskrev att de flesta patienterna som vårdades på IVA behövde någon 

form av andningshjälp och detta var enligt vissa informanter en stor källa till störande 

ljud, då det började larma så fort något skulle göras med patienten. För att minimera 

onödiga ljud vid omvårdnad försökte flera pausa larmen som kunde genereras under 

omvårdnadsmomentet. De försökte också att ställa in individuella larmgränser, men 

detta fick inte ske på bekostnad av patientsäkerheten. Larmen ansågs vara till för att 

signalera att något kunde vara fel och därför var det viktigt att inte förringa dessa. 

 

[...] som jag alltid försöker att göra […] att minimera ljud […] ja ska ta en blodgas men då 

trycker ja alltid på larmpaus så har ja två minuters paus utan att, för de brukar ju alltid 

larma när man tar en blodgas, för att den tror att patienten inte har något blodtryck, att 

man försöker minimera oljud och stök. 

 

Informanterna ansåg inte att tekniken och larmen endast kunde orsaka obehag och oro, 

utan att patienterna även kunde uppleva tekniken som en trygghet då personalen blev 

uppmärksammad på om något hände och kunde då snabbt agera. 

 

[...] jag tror att även om det är jobbigt att vara uppkopplad så tror jag många också känner 

sig trygga med att vi hela tiden ser vad som händer, reagerar på larm med mera. Även om 

dom är störande så är dom, många när dom börjar iallafall lite bättre, förstår ju att dom är 

att för att rädda livet på dom. 

 

Det fanns således en viss ambivalens kring patientens välbefinnande i förhållande till 

ljuden från tekniken i vårdmiljön. 

 

Samtliga informanter pratade om en vårdmiljö där vårdpersonalen var en av de stora 

faktorerna till onödiga och störande ljud. På natten kunde personalen till exempelvis stå 

och prata om irrelevanta saker över en sederad patient. Informanterna delade 

uppfattningen om att det var viktigt att eliminera oväsentliga samtal som inte rör 

patienten, då det kunde bidra till att onödiga ljud minskar. 
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[...] men det är ju väldigt lätt att glömma bort […] ja tror det är mycket personalljud som 

låter mest faktiskt. Och det är ju nånting man kan göra nånting åt. 

 

Genom återbesöksmottagningar gavs personalen möjlighet till återkoppling på hur 

patienterna upplevt vårdmiljön. En informant beskrev att det ofta framkommer att 

personalen har pratat mycket, framförallt nattetid. 

 

Att vårda på ett rum med flera patienter 

Majoriteten av informanterna beskrev att det fanns en brist på enkelrum vilket 

resulterade i att patienter tvingades vårdas tillsammans med en eller flera andra 

patienter, vilket kunde leda till en mer utsatt miljö. Det framkom under intervjuerna att 

vårdas med flera patienter var den främsta orsaken till att patienterna störs. De menade 

att ljudet från medpatienten var svårt att avgränsa eller förhindra då det bara finns ett 

draperi mellan sängarna. 

 

De är ju mycket mer utsatt miljö på den salen (flerbäddsrummet) tyvärr, vi har ju inget 

annat alternativ.. 

 

Informanterna beskrev hur flerbäddsrum även ställde högre krav på deras medvetenhet 

om vårdmiljön. De menade att om personalen pratar med en patient kunde medpatienten 

höra och tolka detta på ett sätt som förvränger deras verklighetsuppfattning och skulle 

kunna bidra till oro. 

 

Dom hör ju precis också, de är ju oftast nån som kanske precis håller på att vakna som 

man ska extubera, men andas nu säger man till den patienten och så kanske den andra 

patienten tror att ja men nu håller han på att dö där, han kan inte andas.. 

 

Akuta situationer beskrevs som en särskilt svår situation att hantera om det skedde på 

ett flerbäddsrum. De nämnde att det måste vara fruktansvärt för medpatienterna att 

uppleva akuta situationer på rummet. En informant beskrev hur det tidigare hade funnits 

ett akutrum på en av avdelningarna, där fanns det möjlighet att ta emot och stabilisera 

patienten i ett enskilt rum innan de förflyttades in på ett flerbäddsrum. Ett akutrum hade 

varit en möjlighet till att förbättra vårdmiljön och eliminera moment som kunde vara 

särskilt traumatiskt för medpatienterna, men detta ansågs inte vara möjligt på grund av 

personalbrist. Därför uttryckte alla informanter en önskan om att endast ha enkelrum 

eftersom det skulle kunna bidra till en bättre vårdmiljö för såväl den enskilda patienten 

som för medpatienterna. Tanken med enkelrum var att det kunde skapa mer utrymme 

för varje patient, minska störande ljud från medpatienterna samt öka den enskilde 

patientens integritet och sekretess. 

 

..sen i dom bästa av världar […] kan ja ju tycka att alla intensivvårdsavdelningar skulle 

enbart ha enrum. 
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Patientens utsatthet kräver skydd och ställer krav 

Personalen beskrev att de hade ett stort ansvar i att värna om och skapa en trygg och 

säker vårdmiljö för patienten. Utifrån intervjuerna kunde tre subkategorier tolkas fram 

och presenteras i: Att skydda patientens integritet och sekretess, Personalen som en del 

av vårdmiljön och Organisationen utgör en nyckel i vårdmiljön. 

Att skydda patientens integritet och sekretess 

Informanterna beskrev att patienterna som vårdades på IVA ofta var sederade eller 

medvetandesänkta och vårdpersonalen var då tillfälligt tvungna att vikariera för 

patientens alla behov. Samtliga informanter nämnde att patienternas utsatthet i 

vårdmiljön var stor och medan patienten själv inte kunde försvara sig var det oerhört 

viktigt för personalen att skydda patientens integritet. Vid omvårdnadsmoment 

riskerade patientens kropp att blottas och vissa ansåg att detta kunde bidra till en ökad 

utsatthet för patienten. Några ansåg att anhöriga inte bör närvara vid intimhygien 

eftersom patienten inte hade förmåga uttrycka sitt ställningstagande i frågan. 

 

Man är ju väldigt utlämnad som patient […] Då tycker jag inte att nån ska blottas naken 

även om de är mamma, pappa och särskilt inte tvätta kroppen. Ansiktet och så låter jag 

anhöriga tvätta och armarna och såhär och men inte intimhygien. 

 

Det var inte ovanligt att övrig personal kunde komma in på rummet under 

omvårdnadsmoment vilket informanterna ansåg kunde leda till att patienten blev extra 

utlämnad. Den nakna kroppen beskrevs vara väldigt privat och det handlade både om 

sekretess men också om patientens integritet. Att måna om patientens privathet och 

integritet beskrevs vara personalens skyldighet och ansvar. Några av informanterna 

belyste vikten av att respektera patientens egen vilja när tvåvägskommunikation var 

möjlig. Ibland krävdes det dock att personalen gjorde saker som de ansåg vara bäst för 

patienten men som kunde göra intrång på integriteten. 

 

Ne de är ju självbestämmandet, man får ju komma ihåg att de är en […] person man 

vårdar. Som är väldigt utlämnad […] Där mycket av den där integriteten är bortkopplad 

[…] Vi bestämmer ju i princip allt. Men det gäller ändå att komma ihåg att, i den mån 

patienten själv kan bestämma att man låter dom göra de […] man vänder dom ju för deras 

eget bästa […] de är ju inte alltid patienten vill bli vänd men då kanske man inte har nått 

val, man kanske måste göra det ändå […] det är ett intrång på deras integritet […] 

 

Informanterna belyste att deras roll var viktig för att skydda patientens integritet. De 

menade att personal som inte kontinuerligt jobbar i en intensivvårdsmiljö förhåller sig 

till patienten på ett annorlunda sätt. En av situationerna som beskrevs var när 

konsultläkare kommer in på rummet och inte sällan har flera kandidater med sig. Det 

upplevdes ofta att läkarna pratade högt om patienten och lyfte bort täcket utan att 

kommunicera eller respektera patientens integritet. Om det samtidigt fanns anhöriga 
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inne på vårdrummet kunde det bli svårt att skydda sekretessen när läkarna kom in och 

börjar ronda. 

 

[...] och de är ofta många kirurger som kommer in på morgonen […] dom kan komma 

liksom 10 stycken […] som knör in sig på en IVA sal, och så är de en som pratar och som 

går fram till patienten och förhoppningsvis så säger dom nånting till patienten men ibland 

gör dom inte ens de […] 

 

Ett sätt för personalen att skydda patienternas integritet kunde vara att styra andras 

tillträde och begränsa den personal som inte behövde vistas inne på vårdrummet för 

tillfället. När en undersökning var färdig ansåg informanterna att diskussionerna borde 

ske på ett sådant sätt så patienterna inte störs. Upplevelsen var från några informanter 

att läkarna som kontinuerligt var på IVA hade ett mer respektfullt förhållningssätt 

gentemot patienterna. Det beskrevs att vissa läkare till exempel frågade om lov inför 

undervisning på vårdrummet. En informant beskrev hur svårt det kunde vara att 

upprätthålla rollen som patientens försvarare, men att det främst handlade om att 

respektera individen. 

 

[...] jag är ganska mesig på att säga till för ja blir ju irriterad på när de kommer in 10 

personer, va gör dom här liksom […] Men de är ju samtidigt svårt och […] säga till på ett 

bra sätt. 

 

Ytterligare en faktor som bidrog till en bristande sekretess var när ronden pågick inne 

på vårdrummet. På en av avdelningarna fanns denna rutin. Detta beskrevs som en 

negativ förutsättning för att värna om patientens integritet och sekretess. Ett förslag var 

att ha ett arbetsrum inne på vårdrummet där ronden kunde ske ostört men att 

möjligheten för övervakning kvarstod. Ett annat förslag var att erbjuda patienterna 

hörlurar eller liknande i samband med ronden. 

 

[...] att man rondar en meter från patienten de är inte optimalt. Men de är ju så vi jobbar 

här pågrund av miljön. 

 

Personalen som en del av vårdmiljön 

Informanterna ansåg att patienterna aldrig frivilligt valde att vårdas på IVA, därför hade 

personalen en viktig roll och ett stort ansvar för att ge patienterna en god vård och skapa 

en bra miljö att vistas i. En informant förklarade att den fysiska vårdmiljön inte spelade 

någon roll så länge personalen inte gav en mellanmänsklig kontakt. 

 

Jag tror vi är viktigare än vårdmiljön, i de stora hela […] Får man välja på att ha en fin 

utsikt och trevliga färger och en otrevlig sjuksköterska eller tvärt om så tar man nog hellre 

en trevlig sjuksköterska. de är ju ändå, asså de är ju ändå den mänskliga faktorn som är 

viktigast. 
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Informanterna förklarade att personalen ofta sprang mycket in och ut på rummet. Det 

kunde vara att hämta saker, läkemedel, någon som letade efter någon eller något. På 

grund av den multidisciplinära vården blev det många olika personalkategorier som 

arbetade korta stunder på rummet, detta kunde skapa en rörig miljö som var jobbig för 

patienten. När patienten blev påverkad av vårdmiljön var det några av informanterna 

som uppgav att även de blev påverkade i förlängningen likt en dominoeffekt. 

 

[...] arbetsmiljön är ju de viktigaste vi har […] och om vi ska få en bra arbetsmiljö måste vi 

ha en bra vårdmiljö också […] För allt det här hör ju ihop. 

 

Några informanter ansåg att det fanns en viss skillnad bland intensivvårdspersonalen 

och hur deras förhållningssätt till vårdmiljön var. De kunde finnas skillnad i om det var 

en sjuksköterska eller undersköterska men också att erfarenheten hade en betydande roll 

för hur förhållningssättet var gentemot patienten och vårdmiljön. Det fanns alltså risk att 

personal som jobbat länge på IVA lättare kunde falla tillbaka i gamla vanor. En 

bidragande orsak var att yngre kollegor kunde vara mer uppdaterade gällande nyare 

forskning om vårdmiljön. Detta ledde till att utveckling var svår att genomföra då det 

kunde vara nytt och främmande för den mer rutinerade personalen. Generellt sätt var det 

svårt att implementera nya rutiner och en informant beskrev att föreläsningar om nya 

metoder användes till en början men att det var lätt att falla tillbaka i gamla mönster. 

Det gavs ett intryck att det fanns bristande kunskap kring nyare forskning inom området 

vårdmiljö. 

 

Vårdmiljön vet jag inte speciellt mycket utav, den är jag inte alls inläst på 

[…] 

 

Organisationen utgör en nyckel i vårdmiljön 

Den omfattande utvecklingen inom intensivvården har bidragit till att vårdmiljön har 

blivit allt tyngre. Tidigare var målet att bara rädda liv, men vården har ändrat riktning 

tack vare att forskningen har gått framåt. Informanterna beskrev att denna förändring till 

stor del berodde på att forskningen gått över till ett mer personcentrerat perspektiv och 

inte bara diagnosforskning. En informant beskrev att sjuksköterskor forskade mer än för 

20-30 år sedan. Informanten menade att den patientfokuserade forskningen innebar att 

skapa livskvalité efter vårdtiden på IVA och inte att patienten enbart skulle överleva. I 

intervjuerna framstod det att dagens intensivvård ställde högre krav på att personalen 

skulle göra mer än bara de medicinska direkt livräddande åtgärderna. 

 

Ja, vi skulle ju behöva va fler […] de räcker ju att en av våra IVA patienter kraschar, så 

har ju vi bara tid för den som kraschar och då gäller det att det finns folk, och de gör de 

dagtid, men de gör inte de på samma sätt kvällstid och de gör inte de på helgtid och 

nattetid. 
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Informanterna upplevde inte bara att bristen på personal var viktig för vårdmiljön utan 

kontinuiteten var också viktig för att skapa en vårdmiljö som kunde gynna patienten. 

Bristen på kontinuitet gjorde att det hela tiden var någon som skulle börja om att skapa 

sig en uppfattning kring vad som var bäst för patienten. En annan aspekt som en 

informant beskrev var att två patienter kunde ha olika ansvariga läkare som samtidigt 

hade ansvar för patienter på andra rum. Detta skapade en vårdmiljö på hela avdelningen 

som inte var till fördel för patienten då det blev mer spring fram och tillbaka. Den 

ekonomiskt pressade situationen inom sjukvården ansågs vara orsaken till bristen på 

personal och kontinuitet. Detta ledde i slutändan till att vårdmiljön inte prioriterades och 

möjligheten för personalen att göra det lilla extra begränsades. 

 

Tyvärr är de ju så pressad ekonomiskt inom vården och hela samhället har en ekonomisk 

press över sig. Och de påverkar ju bemanningen […] de är ju en brist om man ska göra de 

där extra, om man ska göra de extra för vårdmiljö, för patienter så behövs de händer. Och 

de finns de inte alltid. 

 

Att sträva mot en gynnsam vårdmiljö 

Vid kritisk sjukdom ansågs det att patienterna kunde förlora kontrollen och mycket av 

det som patienterna en gång varit blev istället personalens ansvar. Därför var det viktigt 

att känna till vad som skapar en gynnsam vårdmiljö för patienten. Detta presenteras 

under fyra subkategorier: Vårdande som hjälper patienten att bevara identiteten, Att 

inge trygghet till patienterna med hjälp av anhöriga, Att bjuda in naturen, Att skapa en 

lugn och behaglig miljö främjar sömn och vila. 

Vårdande som hjälper patienten att bevara identiteten 

Intensivvården beskrevs vara en bidragande orsak till minskad kontroll för patienterna 

eftersom deras kritiska tillstånd kunde bidra till att de inte kunde tillgodose sina egna 

behov. Därför var det av största vikt att personalen gav stöd och såg till att patientens 

behov säkerställdes. 

 

[…]En IVA patienten ska ju idag ha allt de som den har haft innan som person och 

människa […] fast de blir på ett lite annat sätt […] 

 

Även om patienten var i ett stort behov av den högteknologiska intensivvården för att 

överleva beskrev några informanter att omvårdnaden av patientens övriga behov var A 

och O. En informant beskrev omvårdnaden som mer livsviktigt än den medicinska 

vården och att det annars kunde bli vanvård. Patientens dagliga behov av omvårdnad 

bör i största möjliga grad tillgodoses även under intensivvårdsvistelsen. 

 

[...] att kunna ta ut en patient och duscha dom […] har man legat här jättelänge och har 

haft jättehög feber eller har haft diarréer och man har bara tvättat det vardagliga […] de 

måste ju va så skönt att få en riktig dusch […] men sen efteråt känner man sig ju nästan 

som en ny människa. 
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En informant ansåg att livsgnistan kunde öka om patienten gavs möjlighet till att ha sina 

egna kläder och saker som kunde bevara patientens känsla av identitet. Att få känna sina 

egna dofter och slippa känna sig så objektifierad var en enkel åtgärd då det kunde vara 

betydande för patienten. En informant förklarade att patienternas välbefinnande bör 

prioriteras högre än att rutiner görs vid en vis tidpunkt. 

 

[...] som undersköterska har man delvis stort ansvar för att omvårdnaden blir uträttad och 

den kan jag styra mer än vad du som sjuksköterska kan […] ja kan skjuta på omvårdnaden 

[…] 

 

Det fanns även en rad andra faktorer som kunde påverka patientens identitet negativt. 

Hallucinationer och delirium var en vanligt förekommande beskrivning av patienternas 

upplevelser som kunde påverkas på ett sådant sätt att de såg saker som de inte vanligen 

skulle se, om det inte varit för den utsatta miljön. Hallucinationerna ansågs kunna skapa 

en känsla av förlorad identitet, då patienten riskerade att förlora kontrollen över vad 

som var verklighet eller fantasi. Informanterna beskrev att patienterna berättade på 

återbesöksmottagningar om deras drömmar och overklighetsupplevelser som skapats på 

grund av vårdmiljön. Detta skapade ett stort obehag och kunde påverka patienten på 

längre sikt. 

 

[…] de är nånstans i dröm och verklighet och dom blev påverkade väldigt länge efteråt. jag 

tänker att dom alltid kommer bära med sig de, för de har ändå varit så […] verkligt dom 

här drömmarna som dom har haft, och då spelar ju vårdmiljön roll […] 

 

Informanterna berättade att lamporna och hålen i taket var faktorer som kunde skapade 

stort obehag för patienterna. Någon berättade att patienter har upplevt lampan i taket 

som en spindel och att det kröp ut små saker från taket. Genom kommunikation försökte 

de förankra patienterna i verkligheten. Däremot framkom det att kommunikationen till 

patienterna skiljde sig om de var sederade eller vakna, konversationen var mer riktad till 

en vaken patient även om de inte kunde svara. 

 

[...] du håller ju inte konversation med en sovande patient på de sättet […] medan om du 

har en vaken patient så försöker man att hålla någon form av konversation, även om 

patienten inte kan svara. 

 

Att inge trygghet till patienten med hjälp av anhöriga 

Informanterna gav en bild av att anhöriga hade en viktig roll i vårdmiljön eftersom de 

symboliserade trygghet för patienterna. De berättade även att anhöriga fått en allt större 

plats i vården av patienten och försökte involvera anhöriga i omvårdnaden i den mån det 

inte inkräktade på patientens integritet. Det framkom att anhöriga många gånger kunde 

betraktas som ett störande moment i personalens arbete. Samtliga informanter påpekade 

att de var där för patienten och att patienten ville ha anhöriga vid sin sida Informanterna 

ansåg att anhöriga var viktiga i vårdmiljön men på grund av de små ytorna runt 
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patienten så hade de ingen naturlig plats på rummet. Detta kunde leda till att anhöriga 

ansåg sig vara i vägen för vårdpersonalen. 

 

[...] för anhörigas skull så hade det haft en stor betydelse, för att dom känner sig oftast att 

dom sitter i vägen och dom får flytta sig […] man kan inte alltid ha så många därinne som 

man vill […] vi får försöka tränga oss förbi och det märks väl.. 

 

Det framkom att personalen som hade mest erfarenhet kunde hantera anhöriga i 

vårdmiljön på ett mer engagerat sätt. Informanterna beskrev att barn som anhöriga i 

vårdmiljön upplevdes mer ansträngande för personalen då det krävdes ett större 

engagemang för hela familjen. Vårdmiljön beskrevs som en mindre barnvänlig miljö 

och detta kunde upplevas som ett problem då det var svårt att anpassa miljön runt 

patienten för barn. En informant nämnde framförallt att det var mycket färglöst och hur 

post-it lappar användes för att skapa en mer barnvänlig, om än tillfällig miljö. Även om 

patienten ville ha sina anhöriga hos sig så fick inte patientens vila bortprioriteras, det 

var också viktigt att anhöriga fick vila så de skulle orka vara ett stöd.  

 

Att bjuda in naturen 

Något som nämndes i samtliga intervjuer var den positiva betydelsen av att patienten 

skulle ges möjlighet att möta naturen under vårdtiden. Det ansågs vara av stor betydelse 

för patienten men möjligheten för att kunna skapa detta var ytterst begränsad. De 

beskrev hur rummets design var dåligt utformade för patientens välbehag. 

Informanterna beskrev att fönstret alltid var placerat bakom patient vilket bidrog till en 

begränsad möjlighet att se ut. Detta bidrog även till ett minskat naturligt ljusinsläpp på 

rummen och samtliga informanter uttryckte en önskan om fler och större fönster på 

vårdrummen. Patienterna saknade något stimulerande att titta på, utan såg bara väggar, 

dörrar och tak. 

 

[...] dom här rummen är ju helt kasst utformad med fönsterna bakom patienten, de ända 

dom ser är dörren som nån går igenom hela tiden […] 

 

Personalen hade en övertygelse att fler och större fönster även kunde bidra till att 

minska hallucinationer och även öka livsgnistan hos patienterna. Fönstret beskrevs 

kunna bidra till att se ett liv utanför och att detta skulle vara mer avslappnande och 

harmoniskt för patienterna. Fönstret skulle även hjälpa patienten att kunna orientera sig 

med hjälp av sinnena på ett annat sätt. 

 

Varför får inte patienten se ut? De är nånting som alltid förbluffat mig […] ja tror de hade 

hjälpt jättemycket […] till och med de här med hallucinationer, att man hade kunnat 

reducerat de antalet […] bara att få veta liksom, var befinner jag mig, med mitt eget sinne 

asså. Var befinner jag mig och vilken tid på dygnet är det. 
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[...] De är ju de här med ljuset och solen och frisk luft. Stimulansen, kanske se ner på 

gatan. Se att de finns ett annat liv utanför IVA avdelningen […] Få lite avbräck kanske på 

en väldigt monoton dag […] 

 

Bristen på personal och tid var de faktorer som reducerade möjligheten mest att ta ut 

patienterna i naturen. Alla informanter kände en frustration över att tiden och 

bemanningen försvårade möjligheten att ta ut patienten i naturen, trots att de ansåg att 

det hade positiva effekter för patienten. Majoriteten av informanterna önskade dessutom 

rum med möjlighet till att köra ut patienten direkt från rummet ihop med respirator och 

all övrig uppkoppling. Om avdelningen inte var placerad på markplan önskades det en 

balkong där patienterna gavs möjligheterna att komma ut trots full intensivvård. 

 

Jag tror dom hade mått bättre av att ha en, en bättre miljö. Nånstans där det är lättare att 

ta ut dom från sal […] om man hade kunna köra ut dom i en liten trädgård eller nånting, 

lätt direkt från IVA, inte behövt ta hiss och trappa och ner till huvudentrén […] 

 

Vinsterna med att ta ut patienterna var enligt informanterna stora och att få känna regn, 

vind och sol i ansiktet kunde öka hoppet om att bli frisk. En berättade att effekterna av 

att få komma ut i luften kunde bidra till en bättre nattsömn för patienten. En annan 

informant ansåg att transportrespiratorn var en metod som kunde användas för att skapa 

möjlighet att komma ut trots vård i respirator. Vissa patienter hade en stark relation till 

sina djur och genom att ta ut patienten skapades möjlighet att få träffa sina djur och 

kunde bidra till en positiv känsla och ökad livsglädje. 

 

[…] effekten av att få komma ut, och känna vind […] öppna den breda dörren, köra fram 

sängen och dom kan ändå ha fullgod intensivvård utan att ändra nånting och ligga framför 

dörren, de blåser in och de kan driva regn in på rummet och dom kan somna där. Luft och 

vind och sol. De är miljö. 

 

Några informanter beskrev att om det var svårt att ta med patienten utomhus fanns det 

andra sätt att skapa en grönare och mer naturlig känsla inne på vårdrummet. Genom att 

vända på sängen i det befintliga vårdrummet skapades möjlighet för patienten att se ut 

genom fönstret och ta del av himlen som ett synintryck. Ett annat förslag var att plocka 

in blommor i vårdmiljön och att något så enkelt som att öppna fönstret hade skapat 

känslan av vind på huden. 

 

Att skapa en lugn och behaglig miljö främjar sömn och vila 

I intensivvårdsmiljön var det enligt informanterna viktigt att trots livsuppehållande 

behandling och oavbruten övervakning skapa en vårdmiljö som var lugn och avslappnad 

för patienten. Att ständigt vara utsatt för stimuli och aldrig ges tid för återhämtning 

kunde enligt några informanter öka risken för negativa följder för patienterna. De 

menade att intensivvårdspersonalens ansvar var stor för att försöka skapa möjlighet till 

vila. Det fanns flera olika sätt att skapa lugn på vårdrummet, bland annat så användes 
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draperier och avskärmningar. Dessutom var det viktigt att dämpa både ljud och ljus inne 

på rummet för att skapa en lugn atmosfär. Vårdpersonalen var en bidragande orsak till 

att patienten fick mindre lugn och vila. Informanterna påpekade att personalen borde 

tänka på när och hur de pratar inne på rummet och försöka samordna sina insatser för att 

patienten skulle få mer sammanhängande stunder av vila. 

 

[...] nackdelar är ju att de är så mycket utav allting, dom får aldrig va i fred […] och de är 

ju mycket vi personalen som också aldrig låter dom va […] tappar dom poxen då måste 

man sätta på den för man vill ju ändå mäta syremättnaden […] sen tror ja vi är där och 

pillar bara för att, nu låg täcket lite fel, de kanske de får lov att göra fast de har ju vi 

personal kanske svårt och låta de va […] men dom behöver ha vila, man borde va bättre på 

att få till en bra vila […] 

 

Sömnbrist ansågs vara ett stort problem för patienterna på IVA och miljön beskrevs 

vara den främst bidragande orsaken till detta. Patienterna sov ofta dåligt på grund av 

många olika faktorer i vårdmiljön, framförallt ljudet och ljuset från personal, maskiner 

och medpatienter. När patienterna kom till stadiet att deras tillstånd blivit bättre blev 

sömnen allt viktigare för att klara av att vara vaken. På avdelningarna arbetades det 

aktivt med att förebygga sömnen genom sömn och vila grupper. Informanterna ansåg 

dock att det var den ansvariga personalen inne på rummet som skulle ansvara för att 

patientens sömn och vila främjades. En återkommande kommentar var vikten av att 

främja sömnen och att göra skillnad mellan dag och natt. 

 

[...] främja sömnen, dygnsrytmen, försöka efterlikna dygnsrytmen om det går.. vilotider har 

vi ju på avdelningen även om de inte alltid går […] 

 

Genom att göra skillnad på dag och natt främjades framförallt dygnsrytmen. Ljuset på 

rummet kunde fungera som en symbol för att skapa en artificiell dygnsrytm. Det var 

viktigt att tänka på hur lamporna riktades och att aktivt minska ljusets styrka med hjälp 

av dimmerfunktion. Några informanter beskrev att ljuset var viktigt i deras arbetsmiljö, 

även om detta kunde vara negativt för patienten. 

 

För de patienter som var mest kritiskt sjuka kunde vården pågå dygnet runt och detta 

kunde påverka patienten eftersom det var svårt att släcka ner eller låta patienten vara i 

fred. Informanterna beskrev hur patienten hela tiden hade ljuset från takets larmpor 

riktade mot ansiktet och att detta kunde skapa ett obehag och leda till att patientens 

dygnsrytm helt kom i obalans, även om det var tillfälligt kunde det få negativa följder. 

 

Sen kan de ju va ljus och så som man kan ändra också […] vill gärna släcka ner ljuset. Jag 

kan bara tänka mig själv att ligga en säng med strålkastare […] lysrör som liksom blänger 

ner på mig hela tiden. 

 

En informant beskrev hur hen försökte hålla ljuset släckt så länge som möjligt på 

morgonen och inte tända för mycket lampor. 
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Jag tänker, på mornarna […] att ofta har ju patienten nästan kommit till ro i skiftet för 

nattpersonalen har gjort mycket med patienten och då försöker jag att ha de lite nedsläckt 

på morgonen så länge jag kan, kanske till halv åtta - åtta, asså nedrullat och inte tänt för 

mycket lampor. 
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DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden utifrån tidigare forskning och arbetets 

tillförlitlighet. 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var kvalitativ intervjustudie för att intensivvårdspersonalen skulle 

ges möjlighet att från egna upplevelser beskriva sina erfarenheter utifrån 

examensarbetets syfte. Morse (2005, s. 859) beskriver att den kvalitativa forskningen är 

lämplig när resultatet ska utgå från erfarenheter av ett valt fenomen. Vi valde medvetet 

att inkludera endast allmänna intensivvårdsavdelningar och att inte inkludera 

specialinriktade intensivvårdsavdelningar då vi ansåg att det fanns en risk att dessa 

avdelningar hade en mer anpassad miljö för deras patientgrupper. Av de tre avdelningar 

som tillfrågades var det två som tackade ja och den tredje avböjde på grund av hög 

belastning på avdelningen. Efter genomförd analys kunde vi konstatera att i det 

insamlade materialet uppvisades stora likheter i informanternas medvetenhet. Hur 

resultatet hade påverkats om den tredje avdelningen deltagit går inte att förutse. Enligt 

Polit och Beck (2012, ss. 521-522) är fokus i den kvalitativa forskningen inte styrande 

av antalet deltagare, utan fokus ligger i informationen som deltagarna bistår med. Ett 

ändamålsenligt urval kan användas för att välja informanter som forskaren anser mest 

lämpad för att svara på syftet (Polit & Beck 2012, ss. 521-522). Då syftet var att 

undersöka medvetenheten hos intensivvårdspersonal ansågs ett ändamålsenligt urval 

vara lämpligt för öka bredden på resultatets innehåll. Författarna ansåg att 

informanterna som bäst lämpade sig för syftet var de som aktivt arbetar i den 

patientnära vården och besitter en längre erfarenhet, detta ansågs vara en ändamålsenlig 

grupp. Vi valde att inkludera både intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor för 

att få ett bredare perspektiv på medvetenheten, då båda personalkategorierna arbetar 

mest i den patientnära vården. Utifrån examensarbetets inklusionskriterier gjordes ett 

ändamålsenligt urval av lämpliga informanter, därefter tillfrågades informanterna av 

den författare som tidigare hade kontakt med avdelningarna. Den personal som vid 

tidpunkten för urvalet var i tjänst på respektive avdelning och uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades. Författarna valde att själva tillfråga informanterna på 

grund av att spara tid och för att inte vara en belastning för vårdenhetscheferna. Vår 

uppfattning var att urvalet inte påverkades negativt av detta tillvägagångssätt. 

 

Platsen där intervjuerna genomfördes berodde på var det för dagen fanns lediga rum. 

Fyra av intervjuerna ägde rum inne på ett tomt patientrum, och hur detta kan ha 

påverkat informanterna positivt eller negativt är osäkert. Vi anser dock att denna miljö 

skulle kunna ha inspirerat informanterna och hjälpt dem att tänka mer kring vårdmiljön. 

Det kan däremot också ha begränsat dem i att tänka mer självständigt kring fenomenet 

och inte påverkas av det rum där intervjuerna genomfördes. Fem av sex intervjuer 

gjordes när personalen hade rapporterat över patienterna till nästa skift, vilket gjorde att 
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de inte upplevdes som stressade. Den informant som inte var avlöst, hade avsatt tid för 

sitt deltagande. Inför varje intervju tillfrågades samtliga informanter om de hade någon 

tid att passa för att inte stress skulle påverka deras vilja att delge sina synpunkter. Peters 

och Halcomb (2015, ss. 6-7) beskriver hur dagens människor är otroligt stressade och 

försöker pussla ihop alla måsten under dagarna och detta går givetvis före ett deltagande 

i forskning. Genom att säkerställa att informanterna inte var stressade inför intervjun 

kunde ett säkrare resultat säkerställas. 

 

Vi valde att endast en av författarna skulle genomföra samtliga intervjuer på grund av 

förförståelse och tidigare relation till informanterna som fanns hos en av författarna. 

Detta beslut fattades för att inte påverka intervjuernas innehåll eller hämma informanten 

att våga uttrycka sig på ett fritt och öppet sätt. Intervjufrågorna var framställda att vara 

så öppna som möjligt, då det kan vara svårt att garantera en strikt öppenhet i frågorna. 

Mitchell (2015, s. 46) beskriver egenskaper som gynnar en god intervju, dessa 

egenskaper kan vara att aktivt lyssna, hantera tystnad, reflektera under intervjun samt 

uppmuntra deltagarna att rikta samtalet mot syftet. Den författare som genomförde 

intervjuerna försökte att aktivt lyssna på de svar som informanterna gav för att utifrån 

dessa ställa relevanta följdfrågor som kunde ge en bredare insikt och djupare förståelse. 

Genom att låta en viss tystnad infinna sig mellan frågorna gavs informanten möjlighet 

att fortsätta tänka och eventuellt utveckla sina svar, vilket var fallet i flera av 

intervjuerna. 

 

Analysen genomfördes i flera steg där författarna granskade intervjumaterialet fram och 

tillbaka, vilket ledde till att det verkliga budskapet i intervjuernas innehåll med tiden 

kunde tolkas. Då det var mycket data som innehöll fler än ett budskap skapades 

svårigheter i att analysera texterna. Efter den första genomgången av kodning och 

indelning i subkategorier fick processen göras om ytterligare en gång eftersom 

innehållet blev för abstrakt. Genom den andra analysomgången preciserades tolkningar 

på ett annat sätt vilket sedan blev det slutliga resultatet. 

 

I Graneheim och Lundmans (2004, ss. 109-110) beskrivning av den kvalitativa 

innehållsanalysen diskuteras hur resultatet får störst trovärdighet. De använder 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som utgångspunkter för att 

säkerställa ett så användbart resultat som möjligt. Vi anser att analysen och resultatet i 

detta examensarbete har gett svar på syftet som var ämnat att undersöka och därför 

anses giltigheten vara god. Tillförlitligheten i detta arbete anser vi vara god eftersom 

forskningsprocessen gjordes på ett noggrant och formellt sätt då samma författare 

intervjuat i samtliga intervjuer. Elo och Kyngäs (2008, ss. 112-113) bekräftar detta och 

förklarar att det kan förbättra författarens intervjuteknik och möjligheten att få ut så 

mycket information som möjligt från deltagarna ökar. Vi anser även att tillförlitligheten 

stärks då analysen är väl genomarbetad och det djupaste tolkningsresultatet har kunnat 

presenterats. Resultatets överförbarhet är att betrakta utifrån den kontext där detta 
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examensarbete har sitt ursprung. Vi anser att på intensivvårdsavdelningar kan detta 

resultatet överföras och vissa delar av resultatet kan överföras i andra akuta 

verksamheter. Enligt Elo och Kyngäs (2008, ss. 112-113) är det endast den som 

granskar arbetet som kan avgöra om resultatet är överförbart till verksamheten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att intensivvårdspersonalen har kunskap om vårdmiljöns betydelse 

men upplevde svårigheter med att fullt ut använda sin medvetenhet i det dagliga arbetet 

på IVA. De beskrev en rad olika faktorer som påverkar vårdmiljön negativt och gav 

flera exempel på hur vårdmiljön kan förbättras. 

 

Det var tydligt att rummets utformning inte bidrog till en optimal miljö att bedriva 

högteknologisk och avancerad vård i. Det fanns ett tydligt missnöje från samtliga 

informanter att vårdmiljön var så begränsad att den påverkade deras fokus och humör. 

Olausson, Ekebergh och Österbergs (2014, ss. 129-131) forskning styrker dessa 

upplevelser att sjuksköterskor känner uppgivenhet av att ständigt behöva dela utrymmet 

runt patienten med så mycket annat. Bristen på vårdutrymme menar de även kunna leda 

till att patientsäkerheten äventyras då tillgängligheten till patienten är begränsad. 

Informanterna i detta examensarbete ansåg inte att patientsäkerheten äventyrades men 

beskrev att utförandet tar mer tid och fokus till annat vilket kunde resultera i att 

patienterna påverkas negativt av det trånga utrymmet. Harder och Marc (2013, ss. 407-

412) och Berezecka, Ek, Fröst och Gustén (u.å.) beskriver båda hur vårdrummen 

åtminstone bör rymma två besökare, all apparatur och ändå ha plats till att vårda och 

mobilisera patienten. I rapporten framtidens intensivvårdsavdelningar (Berezecka et. al. 

u.å.) är det fastslaget att cirka 30 kvadratmeter per patient krävs för att ytan ska vara 

tillfredsställande. Den vårdgeografiska ytan är inte något som intensivvårdspersonalen 

har möjlighet att förändra. Detta är istället en organisatorisk fråga som bör eftersträva 

en vårdmiljö där patientens vårdande och välbefinnande står i centrum. Att ha en 

vårdyta som är så begränsad strider mot vad Zborowsky och Hellmich (2011, ss. 269-

272) menar med en optimal vårdmiljö där möjligheten för återhämtning och harmoni 

skapas. 

 

Den trånga vårdytan bidrar även till att det blir mycket ljud på en liten yta. Konkani och 

Oakley (2012, s. 522.e3) beskriver hur ljudnivån inom intensivvården har ökat under de 

senaste decennierna, och en av de mest dominerande ljuden är larmen från 

medicinskteknisk apparatur. Långvariga larm kan skapa ökad irritation hos personalen 

och påverka deras koncentration vilket i slutändan även kan leda till en minskad 

patientsäkerhet (Johansson, Knutsson, Bergbom & Lindahl 2016, ss. 4-7). Vårt resultat 

visade att onödiga larm lätt skapas vid omvårdnadsmoment och det var endast några 

som medvetet pausade larm inför omvårdnadsmoment. Då patienten oftast har apparater 

och ljuden samlade runt huvudet kan det skapa ett onödigt vårdlidande. Det är därför av 

stor betydelse att personalen inne på rummen i högre utsträckning försöker arbeta 
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förebyggande när det kommer till ljud och larm. Harder och Marc (2013, ss. 407-412) 

beskriver att 44-80% av alla larm är falsklarm, alltså larm som inte signalerar sjukdom 

utan felanalys. Nyare personal kan känna en trygghet i larmen och kan därför sätta 

snävare larmgränser, vilket kan öka mängden falsklarm. Det skapas alltså lätt en 

konflikt mellan en lugn miljö och personalens trygghet. Patientsäkerheten och 

personalens trygghet måste gå ”hand i hand” med varandra. 

 

Det har publicerats forskning om ljudnivån inne på vårdrum på IVA, där resultatet visar 

att det inte är lägre än 50 dB (Christensen 2007, s. 191). De moment som är nödvändiga 

på IVA går inte alltid att eliminera men personalen kan öka sin medvetenhet genom att 

till exempel öppna förpackningar utanför patientrummet eller minimera onödiga spring 

på rummet. Johansson et. al. (2016, ss. 4-7) har gjort en studie om 

intensivvårdspersonalens kunskap om ljudnivån i vårdmiljön. Deras studie visade att det 

finns bristande kunskaper inom ett stort och viktigt område i vårdmiljön. 

 

I detta examensarbete gavs en bild av att ljudet endast påverkar patienterna negativt, 

men enligt Johansson et. al. (2012, ss. 273-276) kan patienter även känna rädsla och 

ångest om det blir alldeles för tyst. Informanterna i resultatet menade att hörselproppar 

och hörselskydd skulle kunna minska alla de ljud som finns i vårdmiljön, men ingen av 

informanterna beskrev hur dessa hörselskydd på ett negativt sätt skulle kunna ta bort det 

sinne som patienten har kvar för att kunna orientera sig. Sammantaget är det alltså svårt 

att få en balans i ljudnivån inom den högteknologiska vården och kunskapen hos 

personalen bör förbättras genom mer utbildning. 

 

För att skapa en vårdmiljö som är till fördel för både personal och patient är enkelrum 

det absolut bästa. Medpatienter var en av flera bidragande orsaker till att vårdmiljön 

blev mer krävande för samtliga inne på rummet. Vårt resultat styrks av tidigare 

forskning som menar att sjuksköterskor uttryckt känslor av förtvivlan för medpatienter 

eftersom det är svårare att skydda patientens personliga sfär. Patienterna som vårdas 

tillsammans med andra är ofta medvetna om att det finns flera patienter på rummet och 

att medpatienterna inte sällan förekommer i vanföreställningar (Granberg, Bergbom, & 

Lundberg 1998, ss. 298-305; Olausson, Ekebergh & Österberg 2014, ss. 129-131). Både 

informanterna och tidigare forskning beskriver att vinsterna är många för patienterna 

om fler enkelrum implementeras. Bland annat kan patientens integritet säkerställas, ett 

ökat skydd mot infektioner skapas, samt att det bidrar till en lugnare miljö (Johansson 

et. al. 2012, ss. 273-276; Halpern 2014, s. 647; Redden & Evans 2014, ss. 42-50; 

Johansson et. al. 2016, ss. 4-7). 

 

Patienterna på IVA kunde hamna i en beroendeställning till personalen vid kritisk 

sjukdom och så enkla saker som att få hjälp att bli avtvättade kunde då vara bidragande 

till att öka patientens välbefinnande. Informanterna belyste vikten av att skydda och 

värna om sekretess och patientens integritet då detta kunde minska deras utsatthet. Det 
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var flera av informanterna som gav en bild av hur läkare från andra avdelningar ofta var 

sämre på att respektera sekretessen och patientens integritet. I intensivvårdskontexten 

anser vi att det blir särskilt viktigt för vårdpersonalen att ta på sig rollen som patientens 

advokat, då patienterna ofta är sederade och inte har någon möjlighet att skydda sig 

själv. Flera förklarade att det var svårt att säga till annan personal, detta bevisar att det 

finns en brist i rollen som advokat hos vårdpersonalen. Medvetenheten om patientens 

utsatthet bör uppmärksammas och utvecklas. Cypress (2011, ss. 276-278) stärker i sin 

studie det resultat som framgick i detta examensarbete, att vårdpersonalen har en viktig 

roll i att tänka holistiskt kring patienten och anhöriga, en del i detta beskrevs som 

advocacy. 

 

Organisationen inom intensivvården var en av de faktorer som personalen beskrev som 

ett stort problem för en god vårdmiljö. Personalen upplevde en frustration över att inte 

kunna påverka vårdmiljön i den utsträckning som de önskar på grund av bristen på 

personal och ekonomiska medel. Harder och Marc (2013, ss. 407-412) har i sin 

forskning kommit fram till att bristen på sjuksköterskor är förknippad med en högre 

dödlighet, längre vårdtid samt en minskad tillfredställelse hos patienterna. 

Informanterna kände att de sällan kunde göra det lilla extra för patienten i vårdmiljön 

vilket de beskrev berodde på underbemanning. Det är därför viktigt att lyfta dessa 

frågor på en högre organisatorisk nivå eftersom detta i slutändan kan leda till att 

patienten utvecklar ett vårdlidande. Harder och Marc (2013, ss. 407-412) menar även att 

personalbristen leder till att arbetsbelastningen hos sjukvårdspersonalen ökar vilket kan 

skapa en högre frekvens av fel samt att personalen inte hinner utföra sina 

vårdhandlingar som planerat, konsekvensen av detta kan bli en patientsäkerhetsfråga 

och ett missnöje hos personalen. Johansson et. al. (2016, ss. 4-7) framhåller att 

ledningen för en organisation har en viktig roll att uppmärksamma personalens förslag 

till en bättre vårdmiljö, annars kan detta leda till känslor av förtvivlan och hopplöshet 

hos personalen som på sikt även drabbar patienten. Vi anser att framtidens intensivvård 

bör planeras och organiseras utifrån en hållbar utveckling som omfattar såväl miljön, 

ekonomi som personalpolitik. Desmond (2016, ss. 2-5) beskriver att utvecklingen av 

vården som sker idag ofta har en kortsiktig framtidssyn gällande den hållbara 

utvecklingen. Vidare beskrivs det att ledarskapet för en hållbar utveckling kräver stöd i 

att miljön hålls i gott skick och har finansiella medel för att bedriva en hållbar vård. 

 

Något som samtliga informanter beskrev i intervjuerna var önskan av att ta in naturen 

som en del av vårdmiljön. Eftersom detta var något samtliga informanter påtalade hade 

förbättrat vårdmiljön ställer vi oss frågande till hur naturen hade kunnat implementeras 

mer i den rådande intensivvården. Det är framförallt två stora faktorer som måste 

förbättras för att möjliggöra att naturen blir en del av vårdmiljön. Vi anser att dessa 

faktorer är organisatoriska och vårdgeografiska. Med detta menar vi att det krävs mer 

personal och ekonomiska resurser men även lokaler som är anpassade utifrån 

intensivvårdens perspektiv och behov. Forskning visar att naturen har flera positiva 
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effekter, bland annat kan det minska behovet av sömn- och smärtstillande mediciner och 

kan skynda på tillfrisknandet samtidigt som det ger ett positivt avbrott i en annars 

ganska tråkig miljö (Olausson, Ekebergh & Österberg 2014, ss. 129-131; Berezecka et. 

al. u.å.). 

 

En annan del för att stärka patienten i sin utsatta situation var att ge anhöriga plats i 

vården, eftersom det var en viktig del att få patienten att känna trygghet. Det framstod i 

McKinleys et. al. (2002, ss. 30-33) studie att patienterna såg sina anhöriga som en 

trygghet bara genom deras närvaro eftersom de representerade en bit av deras 

verklighet. I examensarbetets resultat framkom det att informanterna ansåg att anhöriga 

har en viktig roll och plats i vårdmiljön runt patienten, men att det ibland kunde 

upplevas som att anhöriga var i vägen för att de skulle kunna arbeta obehindrat. På 

grund av den vårdmiljön som finns idag är utrymmet för anhöriga ytterst begränsad. De 

små ytorna och den stressiga atmosfären får personalen att prioritera bort anhöriga i 

större grad än vad många önskar. Det är viktigt att involvera anhöriga i en allt högre 

utsträckning än vad som tidigare gjorts eftersom detta anses gynna patienten. 

 

SLUTSATS 

Resultatet av detta examensarbete styrker tidigare forskningsresultat inom området 

vårdmiljö. Medvetenheten hos intensivvårdspersonalen som intervjuades var 

förhållandevis god men det finns mycket som kan utvecklas och förbättras. Personalen 

är en viktig del av vårdmiljön och personalens förhållningssätt på vårdrummet påverkar 

vårdandet. Verksamheterna bör prioritera vårdmiljön för att minska lidande, förlängd 

vårdtid och arbetstyngd. Förhoppningsvis kan detta examensarbete användas för att 

skapa diskussion och reflektion över den vårdmiljö som idag råder. Vår förhoppning är 

att det i framtiden kan skapas en vårdmiljö som blir bättre för alla inblandade parter. 

 

KLINSKA IMPLIKATIONER 

 Arbeta för mer enkelrum 

 Öka reflektionen över vårdmiljöns betydelse 

 Att medvetandegöra personalens betydelse för vårdmiljön 

 Skapa rutiner för att minska onödigt ”spring” på rummen 

 Att medvetet minska onödiga samtal inne på patientrummet 

 Sträva efter mer inslag från naturen i vårdmiljön 

 Ökad bemanningen för en främjad vårdmiljö 

 Utveckla vårdrummets design utifrån evidensbaserad vetenskap 
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Till verksamhetschef/vårdenhetschefs gällande deltagande och 

genomförande av examensarbete under våren 2016 
Hej 

Vi är två sjuksköterskor som nu studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Under våren 2016 kommer vi inom 

ramen för specialistutbildningen genomföra vårt examensarbete på magisternivå. 

Syfte med examensarbetet är att undersöka intensivvårdspersonalens medvetenhet om 

vårdmiljön och dess betydelse för patienten. 

Datainsamlingen kommer ske via kvalitativa intervjuer. Vi planerar att bjuda in 

intensivvårdspersonal från Universitetssjukhusets tre allmänna intensivvårdsavdelningar 

att delta för att få en bredare spridning på innehållet i data då vårdmiljön kan variera på 

olika avdelningar. Vi räknar med att intervjuerna kommer pågå 45 -60 minuter. 

Vi önskar inkludera nio personer för deltagande, tre från respektive avdelning (två 

sjuksköterskor och en undersköterska). Intervjupersonerna ska helst ha minst fem års 

erfarenhet av patientvård på intensivvårdsavdelning. 

Den personal som kommer delta i intervjuer kommer att få information skriftligt via 

brev. Intervjupersonerna kommer att informeras om att deras deltagande är helt frivilligt 

och att det är möjligt att när som helst avstå från sitt deltagande utan att lämna 

motivering för detta. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och transkriberas innan 

analys genomförs. Deltagarnas identitet kommer avidentifieras i utskrift och kommer 

inte kunna identifieras i det färdigställda examensarbetet. Endast författarna Tobias 

Carlberg och Emma Andersson tillsammans med handledare Berit Lindahl kommer att 

ha tillgång till det transkriberade materialet. Om ni önskar ta del av det färdigställda 

examensarbetet kontakta gärna författarna. Det kommer även finnas arkiverat i 

databasen DIVA i biblioteket vid högskolan i Borås. 

Vi söker därför godkännande hos samtliga verksamhetschefer och vårdenhetschefer för 

genomförandet av detta examensarbete. Det hade varit önskvärt om ni också har 

möjlighet att hjälpa oss att komma i kontakt med personal. 
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Studenter: 
Tobias Carlberg tobias.carlberg@student.hb.se xxxx-xx xx xx 
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GODKÄNNANDE 
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