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Sammanfattning 

Bakgrund: Respiratorvård är en livräddande teknik under ständig utveckling. Det är 

en påfrestande behandling som kräver mycket av både patienter och personal. För 

patienterna innebär det både fysiska obehag, som smärta från endotrakealtuben och 

sugning av luftvägarna, samt emotionella obehag, som svårigheter att kommunicera, 

ångest och känsla av hjälplöshet. Det är viktigt att skapa en vårdrelation. Personalen 

ska kunna utföra individualiserad vård, ha förmåga att kommunicera och se patienten 

i dess helhet. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelser av att 

behandlas med respirator på en intensivvårdsavdelning. 

Metod: Studien genomfördes som systematisk litteraturstudie. Resultatet baserades på 

tjugo kvalitetsgranskade artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad design, som 

analyserades med hjälp av Graneheim & Lundmans beskrivning av innehållsanalys. 

Resultat: De flesta patienter upplevde någon form av obehag under 

respiratorbehandlingen. De största obehagen var relaterade till smärta från 

endotrakealtuben, kommunikationssvårigheter, att inte ha kontroll och att behöva 

förlita sig på andra människor och maskiner för att hållas vid liv, att inte veta vad som 

var verkligt eller overkligt samt ångest och rädsla för döden och det okända. 

Sjukvårdspersonalens beteende, besök av anhöriga och miljön på 

intensivvårdsavdelningen hade alla stor inverkan på patienternas upplevelse, både på 

gott och ont. Att ha någonting att kämpa för och motivation för att vilja leva var viktiga 

faktorer för patienternas återhämtning och många upplevde att de fick en ny syn på 

livet efter att ha överlevt en så stor prövning. 

Slutsats: Sjukvårdspersonalens attityd och beteende hade en stor betydelse för 

patienternas upplevelse av respiratorvården samt deras förmåga att kommunicera. Att 

ha en bra inställning och förhållandet till anhöriga var väsentligt för att känna 

motivering att återhämta sig. 

Nyckelord: Intensivvård, omvårdnad, patienters upplevelser, respiratorvård, 

systematisk litteraturstudie 

 



 

 

Abstract 

Background: Mechanical ventilation is a lifesaving technology under constant 

development. It is a harsh treatment that requires much of both patients and staff. For 

patients it means both the physical discomfort, such as pain from the endotracheal tube 

and suction of the airways, and emotional discomfort, such as difficulty to 

communicate, anxiety and feelings of helplessness. It’s important to create a staff-

patient relationship. It requires that the staff can perform individualized care, have 

ability to communicate and see the patient as a whole. 

Aim: The aim of the literature review was to describe patients’ lived experience of 

being treated with mechanical ventilation in an intensive care unit. 

Methods: The study was conducted as a systematic literature review. The result was 

based on twenty quality-reviewed articles using qualitative, quantitative and mixed 

design, which was analyzed with the help of Granheim & Lundmans description of 

content analysis. 

Results: Most patients experienced some form of discomfort during mechanical 

ventilation-treatment. The biggest discomfort was related to pain from the 

endotracheal tube, communication difficulties, not being in control and having to rely 

on other people and machines to be kept alive, not knowing what was real or unreal as 

well as anxiety and fear of death and the unknown. Behavior of the staff, family visits 

and the environment in the intensive care unit all had a big impact on patients' 

experience, both good and bad. To have something to fight for and the motivation to 

want to live were important factors for the patients' recovery and many felt that they 

had a new outlook on life after having survived such a big ordeal. 

Conclusion: The staffs’ attitude and behavior had a significant impact on patients' 

experience of mechanical ventilation-treatment and their ability to communicate. 

Having a good attitude and relationship with family members was essential to feel the 

motivation to recover. 

The patient's own approach to the treatment and recovery, as well as the staffs’ attitude 

and behavior had a significant impact on patients' experiences and abilities. 

Keywords: Intensive care, mechanical ventilation, nursing, patient experiences, 

systematic literature review 
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1. Bakgrund 

1.1. Respiratorvård 

1.1.1. Grundläggande funktioner 

Respiratorvård är en avgörande behandling för patienter med respirationssvikt. 

Under polioepidemin på 1950-talet användes ventilatorer med undertryck, så kallade 

”järnlungor”. Det var tankar som täckte hela patienternas kroppar, förutom huvudet. 

Denna metod var dock inte optimal då många av patienterna dog till följd av 

koldioxid-narkos. På 1960-talet växte övertrycksventilation via en tub i 

luftvägen fram som en allt vanligare teknik inom intensivvården, så kallad 

invasiv ventilation, vilket är den metod som används idag (Dubwik, 1997, s. 94-

95; Marini, 2013). För invasiv ventilation via luftvägen får patienterna antingen 

en endotrakealtub (ETT), nasotrakealtub eller trakeostomi (Dubwik, 1997, s. 94-

95; Parker, 2012). Med ETT innebär det att en slang går ned i halsen, vid 

nasotrakealtub går en slang ned via näsan och vid trakeostomi görs det istället 

ett hål i luftstrupen, något som ofta används vid långvarig respiratorbehandling 

(Bakkelund & Thorsen, 2009, s. 265; Parker, 2012). 

 

1.1.2. Sedering 

Patientens behov av sedering skall bedömas från fall till fall. Obehag från ETT, 

miljön på intensivvårdsavdelningen (IVA) och alla undersökningar och 

behandlingar som utförs kan vara skrämmande, stressande, 

ångestframkallande och smärtsamma. Majoriteten av patienterna är i behov av 

någon form av sedering under deras respiratorbehandling och vistelse på IVA, 

men målet är att sederingen ska hållas så lätt som möjligt samtidigt som det ska 

bibehållas en god smärtlindring och ångestdämning (Guldbrandsen, 2009, s. 

119; Marini, 2013). Redan på 80-talet fanns en tradition att hålla patienterna så 

lätt sederade och medvetna som möjligt för ett snabbare tillfrisknande och 

avvänjning från respiratorn (Bergholm-Engberg, Hallenberg, Wickström & 
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Haljamäe, 1988). Utvecklingen har gått stadigt framåt under åren och både 

patienternas obehag och sederingsbehov fortsätter att minska. Idag har 

patienterna möjlighet att utföra mycket av arbetet med respiratorn själv, och det 

ligger stort fokus i att hålla behandlingstiderna så korta som möjligt för att 

minska risken för komplikationer, såsom infektion, hemodynamiska 

konsekvenser och ventilatorinducerade lungskador (Dybwik, 1997, s. 96; 

Marini, 2013). I och med att patienterna hålls mer vakna betyder det en större 

utmaning för sjukvårdspersonalen att hålla patienterna optimalt sederade och 

smärtlindrade. Vid otillräcklig sedering ökar risken för oro, 

ventilatordyssynkronisering och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

(Gurudatt, 2011). 

 

1.1.3. Omvårdnad 

Vid respiratorvård är det viktigt med kontinuerlig övervakning av vitala 

parametrar och ventilatorinställningar, syremättnad, andningsljud och 

förändringar i andningsarbete. Sugning av luftvägarna görs vid behov för att 

avlägsna sekret och slem. Innan sugning bör patienterna preoxyneras för att 

undvika syrebrist och ångest. Sugningen bör utföras försiktigt för att undvika 

blödning i luftvägarna och ska begränsas till så kort tid som möjligt då öppen 

luftväg ökar risken för infektion. Då patienterna inte verbalt kan uttrycka deras 

behov är det viktigt att sjukvårdspersonalen gör sitt bästa för att kunna 

kommunicera med patienterna genom att fråga ja/nej-frågor så de kan nicka 

eller skaka på huvudet samt ge dem verktyg som penna och papper eller 

ordtavlor. Sjukvårdspersonalen måste också vara observanta för att kunna 

bedöma och behandla patienternas smärt- och ångestnivå. Oro och ångest kan 

behandlas både med olika grad av sedering men även med icke-farmalogiska 

metoder som beröring, besök av anhöriga, musik och distraktioner. Det är 

viktigt med munvård för att förhindra ventilator-associerad pneumoni (VAP), 

och då patienterna inte kan äta och svälja är det upp till personalen att hålla 
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dem välnuturerade, antingen med flytande näring via ventrikelsond eller 

parenteral nutrition. I omvårdnaden ingår även god information till patienter 

och anhöriga, samt att på ett bra sätt hjälpa patienterna med avvänjning från 

ventilatorn (Parker, 2012). 

 

1.1.4. Patientens upplevelse 

Många upplever både fysiska obehag och emotionella problem associerade med 

ventilatorbehandling (Wojnicki-Johansson, 2001). Känslan av att inte få luft kan 

leda till ångest och panik. Det gör det också svårt att slappna av och kan störa 

nattsömnen (Baumgarten & Poulsen, 2015). Miljön på IVA och den tekniska 

utrustningen leder ofta till upplevelser av stress, rädsla och osäkerhet (Dybwik, 

1997, s. 187). Att känna sig beroende av andra människor får många att känna 

sig svaga och hjälplösa (Baumgarten & Poulsen, 2015). Fysiska obehag, såsom 

smärta från ETT och sugning av luftvägarna är vanliga problem, men det som 

oftast ger upphov till störst obehag och frustration är 

kommunikationsproblemen. Att förlora det verbala talet kan vara skrämmande 

och isolerande samt ge en känsla av förlorad identitet. God information och 

personalkontakt är viktiga komponenter för att patienter som behandlas med 

respirator ska kunna känna sig delaktiga och trygga (Baumgarten & Poulsen, 

2015; Dybwik 1997, s. 191-193). 

 

1.2. Vårdrelationer 

1.2.1. Sjukvårdspersonalens roll 

Att ta hand patienter som behandlas med respirator vakna eller lätt sederade 

kräver en hög kompetens och empati av personalen. Det ställer stort krav på 

individualiserad omvårdnad, att respektera patientens integritet och att hålla 

dem så delaktiga som möjligt (Tingsvik, Bexell, Andersson & Henricson, 2003). 

Förmågan att kommunicera med en intuberad patient är en grundläggande del 

av omvårdnadsarbetet för att patienterna ska uppleva trygghet och en känsla av 
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identitet (Dybwik 1997, s. 194-195; Tingsvik et al., 2003). Beröring är ett mycket 

viktigt sätt att kommunicera på, speciellt om patienten inte kan använda sig av 

verbal kommunikation. Huden är ett av de känsligaste sinnesorganen och 

behovet av kroppskontakt och beröring kan minska stress och förmedla 

omsorg, respekt, intresse och medmänsklighet (Dybwik 1997, s. 194-195). Att ta 

sig tid och ge god information till patient och anhöriga kan vara betydande för 

patienternas upplevelse av hela situationen samt deras förmåga att 

kommunicera (Dybwik 1997, s. 194-195; Baumgarten & Poulsen, 2015; Wojnicki-

Johansson, 2001). 

 

1.2.2. Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Henderson (1991) menar att sjuksköterskan har en unik roll i 

omvårdnadsarbetet, med många olika funktioner, och måste ibland gå utanför 

sitt egentliga verksamhetsområde för att tillfredsställa patienternas behov (s. 9-

10). Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienterna med de 

grundläggande behoven och dagliga rutiner som de vanligen klarar själv, 

såsom att andas, äta, elimination, vila, sova, röra sig, sköta den personliga 

hygienen, klä sig varmt och lämpligt. Henderson anser att individen under 

normala förhållanden själv kan tillgodose sina grundläggande behov, men vid 

respiratorbehandling blir de oförmögna att utföra dessa och behöver då hjälp 

att uppnå hälsa. Sjuksköterskan ska också ge möjlighet till mer än bara ett 

vegeterande tillstånd, som att hjälpa patienten med produktiva 

sysselsättningar, umgänge och förströelser (s. 12). De grundläggande behoven 

kan dock tolkas och tillfredsställas på olika sätt på grund av olika individuella 

faktorer, ålder, fysisk och psykisk kraft, kulturell och social bakgrund, vilja och 

motivation. (s. 13-14) Patienten ska alltid vara i fokus och det är sjuksköterskans 

ansvar att göra patienten delaktig och om möjligt låta dem ta egna beslut om 

vården. Det är viktigt för sjuksköterskan att lära känna patienten inifrån för att 

kunna förstå deras behov, då de ska kunna föra fram patientens önskemål när 
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de inte klarar det själv. De ska kunna agera som patientens armar och ben när 

de inte kan röra dem själv, deras röst när de inte själva kan kommunicera och 

livslust för den som önskar att dö. Det är också sjuksköterskans ansvar att 

upprätthålla en hälsofrämjande och säker miljö, strukturera, planera och 

anpassa omvårdnaden efter tillstånd och önskemål samt lindra, trösta och 

undervisa patient och anhöriga (s. 11). Det är viktigt med ett konstruktivt 

förhållande mellan sjuksköterska och patient. För att kunna ha förståelse och 

respekt för andra och kunna hjälpa dem att uttrycka sina förhoppningar, 

frustrationer, rädsla, vrede, kärlek och andra känslor är det viktigt att ha 

självkännedom och självrespekt (s. 14-15). Henderson uppfattar människan som 

en självständig, aktivt handlande individ och målet är att stärka patientens 

självständighet och att så snabbt som möjligt hjälpa dem återfinna sitt 

oberoende (s. 10). 

 

1.2.3. Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Enligt Katie Erikssons (2014) omvårdnadsteori innebär vård både en vetenskap 

och en praktisk verksamhet. Sjukvårdspersonalens primära uppgift är att vårda 

patienten, vilket kräver vårdkunskap men också att utövaren behärskar konsten 

ge individualiserad vård (s. 10). Patient-vårdrelationen utgör den 

grundläggande kärnan och är en förutsättning för en fungerande vårdprocess. 

Det interaktiva mötet mellan patient och vårdare bygger på en helhetssyn av 

människan, att möta människan som kropp, själ och ande, och ger patienten 

kraft att vara delaktig i processen (s. 18, 28, 55-56). Alla människor har 

gemensamma drag, men varje individ har unika särdrag vilket betyder att 

ingen vårdprocess är identisk (s. 28). Vårdprocessen utgår från presens och 

vården ska formas utifrån de resurser och möjligheter som finns här och nu, 

vilket innebär att vårdaren verkligen vågar stanna upp och möta hela 

människan (s. 19). Vårdförhållandet är en professionell relation som bygger på 

kunskap och etik och handlar om att stödja patientens hälsoprocess. Relationen 
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bygger på ömsesidighet, att ge och ta, och en vårdare kan aldrig forcera en 

relation (s. 55-56). Att vårda innebär att gå bredvid och visa vägen framåt, men 

inte bestämma takten eller målet (s. 19). Kontinuiteten i vårdrelationen är viktig 

och innebär att patientens hälsoprocess ostört kan utvecklas mot optimal hälsa 

(s. 55-56). Patientens vårdlidande är en kamp för deras värdighet och frihet att 

vara människa. Lidandet har oftast en tyst uttrycksform, men går att uppfatta 

med hjälp av medmänsklighet och medlidande. Lidandet kan uppfattas som 

ondskefullt, men om själva livet har en mening får också lidandet en mening 

(Eriksson, 1994, s. 11-12). Människans grundhållning till lidande kan präglas av 

ödmjukhet eller bitterhet. Att hantera lidandet med ett ödmjukt förhållningssätt 

hjälper att skapa mod för att gå in i lidandet, samt förmågan att känna 

medlidande för andra och se bort från sitt eget lidande. Att möta lidandet med 

bitterhet leder till hat och förakt mot sig själv och andra (s. 76). Det är viktigt att 

ha ett aktivt förhållningssätt till lidandet, att inte tillåta lidandet att bli ett 

subjekt och att inte själv bli ett objekt för lidandet (s. 76-77). 

 

2. Problemformulering 

Att behandlas med respirator på IVA är en mycket påfrestande upplevelse som 

på många sätt påverkar patienterna och hindrar dem från att utföra deras 

grundläggande behov. Som sjukvårdspersonal kan det vara svårt att förstå hur 

patienterna faktiskt upplever situationen och hur de ska kunna hjälpa på bästa 

sätt, främst på grund av kommunikationssvårigheterna som oundvikligen 

uppstår. Med den här litteraturstudien var målet att få en samlad och tydligare 

bild av patienternas upplevelser av att vårdas med mekanisk ventilation, för att 

på så sätt öka förståelsen och kunskapen för intensivvårdspersonalen runt 

behandlingen och interaktionen med dessa patienter. 
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3. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av 

respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning. 

 

4. Metod 

4.1. Design 

Studien är en systematisk kvalitativ litteraturstudie. Med kvalitativ innebär det 

omfattande sammanfattningar av ett fenomen eller händelser (Polit & Beck, 

2016, s. 479). En systematisk litteraturstudie är en översyn som metodiskt 

integrerar forskning gällande en specifik frågeställning eller 

problemformulering med hjälp av noggrann datainsamling som preciseras i ett 

protokoll eller en tabell (Polit & Beck, 2004, s. 647). Resultatet är baserat på tjugo 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad design, framtagna 

efter systematisk litteratursökning i databaser med fokus på medicin, hälsa, 

omvårdnad och vårdvetenskap (Backman, 2008, s. 193). 

 

4.2. Urval och datainsamling 

Data samlades in med inspiration av Forsberg & Wengströms (2016) 

urvalsprocess. Totalt gjordes fyra sökningar i två olika databaser, CINAHL och 

PubMed (se tabell 2-5). Sökorden baserades på de meningsbärande orden i 

syftet. Förutom ett sökord i fritext användes CINAHL Headings i databasen 

CINAHL och MeSH-termer i databasen PubMed. Sökorden som användes i den 

första sökningen var ‘respiration, artificial’, ‘mechanical ventilation’ och ‘intensive 

care units’. Samtliga fanns som både CINAHL Headings och MeSH-termer. 

‘Experiences’ användes som frisökning i båda databaserna. ‘Mental recall’ fanns 

som MeSH-term och användes i PubMed-sökningen som ett alternativ till 

‘experiences’, men fanns ej som CINAHL Heading och användes därför inte i 

CINAHL-sökningen. I den andra sökningen användes MeSH-termen 
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‘respiration, artificial/psychology’ och CINAHL Heading ‘respiration, 

artificial/psychosocial factors’, vilket inte var identiska sökord men ansågs som 

nära nog synonymer för att bedömas som en jämlik sökning. De booleska 

sökoperatorerna ‘AND’ och ‘OR’ användes för att kombinera sökorden och göra 

en bredare sökning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72-73). Inga 

begränsningar togs med i sökningen, som till exempel årtal, ålder eller språk, 

detta för att få en så bred sökning som möjligt. Inklusionskriterier var; patienter 

som behandlats i respirator och därefter kunde återberätta sina minnen och 

erfarenheter av upplevelsen, patienter som var 18 år och äldre, patienter som 

behandlats i respirator på en intensivvårdsavdelning, patienter som behandlats 

med invasiv ventilation, upplevelser från patientens perspektiv och studier 

utförda på ett etiskt sätt med välformulerat etiskt resonemang. 

Exklusionskriterier blev alltså; patienter som behandlats i respirator men ej 

hade tillräckligt starka minnen av att kunna berätta om upplevelsen, patienter 

under 18 år, patienter som behandlats med respirator i hemmet, patienter som 

behandlats med non-invasiv ventilation, upplevelser från sjukvårdspersonalens 

eller anhörigas perspektiv och studier utan etiskt resonemang. Dessa kriterier 

togs ej med i beräkningen under sökningen, men användes som ram under 

genomgången av artiklarna och styrde vad som sållades bort och vad som togs 

vidare för granskning. Några artiklar som valdes beskrev både patienternas och 

sjuksköterskornas eller anhörigas upplevelser, i dessa artiklar har endast 

resultatdelarna som fokuserat på patienternas perspektiv valts ut, och de har på 

så sätt uppfyllt kriterierna. 

 

Den första sökningen resulterade i 65 träffar i PubMed och 111 träffar i 

CINAHL. Den andra sökningen fick 46 träffar i PubMed och 30 träffar i 

CINAHL. Totalt blev det 252 träffar från alla fyra sökningar varav samtliga 

titlar lästes igenom, och de som verkade relevanta för syftet togs vidare. Av de 

89 titlar som togs vidare för att läsa dess abstrakt så var 21 stycken dubletter 
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från andra sökningar. Av de 68 individuella artiklar som återstod valdes 35 

stycken ut som relevanta nog att läsa i sin helhet. De artiklar som föll bort 

gjorde det på grund av att de inte riktigt svarade på syftet eller inte uppnådde 

inklusions- eller exklusionskriterierna. Från den andra sökningen i CINAHL 

togs ingen artikel vidare till granskning då många av träffarna var dubletter 

från tidigare sökningar. De 20 artiklar som togs vidare för kvalitetsgranskning 

enligt SBU:s granskningsmall, bedömdes samtliga som medel eller hög kvalitet 

och användes därför till studiens resultat. 

 

4.3. Kvalitetsgranskning 

Alla artiklar som svarade an mot studiens syfte granskades enligt Willmans et 

al. (2011, s. 173-176) protokoll för kvalitetsbedömning, kvalitativ och kvantitativ 

metod. De med medel eller hög kvalitet inkluderades i studien. Studier med låg 

kvalitet skulle ha exkluderats, men ingen av de studier som granskades var av 

låg kvalitet. De artiklar som var av kvalitativ metod granskades enligt den 

kvalitativa granskningsmallen, de av kvantitativ metod granskades enligt den 

kvantitativa granskningsmallen och de med mixad kvalitativ och kvantitativ 

metod granskades enligt de relevanta delarna i både den kvalitativa och 

kvantitativa granskningsmallen. Totalt bedömdes en artikel som medel kvalitet 

och resterande nitton artiklar som hög kvalitet (se tabell 5).  

 

4.4. Etiskt övervägande 

Alla artiklar som användes i resultatet var godkända av en etisk kommitté, 

förutom en. Trots att den inte var granskad av en etisk kommitté så bedömdes 

den som medel kvalitet. Artikeln ansågs trots detta vara av tillräckligt god 

kvalitet för att använda i studien då metoden bedömdes ha varit utförd på ett 

etiskt godkänt sätt och den innehöll ett bra etiskt resonemang. När människor 

används som studiedeltagare är det noga att säkerställa att rättigheterna för 
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dessa människor skyddas (Polit & Beck, 2008, s. 141). Studien i fråga var 

designad och genomförd i enlighet med de gemensamma principerna för 

mänsklig forskning, patienterna hade gett sitt informerade samtycke till att 

delta i studien och den var externt godkänd. 

 

4.5. Dataanalys 

Resultatet från de vetenskapliga artiklarna analyserades med hjälp av 

Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Polit & Beck (2004, s. 714) beskriver innehållsanalys som en 

process för att organisera och integrera berättande, kvalitativ information enligt 

framträdenade teman och koncept. Manifest innebär en observerad, mätbar 

variabel som fungerar som en indikator på en underliggande konstruktion 

(Polit & Beck, 2004, s. 723). Graneheim & Lundman (2004) beskriver manifest 

som en analys av vad texten säger, behandlar innehållsaspekten och beskriver 

synliga uppenbara komponenter. Resultaten från de vetenskapliga artiklarna 

som svarade på syftet och uppnådde medel eller hög kvalitet efter 

artikelgranskningen lästes igenom grundligt upprepade gånger av båda 

författarna för att få en djupare förståelse för helheten av innehållet. Ord, 

meningar, uttalanden eller fraser som var relevanta för syftet, så kallade 

meningsbärande enheter, plockades ut från resultatdelarna i varje artikel. De 

meningsbärande enheterna kondenserades, alltså kortades ned samtidigt som 

kärnan och innehållet bevarades. De kondenserade meningsenheterna kodades 

och delades upp i fem övergripande kategorier som återspeglade det manifesta 

centrala innehållet; ’emotionellt lidande’, ’kommunikationssvårigheter’, ’fysiskt 

obehag’, ’omgivningens påverkan’ och ’se framåt’. Några av kategorierna 

delades sedan upp i subkategorier för att tydliggöra och strukturera. I kategorin 

’Emotionellt lidande’ framstod två subkategorier; ’att vara beroende’ och 

’ångest och overkliga minnen’. I kategorin ’omgivningens påverkan’ framstod 
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tre subkategorier; ’miljöns inverkan’, ’sjukvårdspersonalens betydelse’ och 

’anhörigas stöd’ (se tabell 1). 

 

5. Resultat 

Resultatet presenteras i fem kategorier och fem subkategorier (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Emotionellt lidande 

 

Kommunikationssvårigheter 

Fysiskt obehag 

Omgivningens inverkan 

 

 

 

Se framåt 

- Att vara beroende 

- Ångest och overkliga minnen 

 

 

- Miljöns påverkan 

- Sjukvårdspersonalens 

betydelse 

- Anhörigas stöd 

 

5.1. Emotionellt lidande 

5.1.1. Att vara beroende 

Det var en stor känslomässig sorg som uppstod under respiratorbehandlingen. 

Att vakna upp och inte veta vad som hänt eller vad som var fel, med en plötslig 

oförmåga att ta hand om sig själv, gav upphov till plågsamma upplevelser av 

maktlöshet och sårbarhet samt en känsla av förlorad kontroll (Bergbom-

Engberg & Haljamäe, 1988; Engström, Nyström, Sundelin & Rattray, 2013; 

Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012; Samuelson, 

2011a; Wang, Zhang, Li & Wang, 2008). Hjälplösheten orsakade känslor av 

depression, ångest, ilska och frustration, samt en stark rädsla för att dö 

(Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Engström et al., 2013; Karlsson et al., 

2012; Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). Många patienter återkallade hur de 

kände sig ensamma, isolerade och inlåsta. Vissa patienter önskade att de kunde 
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fly och mindes deras försök att klättra ur sängen för att komma undan 

(Samuelson, 2011a). Många av patienterna återkallade den avancerade tekniken 

som respiratorvård innebar som en stor faktor till rädsla och ångest. Att vara 

beroende av livsuppehållande utrustning var ofta grundorsaken till känslor av 

hjälplöshet och förlorad kontroll. Att förlita sig på en maskin för att leva 

skapade en stor rädsla över vad som skulle hända om tekniken strulade 

(Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Engström et al., 2013; Flinterud & 

Andershed, 2015; Karlsson et al., 2012: Wang et al., 2008). Några patienter 

beskrev hur de alltid lyssnade efter ljudet av respiratorn för att försäkra sig om 

att den fungerade (Engström et al., 2013). Att vara så beroende av en maskin 

betydde också att patienterna var tvungna att förlita sig på 

sjukvårdspersonalens förmåga att upptäcka eventuella problem, till exempel 

om slangen täpptes till av slem (Karlsson et al., 2012). Det var en väldigt 

skrämmande och obekväm upplevelse att förlora kontrollen och att vara 

beroende av andra för allt, det skapade stress, ångest och panik (Engström et 

al., 2013; Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson et al., 2012). Många av 

patienterna beskrev hur de kände sig svaga och hjälplösa som små barn när de 

förlorade förmågan att vara självförsörjande i vardagliga aktiviteter och krävde 

hjälp med de mest grundläggande behoven som att få luft, fysisk rörelse, 

personlig hygien och toalettbesök (Karlsson et al., 2012; Wang et al., 2008). Att 

inte kunna gå på toaletten själv var särskilt krävande (Engström et al., 2013; 

Karlsson et al., 2012). Att eliminera i sängen innebar förlust av den personliga 

värdigheten och de insåg nödvändigheten av att lämna sig helt i händerna på 

någon annan, med allt vad det innebar. Det fanns en stark önskan om att göra 

något åt situationen men de hölls fången i ett passivt tillstånd av hjälplöshet på 

grund av deras dåliga skick (Karlsson et al., 2012). Trots att det var en jobbig 

situation var det ändå en tröst för många att veta att de var vid medvetande, 

det var en bekräftelse på att deras hjärnor fortfarande fungerade och gav en 

känsla av hopp (Engström et al., 2013; Karlsson et al., 2012). Att vara medveten 
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om sin omgivning innebar också en slags kontroll i den mån att de kunde 

uppfatta vad som hände och ta in information (Karlsson et al., 2012). Deras 

egen övertygelse om att de skulle överleva, närvaro av personal de hade tillit 

till, närvaro av anhöriga samt god information och förberedelse inför 

omvårdnadsåtgärder var de viktigaste faktorerna för att känna en form av 

trygghet och kontroll (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Patak, Gawlinski, 

Fung, Doering & Berg, 2004). Även om det kändes hopplöst ibland så var de 

mycket tacksamma mot de som hjälpte dem när de inte klarade att göra 

någonting själv (Engström et al., 2013). 

 

5.1.2. Ångest och overkliga minnen  

En fluktuerande medvetandenivå, mardrömmar, hallucinationer, rädsla för att 

somna och lämnas ensamma samt att inte veta vad som var verkligt eller 

overkligt var vanligt förekommande och ångestframkallande upplevelser hos 

patienterna (Chlan, 2003; Claesson, Mattson & Idvall, 2005; Engström et al., 

2013; Fink, Makic, Poteet & Oman, 2015; Flinterud & Andershed, 2015; Khalaila 

et al., 2011; Ma et al., 2010; Rose, Nonoyama, Rezaie & Fraser, 2014; Rotondi et 

al., 2002; Samuelson, 2011a; Samuelson, 2011b; Samuelson, Lundberg & 

Fridlund, 2007; Van de Leur et al., 2004; Wang et al., 2008; Weinert & Sprenkle, 

2008). Minnen från tiden då de var i behov av respiratorvård varierade i grad 

och omfattning. Även om de utifrån uppfattades vara sövda betonade många 

att de ändå hade minnen från den perioden (Engström et al., 2013). Motsatsen 

var också beskriven, de som fått höra att de var vakna och sagt och gjort saker, 

trots att de inte hade några minnen av detta. Det var svårt att inte veta när eller 

om saker hade hänt. Det var också obehagligt att ha sett saker som 

uppenbarligen inte var där och detta påverkade dem även efter att de lämnat 

IVA (Engström et al., 2013; Wang et al., 2008). Att vara desorienterad till tid och 

plats (Flinterud & Andershed, 2015; Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008), ha 

paranoida vanföreställningar och att inte kunna skilja på verklighet och illusion 
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var mycket ångestframkallande (Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). De som 

hade högre grad av sedering hade större grad av overkliga minnen. Dock 

visade sig en ökad grad av vakenhet vara associerat med högre grad av symtom 

relaterade till PTSD. De som däremot var helt vakna visade på låga PTSD-

liknande symtom (Weinert & Sprenkle, 2008). Många associerade 

hallucinationer, perioder av terror och panik, sömnproblem, mardrömmar, 

overkliga situationer och rädsla av att lämnas ensam med smärta och obehag av 

ETT (Engström et al., 2013; Fink et al., 2015; Rose et al., 2014; Rotondi et al., 

2002; Samuelson et al., 2007; Weinert & Sprenkle, 2008). ETT var också orsaken 

till känslor av stress, frustration, förtvivlan, andnöd och ångest (Fink et al., 2015; 

Khalaila et al., 2011; Flinterud & Andershed, 2015; Rotondi et al., 2002; 

Samuelson, 2011a; Samuelson, 2011b; Van de Leur et al., 2004; Wang et al., 

2008). Hallucinationerna och drömmarna, oavsett om de var trevliga drömmar 

eller mardrömmar, var olikt något de tidigare upplevt. De flesta beskrev dem 

som fruktansvärda och överväldigande och att de var helt annorlunda mot 

deras vanliga drömmar de hade hemma (Wang et al., 2008). De flesta upplevde 

drömmar med skrämmande teman, som död, våld, skadade kroppsdelar, 

surrealistiska eller främmande figurer, skrämmande upplevelser av resor eller 

transport och fruktansvärda minnen av människor som försökte göra dem illa 

(Samuelson, 2011a). Patienterna beskrev mardrömmarna med skräckfyllda 

historier och deras förgäves försök att fly (Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). 

De skrämmande drömmarna var ofta lättare att komma ihåg och de flesta 

upplevde dem som mycket realistiska. Några upplevde att allt var diffust, som 

att vara i ett svart hål eller i en annan värld, de visste inte var de var eller kände 

inte igen sina anhöriga. Det var inte så vanligt, men några uppgav behagliga 

upplevelser, drömmar om resor och fester, vackra färger, fantastiska mönster 

och behagliga känslor av upprymdhet (Samuelson, 2011a). Många av 

patienterna från uppföljningsintervjuerna upplevde påträngande minnen av 
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panik och ångest från sjukhusvistelsen även upp till flera år efter utskrivningen 

(Engström et al., 2013; Rotondi et al., 2002).  

 

5.2. Kommunikationssvårigheter 

Majoriteten av patienterna uppgav kommunikationssvårigheter som en stor 

orsak till stress och obehag (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Engström et 

al., 2013; Fink et al., 2015; Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson et al., 2012; 

Khalaila et al., 2011; Nilsen et al., 2014; Patak et al., 2004; Rose et al., 2014; 

Rotondi et al., 2002; Samuelson, 2011a; Samuelson, 2011b; Samuelson et al., 

2007; Van de Leur et al., 2004). Att inte kunna uttrycka sig, förmedla sina behov 

eller föra ett samtal var både mycket tröttsamt och frustrerande (Engström et 

al., 2013; Fink et al., 2015; Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson et al., 2012; 

Khalaila et al., 2011; Nilsen et al., 2014; Patak et al., 2004; Samuelson, 2011a). 

När de inte kunde göra sig förstådd ledde det till förtvivlan, irritation, ilska, och 

känslor av hopplöshet och otrygghet (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; 

Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson et al., 2012; Khalaila et al., 2011; Patak et 

al., 2004). Några förstod inte till en början att de inte kunde prata och det var 

mycket stressande när det försökte tala men ingenting kom fram (Flinterud & 

Andershed, 2015). Många upplevde det mycket frustrerande att de kände sig 

helt klar i huvudet och visste vad de ville förmedla, men klarade inte av att 

kommunicera det (Engström et al., 2013; Flinterud & Andershed, 2015). 

Framförallt kände sig många otroligt maktlösa när de inte kunde uttrycka den 

smärta de kände. De beskrev hur de skrek inombords av smärta, men var 

oförmögen att förmedla det till personalen (Flinterud & Andershed, 2015; Rose 

et al., 2014). Att inte kunna säga sitt namn kunde upplevas som särskilt svårt. 

Det ingav känslan av att inte bli identifierad som en person och att inte bli 

omhändertagen som en människa med individuell personlighet (Karlsson et al., 

2012). För att kunna kommunicera utan röst använde de sig av olika 

hjälpmedel, såsom att läsa på läppar, nicka eller skaka på huvudet, skriva med 
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penna och papper, ord eller bildtavlor, alfabetsbrädor (Flinterud & Andershed, 

2015; Khalaila et al., 2011), klämma händerna, avläsa ansiktsuttryck, elektronisk 

röst (Khalaila et al., 2011), och via ipads. Många av patienterna upplevde 

kommunikationsförsöken som tröttsamma och krävande, både fysiskt och 

mentalt. Fysiska hinder som muskelsvaghet och skakningar försvårade 

kommunikationen och gjorde det svårt att använda vissa hjälpmedel som 

bildtavlor eller att skriva med penna och papper. Många förväntade sig att de 

skulle kunna använda sig av hjälpmedel för att kommunicera och det var en 

stor besvikelse om de inte orkade eller klarade av det. Deras egen ilska och 

rädsla kunde hindra patienterna från att lyckas med kommunikationen 

(Flinterud & Andershed, 2015), men även sjukvårdspersonalens roll hade en 

mycket stor betydelse. Beroende på sjukvårdspersonalens beteende kunde de 

antingen uppmuntra eller hindra kommunikationen för patienterna (Nilsen et 

al., 2014; Patak et al., 2004). Om personalen visade dåligt engagemang och inte 

verkade intresserade av att hjälpa till så resulterade det i att patienterna kände 

sig missförstådda, motarbetade och nedvärderade som människor, vilket 

avskräckte deras försök att kommunicera (Patak et al., 2004). Många uttalade 

sig om frustrationen över att behöva upprepa sig och att förmedla samma sak 

om och om igen, utan att någon förstod vad de menade. De beskrev hur det 

ibland kändes hopplöst och hur de ville ge upp (Flinterud & Andershed, 2015; 

Patak et al., 2004). Det var dock inte bara negativt, personalen kunde också vara 

till stor hjälp för att främja kommunikationen genom att ha en vänlig och 

tålmodig framtoning, vara uppmuntrande och hjälpsam, vara närvarande och 

tillgänglig samt erbjuda beröring, leenden och regelbunden och tydlig 

information (Nilsen et al., 2014; Patak et al., 2004; Samuelson, 2011a). Generellt 

upplevdes att de i vårdpersonalen som var äldre och mer erfarna förstod dem 

bättre (Karlsson et al., 2012). Att etablera ett bra förhållande mellan patient och 

sjuksköterska var mycket viktigt för att skapa en god kommunikation (Nilsen et 

al., 2014; Patak et al., 2004) och många upplevde att vårdpersonalen instinktivt 
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visste vad deras behov var, trots att de var oförmögna att kommunicera dem 

(Flinterud & Andershed, 2015). Med tiden lärde patienterna sig att behärska 

olika kommunikationshjälpmedel och personalen lärde sig läsa av deras gester 

och uppfatta deras behov och önskemål (Flinterud & Andershed, 2015). De 

hittade egna sätt att få fram vad de ville säga (Engström et al., 2013; Flinterud & 

Andershed, 2015) och lärde sig att ta kontakt på andra sätt, till exempel genom 

att knacka med saturationsklämman mot sängbordet (Engström et al., 2013). 

Några nämnde rädslan för att aldrig kunna prata igen och hur det hindrade 

dem från att handskas med nya utmaningar. För några deltagare kunde den 

rädslan sitta kvar ända tills de faktiskt kunde prata igen (Flinterud & 

Andershed, 2015). 

 

5.3. Fysiskt obehag 

Smärta och besvär från ETT framkom hos de flesta som en av de vanligaste 

orsakerna för stress och obehag (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Claesson 

et al., 2005; Engström et al., 2013; Karlsson et al., 2012; Khalaila et al., 2011; Ma 

et al., 2010; Rose et al., 2014; Rotondi et al., 2002; Samuelson, 2011a; Samuelson, 

2011b; Samuelson et al., 2007; Van de Leur et al., 2004; Wang et al., 2008). Några 

upplevde fortfarande obehag av ETT upp mot två månader efter extubering, 

främst i form av heshet, öm hals och röstförändringar (Samuelson, 2011b). Ett 

annat vanligt förekommande fysiskt obehag var törst (Engström et al., 2013; 

Khalaila et al., 2011; Ma et al., 2010; Rose et al., 2014; Rotondi et al., 2002; 

Samuelson, 2011a; Samuelson et al., 2007; Van de Leur et al., 2004). Ibland fick 

de inte dricka någonting, vilket kunde kännas som tortyr (Engström et al., 

2013). När personalen sedan hjälpte dem att fukta munnen eller gav dem en 

klunk vatten eller is för att lindra törsten kändes det som en oerhört stor lättnad 

(Engström et al., 2013; Samuelson, 2011a). Sugning av luftvägarna var också ett 

stort obehag för många (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Claesson et al., 
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2005; Engström et al., 2013; Karlsson et al., 2012; Khalaila et al., 2011; Ma et al., 

2010; Rotondi et al., 2002; Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). Det kunde vara 

mycket smärtsamt och orsakade en känsla av ångest och panik (Karlsson et al., 

2012). Det hade också stor betydelse vilken personal det var som utförde 

sugningen, då alla inte var lika försiktiga och professionella (Samuelson, 2011a). 

När det uppstod en blockering av sekret i slangen var det mycket långsamma 

och ångestfyllda sekunder innan det kunde tas bort av personalen (Engström et 

al., 2013). På samma gång som det var obehagligt upplevde många ändå 

sugning av luftvägarna som en lättnad (Samuelson, 2011a). Sväljsvårigheter 

(Khalaila et al., 2011; Rotondi et al., 2002; Samuelson, 2011a), vändningar i 

sängen (Ma et al., 2010; Rotondi et al., 2002; Samuelson, 2011a), vardagliga 

omvårdnadsåtgärder och behandlingar såsom att sätta nålar, ta blodprover, 

insättning av ventrikelsond, munvård och mobilisering var även de vanligt 

förekommande obehagliga upplevelser bland patienterna (Rotondi et al., 2002; 

Samuelson, 2011a; Van de Leur et al., 2004; Wang et al., 2008). Smärtstillande 

läkemedel upplevdes ofta som en stor lättnad för att lindra de fysiska obehagen 

(Samuelson, 2011a). 

 

5.4. Omgivningens inverkan 

5.4.1. Miljöns påverkan 

Omgivningen på IVA gav många sinnesintryck och upplevdes som en mycket 

obekant miljö, som att vara i en annan värld (Engström et al., 2013; Wang et al., 

2008). Många upplevde omgivningen som fientlig och att det kändes lite som 

att vara i ett fängelse (Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). De trånga 

utrymmena med människor som konstant pratade och rusade in och ut, samt 

de högintensiva aktiviteter som hela tiden var på gång gjorde att många 

upplevde atmosfären på IVA som ’ett irriterande kaos’ (Samuelson, 2011a). Den 

avancerade tekniken och utrustningen var en stor orsak för stress och obehag 

(Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Engström et al., 2013; Karlsson et al., 
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2012; Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). Det var obehagligt med alla slangar, 

kablar och infarter (Engström et al., 2013; Samuelson, 2011a; Samuelson et al., 

2007) samtidigt som larmen och oljuden från maskinerna orsakade stress och 

störde sömnen (Karlsson et al., 2012; Ma et al., 2010; Samuelson, 2011a; Van de 

Leur et al., 2004; Wang et al., 2008). Ett annat stort störningsmoment var 

frekventa störningar från personalen (Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). 

Vissa ansåg att ljuden från maskinerna var mer uthärdligt än rösterna från 

vårdpersonalen (Wang et al., 2008). Ett annat moment som upplevdes som 

obehagligt var att dela rum med andra patienter, framförallt de som var nära 

döden (Engström et al., 2013; Samuelson, 2011a). Det var störande när de 

hostade, var upprörda eller var i behov av speciell behandling eller 

återupplivning (Karlsson et al., 2012; Samuelson, 2011a). Främst var det minnen 

av blod och patienter runt omkring dem som dog som för vissa kunde sitta kvar 

som en skräck i månader efteråt (Engström et al., 2013). Det var mycket 

uppskattat att lämnas ostörd och få en tyst stund för sig själv mitt på dagen, 

utan störningar från personalen. Att släcka ned lampor, lyssna på 

avslappnande musik, positionering av kuddar för komfort och ha en kylfläkt 

när det var varmt skapade en lugnande atmosfär (Samuelson, 2011a).  

 

5.4.2. Sjukvårdspersonalens betydelse 

I flera studier uttryckte de flesta patienter att förtroende för 

sjukvårdspersonalen var grundläggande för att kunna känna trygghet, och 

deras stöd var viktigt för återhämtningen (Alpers, Helseth & Bergbom, 2012; 

Engström et al., 2013; Samuelson, 2011a; Wang et al., 2008). Det var mycket 

uppskattat att få god information och förklaringar inför behandlingar och 

insatser för att kunna mentalt förbereda sig och veta vad som väntade 

(Engström et al., 2013; Flinterud & Andershed, 2015; Samuelson, 2011a). God 

information, ögonkontakt och fysisk kontakt förmedlade ett lugn och var 

mycket viktigt för att främja känslan av trygghet. Det var en tryggande känsla 
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att alltid ha personalen i närheten och att kunna se dem hela tiden. Många 

tyckte det kändes bra att vara under deras kontroll, i fall deras tillstånd skulle 

försämras (Engström et al., 2013). Att ha en omtänksam, kompetent, hjälpsam 

och respektfull personal med god attityd som visade ömhet och omsorg var 

mycket viktigt för att skapa förtroende (Alpers et al., 2012; Samuelson, 2011a). 

Några upplevde att personalens konstanta övervakande och påpassliga attityd 

gjorde att deras professionalism vägde upp för de plågsamma upplevelserna 

(Samuelson, 2011a). Genom att personalen tog sig tid till patienterna, trots den 

tunga arbetsbördan på avdelningen, gav det dem en känsla av att vara viktig 

och skapade en god relation dem emellan (Alpers et al., 2012; Samuelson, 

2011a). Att ta sig tid, ge ett varmt leende, att lyssna på patienterna och anhöriga 

och göra det lilla extra var sådant som fick viss personal att sticka ut och finnas 

kvar i patienternas minne lång tid efter de lämnat IVA (Alpers et al., 2012; 

Engström et al., 2013; Samuelson, 2011a). Kontinuitet bland personalen var 

mycket uppskattat, eftersom de då lärde känna patienterna och lärde sig tolka 

deras signaler. Många oroade sig över att bli flyttad till en vårdavdelning med 

färre personal, och huruvida personalen där skulle lyckas ta hand om dem och 

deras behov att skapa relationer (Engström et al., 2013). Alla hade dock inte 

positiva erfarenheter av vårdpersonalen. Några var missnöjda med deras 

beteende och hade önskat mer professionellt stöd (Bergbom-Engberg & 

Haljamäe, 1988; Karlsson et al., 2012; Patak et al., 2004; Samuelson, 2011a; Wang 

et al., 2008). Viss personal saknade patienterna förtroende för och de upplevdes 

som respektlösa, mekaniska, opersonliga, ouppmärksamma, frånvarande och 

inkonsekventa (Karlsson et al., 2012; Patak et al., 2004; Samuelson, 2011a). Det 

fanns personal som inte lyssnade på det patienterna försökte kommunicera, 

vilket gjorde att de inte kände sig hörda eller trodda på och kändes som en 

kränkning av deras värdighet. Ouppmärksam personal ledde till osäkerhet för 

patienterna när de behövde hjälp, och de kände att de behövde kämpa för sin 

integritet (Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1988; Karlsson et al., 2012; Patak et 
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al., 2004). Viss personal höll privata konversationer över patienternas huvuden 

och upplevdes som bittra och negativa med nedsättande kommentarer, såg bort 

från deras önskemål och hanterade dem onödigt hårdhänt och brådskande 

(Samuelson, 2011a). Känslan av att vara passiv och under kontroll av andra var 

för vissa väldigt överväldigande, speciellt när deras åsikter och önskemål inte 

blev respekterade eller hörda (Wang et al., 2008). 

 

5.4.3. Anhörigas stöd 

Anhörigas stöd och närvaro var mycket viktigt för patienterna under 

respiratorbehandlingen och tiden på IVA (Alpers et al., 2012; Engström et al., 

2013; Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson et al., 2012; Wang et al., 2008). 

Med familjen nära kände de sig inte längre ensamma, deras kärlek och närvaro 

gav dem känsla av hopp, lycka, trygghet, tröst och samhörighet (Alpers et al., 

2012; Karlsson et al., 2012; Wang et al., 2008). Intimitet och förtroende mellan 

patient och anhörig gjorde att de kunde slappna av och vara sig själva, öppet 

visa känslor och prata om sådant de inte kunde prata om med personalen. Att 

kunna prata om vardagliga saker hjälpte dem att känna sig mer som en hel 

människa för en stund (Alpers et al., 2012; Engström et al., 2013). På grund av 

deras tillstånd och beroendet av konstant övervakning var vårdpersonalen 

alltid närvarande. Ibland ville patienterna kommunicera med vänner och familj 

privat, men personalens ständiga närvaro gjorde det problematiskt. På grund 

av brist av privatliv avstod de då från att kommunicera med anhöriga istället 

för att förmedla budskapet till personalen (Karlsson et al., 2012). Eftersom 

familj, släktingar och vänner var bekanta med patienternas vanliga kroppsspråk 

och gester så var de viktiga verktyg för att förmedla deras behov och oro när 

personalen inte förstod (Engström et al., 2013; Flinterud & Andershed, 2015; 

Karlsson et al., 2012). Besök av nära familj var mest uppskattat, som 

make/maka, barn och syskon. Däremot kunde vänner, kollegor och barnbarn 

vara uttröttade. Besök av barnbarn upplevdes främst som ett jobbigt moment 
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om de var för unga. Dels var det påfrestande, men de ville inte heller att de 

skulle minnas dem i det dåliga skicket i fall de inte skulle överleva. Patienterna 

var ledsna över det lidande de orsakade deras familj på grund av deras 

sjukdomstillstånd, det var hemskt att se dem lida på grund av dem. Dock var 

det en viktig faktor, efter de lämnat IVA, att ha haft familjen på plats. Det gav 

en känsla av ömsesidig förståelse att ha kunnat dela de upplevelserna med sina 

närmsta anhöriga, och det stärkte patienterna att veta att de gått igenom det 

tillsammans (Alpers et al., 2012). Närvaron av anhöriga var en viktig 

påminnelse om deras värde som individer (Karlsson et al., 2012).  

 

5.5. Se framåt 

Flera av studierna visade att när patienterna kände ett visst tillfrisknande så 

ingav det ett större hopp om att överleva och att kunna ta sig tillbaka till livet 

utanför sjukhuset. Att känna framsteg i det fysiska tillståndet gav dem 

självförtroende och motivering till att fortsätta kämpa (Alpers et al., 2012; Wang 

et al., 2008). Varje nytt tecken på återhämtning gav också ökad motivation och 

en känsla av otålighet att återvända hem till livet de hade innan de blev sjuka 

(Alpers et al., 2012). Patienterna tryckte på värdet av att hålla hoppet uppe och 

inte tappa livsgnistan (Alpers et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Wang et al., 

2008), samt vikten av viljestyrka och rätt inställning för att kunna hålla en 

positiv attityd under återhämtningstiden (Wang et al., 2008). De lärde sig att 

utveckla olika sätt att hantera de nya omständigheterna, såsom att försöka se 

humor i de svåra situationerna och försöka behålla lugnet i väntan på 

extubering (Flinterud & Andershed, 2015). Trots fysisk svaghet, ångest och 

rädsla för att dö så var många ändå motiverade och hade ingen tanke på att ge 

upp (Alpers et al., 2012). Längtan efter att vara oberoende av alla maskiner, 

slangar och personal, att kunna ta hand om sig själv och kunna återvända till 

sitt vanliga liv var det som motiverade många till att göra allt de kunde för att 

återhämta sig så snabbt som möjligt (Alpers et al., 2012; Karlsson et al., 2012). 
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Att känna sig delaktig i omvårdnaden hjälpte patienterna att känna sig unika 

och mänskliga, att kämpa för överlevnad och tro på återhämtning. Att klara av 

att göra saker själv gav dem bevis på förbättring och hopp om att kämpa vidare 

(Karlsson et al., 2012; Samuelson, 2011a). Besök från anhöriga stärkte deras 

önskan om att bli bättre och tron om att återhämtning var möjlig (Karlsson et 

al., 2012). Anhöriga hjälpte till att uppmuntra patienterna att fortsätta kämpa 

och var en viktig faktor för framgångsrik återhämtning (Alpers et al., 2012; 

Karlsson et al., 2012; Wang et al., 2008). Patienternas minnen från tiden på IVA 

var inte alltid helt tydliga och det fanns ofta mycket förlorad tid. Därför var det 

mycket uppskattat att det fanns information i form av en dagbok över 

vårdtiden för att kunna se hur deras situation förändrats över tid. Det var också 

svårt att förklara för andra vad de gått igenom men med hjälp av dagboken 

kunde de dela sina erfarenheter och bearbeta händelsen. Att läsa dagboken 

kunde även hjälpa till att återkalla minnen de glömt. De flesta uppskattade 

också att komma tillbaka till IVA och träffa personalen på uppföljningsbesök, se 

miljön och prata om deras upplevelse (Engström et al., 2013). Att överleva en 

kritisk sjukdom hade stor inverkan på många och gav upphov till 

självreflektion och att se över sitt liv innan sjukdomen/olyckan. Några insåg 

effekterna av tidigare ohälsosamma beteenden, som till exempel rökning, och 

många uttryckte även önskan om att ändra tidigare beteenden. Vissa patienter 

fick även en ny syn på meningen med livet och insåg hur viktigt det var att 

värdera det de hade och att hjälpa andra människor i nöd. Några upplevde i 

efterhand en känsla av sorg relaterat till osäkerheten i livet, men detta 

blandades också med en glädje över att ha överlevt krisen (Wang et al., 2008). 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Sökning av artiklar gjordes i två olika databaser, CINAHL och PubMed. Då 

författarna ansåg att dessa sökningar resulterade i många bra artiklar som 

svarade mot syftet, inklusive många dubletter, så gjordes inga ytterligare 

sökningar i andra databaser. Det viktiga är att få med relevant forskning av god 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016, s. 30). I denna litteraturstudie ingick 

nitton studier av hög kvalitet och en av medel kvalitet, vilket ansågs av 

författarna som tillräckligt för att uppnå god datamättnad. Inga restriktioner för 

årtal, språk eller ålder användes vid sökningarna, detta för att få en bredare 

sökning. Artiklarna som användes i resultatet var alla från 2000-talet, förutom 

en som var från 1988. Forskningen är konstant under utveckling och äldre 

forskning kan fort bli utdaterad, men trots det så var det inga större skillnader 

på resultatet i artikeln från 80-talet och de från 00-talet. Patienternas 

upplevelser av att behandlas med respirator har alltså inte förändrats väsentligt 

över tid. Antingen för att upplevelsen av respiratorbehandling är densamma 

idag som för tjugoåtta år sedan, eller för att människors toleranströskel är lägre 

i dagens samhälle. 

 

Sökorden som användes i de olika sökningarna försöktes att hållas så lika och 

systematiska som möjligt. Undantagen är ’mental recall’ som användes i 

PubMed men inte i CINAHL, då det ej fanns som CINAHL Heading. I sökning 

två användes sökordet ‘respiration, artificial/psychosocial factors’ i CINAHL och 

‘respiration, artificial/psychology’ i PubMed. Dessa undantag kan ha påverkat 

sökningarnas utbud, men då samtliga sökningar innehöll många dubletter av 

samma studier så ansåg författarna att sökningarna var tillräckligt lika för att 

anses som en systematisk sökning. 

 



25 

 

En svaghet med sökningen, som upptäcktes efter resultatet var skrivet, var att 

författarna fann en del bra och relevanta studier via google-sökning. Dessa är 

inte inkluderade i resultatet, men har använts i bakgrunden och 

resultatdiskussionen. Att dessa studier inte dök upp i sökningarna i 

databaserna kan innebära att denna litteraturstudie gått miste om fler relevanta 

studier som skulle kunnat förändra resultatets utformning. Däremot anser 

författarna att den risken är relativt liten, eftersom de studier som använts i 

bakgrunden och diskussionen innehöll mycket liknande resultat som de studier 

som var inkluderade i litteraturstudiens resultat. 

 

I resultatet ingick tjugo artiklar varav tio var av kvantitativ design, åtta 

kvalitativ design och två mixad design. Kvantitativ data har många styrkor, 

men att reducera komplexa mänskliga upplevelser, beteende och särdrag till 

siffror och nummer kan ibland uppfattas som ofullständigt. Styrkor och 

svagheter i kvalitativ forskning är det motsatta. Styrkan i en kvalitativ studie är 

flexibiliteten och dess potential att ge insikt av komplexa fenomen genom 

fördjupad granskning. Dock är kvalitativa studier nästan uteslutande byggda 

på ett litet urval och resultatet är inte alltid representativt för den stora massan. 

Detta innebär att en blandning av kvantitativ och kvalitativ forskning 

innehåller styrkor och svagheter som kompletterar varandra och kan ge ett 

starkare resultat (Polit & Beck, 2004, s. 273-174). 

 

Analys av en text efter intervjuer eller observationer kan alltid omfatta flera 

olika betydelser. Det är därför med en viss typ av tolkning texten analyseras, 

och hur den tolkas kan skifta beroende på hur den som läser uppfattar texten 

(Graneheim & Lundman, 2004; Forsberg & Wengström, 2016, s. 46). Resultatet 

kan därför påverkas av författarnas personliga åsikter, värderingar och tidigare 

erfarenheter, då ett helt objektivt synsätt är omöjligt (Forsberg & Wengström, 

2016, s. 46). Vid en litteraturstudie tolkas texten i andra hand. Författarna 
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analyserar alltså forskarnas tolkning av deltagarnas upplevelser. Detta kan leda 

till misstolkningar och att saker går förlorade i översättningen, då många 

studier översätts till engelska från andra språk. Citat kan till exempel vara svårt 

att översätta och kan därför få en helt annan betydelse på ett nytt språk. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att 

vårdas med respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning. De 

framträdande upplevelserna från resultatet handlade om emotionellt och 

fysiskt obehag samt hur dessa påverkades av influenser av omgivningen, såsom 

miljöns störningar, sjukvårdspersonalens beteende och anhörigas närvaro. I 

många studier i litteraturstudien framkom hur patienterna upplevde känslor av 

hjälplöshet, stress och förlorad kontroll av att vara beroende av en maskin och 

andra människor för att överleva och utföra vardagliga rutiner. I en studie av 

Jordan, Van Rooyen & Strümphers (2002) beskrev patienterna hur beroendet 

producerade känslor av hopplöshet och försämrad självkänsla. Att 

kontinuerligt bli konfronterade med deras bräckliga fysiska tillstånd och den 

konstanta möjligheten att situationen kan bli permanent eller leda till dödsfall 

gjorde att patienternas självbild och känsla av värde hotades. Genom att 

informera patienterna om att dessa är vanliga känslor, men att vid deras 

sjukdomstillstånd är det viktigt med vila och därför nödvändigt att ge upp en 

hel del kontroll och låta personalen utföra många av funktionerna för dem, kan 

det hjälpa att minska hopplöshetskänslan. Därför är det viktigt, som Eriksson 

(2014, s. 55) beskriver, att allt eftersom patienterna får tillbaka en del funktioner, 

också inkludera dem i den mån det är möjligt. Genom att hålla patienterna 

delaktiga i omvårdnaden hjälper det att styrka dem i hälsoprocessen. 

Information och uppmuntran är mycket viktigt, kunskap om deras tillstånd kan 

hjälpa att förbereda patienterna psykiskt och ge dem en kontrollkänsla. Att 

sätta upp små realistiska mål och dagliga rutiner gör situationen mer 
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förutsägbar, vilket gör det möjligt för patienterna att förbereda sig för 

uppkommande aktiviteter. Det kan ge dem en känsla av kontroll, reducera 

deras ångest och stärka självständigheten (Jordan et al., 2002), vilket enligt 

Henderson (1991, s. 10) är nödvändigt för att nå ett oberoende. 

 

Att förlora det verbala språket och att inte kunna kommunicera ordentligt 

framkom i litteraturstudiens resultat som en stor stress- och frustrationskälla. 

En faktor som styrde stor del av patienternas kommunikationsförmågor var 

sjukvårdspersonalens attityder och beteenden. Det var viktigt med regelbunden 

information och kontinuitet bland personalen för att skapa en förståelse och 

kunna utveckla kommunikationsförmågorna. Enligt Eriksson (2014, s. 56) är 

kontinuitet grundläggande för att utveckla en djup och trygg relation. 

Henderson (1991, s. 14) beskriver hur personalens förmåga att förstå 

patienterna ibland kan vara begränsad och att det aldrig går att uppnå 

fullkomlig förståelse. Som personal är det därför mycket viktigt att kunna 

lyssna och intuitivt kunna uppfatta vad patienten vill säga utan ordets hjälp. 

Mycket kan uppfattas i tystnad, ansiktsuttryck och rörelser och det är 

personalens jobb att uppmuntra patienterna att uttrycka deras känslor på de 

sätt de är kapabla. I studier av Hupcey (2000) och Turnock (1989) beskrev 

patienterna hur allt från små gester som att uppge dagens datum till 

information om olika behandlingar var mycket viktigt för att patienterna skulle 

kunna känna ett visst lugn och trygghet. Henderson (1991, s. 14) beskriver hur 

personalen kan uppnå bättre möjligheter att förstå patienterna genom att med 

egna ord upprepa hur de tolkat och uppfattat det patienten uttryckt. Det kan 

hjälpa patienten att komma till klarhet med sina problem och göra det lättare 

för patient och personal att komma fram till en lösning. 

 

I resultatet framkom obehagliga upplevelser i form av desorientering, otydliga 

minnen, mardrömmar, hallucinationer och vanföreställningar som mycket 
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ångestframkallande. I en studie av Hofhuis et al. (2008) beskrev patienter hur 

vårdpersonal kunde bli arga på dem när de berättade om deras hallucinationer, 

vilket orsakade känslor av ilska, rädsla och att inte känna sig förstådd. Enligt 

Eriksson (1994, s. 78) ska personalen alltid sträva efter att hjälpa patienterna att 

behålla sin värdighet, oavsett typ eller grad av lidande. Henderson (1991, s. 45-

46) menar att ju större förståelse sjuksköterskan visar gentemot patienten, ju 

mer inbjuder det till förtroende och desto lättare blir det att hjälpa patienten att 

övervinna psykologiska problem som uppkommer i samband med sjukdomen. 

I Jordan et al. (2002) studie beskrivs hur genom att tydligt förklara vad som 

händer i omgivningen, till exempel vad olika ljud från maskinerna betyder, så 

kan det hjälpa att minska patienternas ångest. Även att dämpa belysningen på 

natten kan hjälpa mot ångest och mardrömmar då det hjälper att simulera en 

vanlig dygnsrytm. 

 

De fysiska obehagen som var mest framträdande i resultatet var smärta och 

obehag från ETT, törst och sugning av luftvägarna. Obehag från ETT går inte 

helt att bota, men det finns åtgärder personalen kan göra för att så gott det går 

minimera smärta och obehag. I Jordan et al. (2002) studie tar de upp vikten av 

att säkra ETT ordentligt för att undvika sår i mun och hud, förskjutning av 

tuben och oavsiktlig extubation. Det är viktigt att vara noga med att lindra törst 

genom små klunkar vatten, fuktad svamp eller öka salivutsöndringen med 

sugtabletter. Det kan hjälpa patienterna att lindra en del av obehagen om de vet 

varför smärtsamma procedurer utförs. Vid sugning av luftvägarna är det viktigt 

att förklara att målet är att minska obehaget, trots det tillfälliga ökade 

obehaget/smärtan. Det är också hjälpsamt att vara noga med att använda 

preoxynering och att vara konsekvent vid sugning, så att patienter inte fruktar 

att de ska få en viss personal på arbetspasset för att just den personen är 

extremt hårdhänt vid sugning och gör onödig skada. IVA är en mycket 

högteknologisk miljö, och Eriksson (1994, s. 98) beskriver hur många är allt för 
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inriktade på teknologin och glömmer bort människan. Genom att medvetet 

sträva efter god och etisk vård, som bygger på kärlek och ansvar för patienten, 

går det att rätt långt eliminera onödigt lidande i vården. 

 

I resultatet beskrevs störningar från omgivningen som mycket påfrestande. De 

trånga utrymmena, grannpatienterna samt oljud från maskiner och personal 

fick patienterna att känna sig illa till mods och störde deras nattsömn. IVA 

innefattar en speciell typ av miljö, på grund av dess högteknologiska 

utrustning, kontinuerliga övervakning och allvarligt sjuka patienter (Olausson, 

Ekebergh & Almerud Östberg, 2014). Enligt Henderson (1991, s., 10) har 

personalen till uppgift att hjälpa patienterna att känna trygghet i såväl den 

dagliga omvårdnaden som i den miljö de vistas i. Personalen ska idag kunna 

balansera sitt ansvar för patienten och dess anhöriga med tiden som ofta inte 

räcker till och ett ökande antal patienter som kräver deras uppmärksamhet och 

omsorg (Olausson et al., 2014). I Jordan et al. (2002) studie tar de upp små 

åtgärder, som att reagera direkt på larm, stänga av onödiga ljud, besvara 

telefoner snabbt, utvärdera behovet för omvårdnadsavbrott och begränsa 

samtalen mellan personal, främst på natten, kan hjälpa att skapa viloperioder 

för patienterna. Att ge adekvat med sömnmedel samt att kontinuerligt 

utvärdera behov av smärtlindring hjälper att främja en effektiv sömn. Att se 

andra svårt sjuka patienter och att till och med se dem dö utgör en återspegling 

av patienternas egna hjälplösa kroppar, dåliga hälsa och oklara öde. Att så gott 

det går begränsa visuell kontakt mellan patienterna och lidandet som finns runt 

omkring dem kan det hjälpa att skapa en lugnare och tryggare miljö. 

 

Resultatet beskriver hur sjukvårdspersonalens beteende och attityd var mycket 

grundläggande för hur patienterna upplevde deras behandling och vistelse på 

IVA. Omtänksam, informativ och respektfull personal fick dem att känna sig 

trygga och väl omhändertagna, medan otrevlig och nonchalant personal 
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upplevdes som ouppmärksamma och kränkande. I Hupceys (2000) studie 

framkom hur dålig information och attityd från personalen kunde leda till att 

patienterna kände sig rädda, vägrade att medverka till undersökningar och i 

vissa fall kände att personalen var ute efter dem, vilket resulterade i en 

ömsesidigt dålig relation mellan patient och personal. Eriksson (1994, s. 91-92) 

beskriver personal som inte lyssnar till patientens behov eller tar dem på allvar 

utövar deras makt på ett negativt sätt, och skapar därmed ett vårdlidande. Det 

fråntar patientens egna hälsoresurser och är mycket kränkande för deras 

värdighet. Att ha en välfungerande vårdrelation är alltså mycket betydelsefullt 

för patientens övergripande vårdupplevelse och tillfrisknande, något som 

Eriksson (2014, s. 18) trycker starkt på i hennes omvårdnadsteori. Eriksson (s. 

55-56) menar att ett fungerande vårdförhållande handlar om att ömsesidigt ge 

och ta och är en förutsättning för en god vårdprocess. Sjukvårdspersonalen 

måste förstå vikten av social kompetens och att kunna visa empati, samt att 

tänka på vad som sägs och görs runt patienterna. Som Henderson (1991, s. 15) 

beskriver så är alla individer unika och har olika uppfattning av hälsa och 

tillfrisknande. För att kunna ha förståelse och respekt för andra krävs det först 

och främst självkännedom och självrespekt hos sig själv. Att kunna förse vård 

baserat på omsorg och respekt för patientens självbestämmande, autonomi, 

värdighet och integritet är en förutsättning för sjuksköterskeyrket (SFS 

1982:763, 2a §; Socialstyrelsen, 2005, s. 10). 

 

Närvaro och stöd av anhöriga framkom i resultatet som en mycket viktig del för 

tillfrisknandet och de hade en förmåga att förstå patienterna på ett sätt som inte 

personalen kunde. Trots att det kunde vara jobbigt att se deras anhöriga lida 

med dem så uppskattade patienterna deras kärlek och hur de gav dem en 

känsla av samhörighet. Att ha en god viljestyrka för tillfrisknande framkom 

också i resultatet som en väsentlig del för att klara av återhämtningen. Som 

Eriksson (1994, s. 76) beskriver; “Lidandet föder en känsla av hopplöshet och lidandet 
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behöver hopp för att kunna lindras”. I litteraturstudien återkallade patienterna hur 

längtan att komma hem och att kunna spendera mer tid med anhöriga 

fungerade som god motivation för tillfrisknande. Som Eriksson (1994, s. 76-77) 

beskriver så är det viktigt att patienterna har ett aktivt förhållningssätt till 

lidandet och att inte bli passiv och låta lidandet ta överhanden. För detta krävs 

livshunger och livstro, vilket också framkommer i resultatet och ofta hade sin 

grund i kärleken till anhöriga. Eriksson (1994, s. 77) menar att grundkraften till 

återhämtning och att lindra lidande ligger i vårdandets bärande grund; tron, 

hoppet och kärleken. 

 

7. Slutsats 

Målet med denna litteraturstudie var att samla kunskap för att bidra till en 

bättre insikt och förståelse av upplevelser vid respiratorbehandling ur 

patienternas perspektiv. Att obehag förekommer är kanske oundvikligt, men 

med en större kunskap och förståelse för patienternas upplevelser är det många 

obehag som skulle kunna lindras eller helt undvikas. Patienternas egen attityd 

till behandling och återhämtning var väsentlig, men även personalen har en 

stor och ledande roll i deras övergripande upplevelse av sjukvården och hur de 

upplevde deras eget lidande och förmågor. Att ha en bättre förståelse för hur 

patienterna uppfattar personalen kan användas som grund för att skapa en god 

relation och en bättre fungerande kommunikation. Obehagen från ETT kan vara 

svåra att komma ifrån, men många av obehagen som framkom i 

litteraturstudien kan till viss del lindras av personalens bemötande och 

inställning. Tidigare forskning som gjorts inom ämnet har de allra flesta visat 

på en kontinuitet bland patienternas upplevelser och obehag vid 

respiratorvård. Det blir mer vanligt att hålla patienterna vakna vid 

respiratorbehandling och ett högre medvetande lägger också ännu större vikt 

på personalens förmågor att kunna lindra obehagen. För framtida forskning 
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skulle det vara intressant att fokusera mer på sjukvårdspersonalens beteende 

och attityder och hur de kan förbättra patienternas upplevelser.   
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Flinterud, SI. & 

Andershed, B. 

2015 

Norge 

Beskriva hur patienter med 

trakeostomi på en 

intensivvårdsavdelning 

upplever kommunikationen 

och att bättre förstå deras 

upplevelser i samband med 

överflyttning. 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

design 

Elva deltagare, åtta män och tre 

kvinnor. 

Individuella intervjuer 

enligt intervjuguide 

med semistrukturerade 

frågor. 

Innehållsanalys. 

Deltagarna rapporterade mycket 

blandade känslor och upplevelser när 

de försökte kommunicera medan de 

var trakeostomerade. Ett övergripande 

tema var upplevelser av omsorg och 

förståelse trots obehagliga känslor 

relaterade till den besvärande 

kommunikationen. Det var känsligt 

utmanande till en början, men 

upplevelsen förändrades med tiden, 

och trots svårigheter så beskrev de 

även positiva upplevelser. 

Hög 

Karlsson, V., 

Bergbom, I. & 

Forsberg, A. 

2012 

Sverige 

Belysa den levda erfarenheten 

hos patienter som varit 

medvetna under mekanisk 

ventilation på en 

intensivvårdsavdelning 

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie med 

kvalitativ design 

Femton patienter inkluderades, en 

tackade nej, en dog och en drog sig 

ur på grund av bristande energi. 

Slutligen tolv deltagare, nio män 

och tre kvinnor. 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys 

inspirerad av Ricoeur 

och utvecklad av 

Lindseth och Norberg. 

Bortsett från andningssvårigheter så 

var den värsta upplevelsen att inte ha 

någon röst. Obehag och smärta 

orsakad av endotrakealtuben var 

betydande. En känsla av att vara 

hjälplös, övergiven och kraftlös på 

grund av deras allvarliga fysiska 

situation och oförmåga att prata 

uppmuntrade patienterna att sträva 

efter självständighet och återhämtning 

och gjorde dem villiga att ”flyta med” 

behandlingen och vården. 

Hög 

Khalaila, R., 

Zbidat, W., 

Anwar, K., 

Bayya, A., 

Linton, DM. & 

Sviri, S. 

2011 

Israel 

Undersöka sambandet mellan 

kommunikationsegenskaper 

och känslomässig stress hos 

patienter som behandlas med 

mekanisk ventilation på en 

intensivvårdsavdelning, samt 

identifiera faktorer som kan 

förutsäga de psykologiska 

utfallen. 

Tvärsnitts- och 

korrelationsstudie 

med kvalitativ 

design 

Sextiofem deltagare. Individuella intervjuer 

med strukturerande 

frågor. 

Separat 

regressionsanalys. 

Svårigheter att kommunicera var en 

stor del av patienternas psykiska 

stress, och längre tid under sedering 

hade en mer negativ effekt. Antalet 

kommunikationsmetoder var negativt 

associerade med känslor av rädsla och 

ilska, som därför skapade svårigheter i 

kommunikationen. De stressfulla 

upplevelserna associerade med 

endotrakealtuben skapade även de 

känslor av ilska. 

Hög 

Ma, P., Liu, J., Xi, 

X., Du, B., Yuan, 

X., Lin, H., 

Undersöka sederingsmetoder 

och uppfattningen av obehag 

under mekanisk 

ventilationbehandling på 

Deskriptiv studie 

med kvantitativ 

design 

Etthundrasextiotre deltagare. Individuella intervjuer 

efter frågeformulär. 

De flesta patienterna upplevde stort 

obehag under 

ventilationsbehandlingen. De flesta 

var otillräckligt behandlade för 

Hög 



 

 

Wang, Y., Su, J. 

& Zeng, L. 

2010 

Kina 

kinesiska 

intensivvårdsavdelningar. 

Analyserades med hjälp 

av‘SPSS för Windows’ 

och ‘x-test’. 

obehagen, mycket relaterat till grad av 

sedering. Sedering efter protokoll 

kunde effektivt förbättra patientens 

komfort. 

Nilsen, M., 

Sereika, SM., 

Hoffman, LA., 

Barnato, A., 

Donovan, H. & 

Happ, MB. 

2014 

USA 

Beskriva beteende och faktorer 

i interaktionen mellan 

mekaniskt ventilerade 

patienter och 

intensivvårdssjuksköterskor 

som kan påverka 

kommunikationen och 

omvårndadskvalitén. 

Deskriptiv 

observations- och 

korrelationsstudie 

med kvantitativ 

design 

Trettioåtta deltagare. Tio patienter 

hade en nedsatt medvetandenivå 

under åtminstone ett 

observationstillfälle och två 

stycken vid varje tillfälle. Patienter 

upplevde delirium under 

femtiotvå observationstillfällen och 

status av delirium saknades under 

tretton tillfällen. Tjugoen patienter 

var deliriska under minst ett 

observationstillfälle och av dem så 

var sex deliriska under varje 

tillfälle. 

Observationer och 

skalor. 

Analyserades med hjälp 

av 'IBM SPSS Statistics, 

verion 20.0' och 'SAS, 

version 9.3'. 

Sjuksköterskornas beteende kunde 

väsentligen påverka 

kommunikationen med mekaniskt 

ventilerade patienter. Genom att 

införa positiva interaktioner, såsom 

beröring och leende, så kunde 

sjuksköterskorna uppmuntra 

patienterna att delta i 

kommunikationen, samt etablera ett 

teurapeutiskt sjuksköterske-

patientförhållande. 

Hög 

Patak, L., 

Gawlinski, A., 

Fung, NI., 

Doering, L. & 

Berg, J. 

2004 

USA 

Beskriva graden av frustration 

upplevt hos mekaniskt 

ventilerade patienter och 

fastställa hjälpsamheten av 

metoder använda av 

sjukvårdspersonal för att möta 

patienternas 

kommunikationsbehov. 

Explorativ 

deskriptiv studie 

med kvalitativ och 

kvantitativ mixad 

design 

Trettiotvå patienter intervjuades, 

två föll bort på grund av trötthet 

och en föll bort på grund av 

tekniska problem. Slutligen 

tjugonio deltagare. 

Individuella intervjuer 

efter frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor. 

Kvantitativ data 

analyserades med hjälp 

av ‘SPSS, version 10.0’. 

Kvalitativ data 

analyserades med hjälp 

av innehållsanalys. 

En stor del av patienterna upplevde 

stor frustration av att ej kunna 

kommunicera när de var intuberade. 

Patienter som fick ångestdämpande 

läkemedel upplevde mindre 

frustration. 

Hög 

Rose, L., 

Nonoyama, M., 

Rezaie, S. & 

Fraser, I. 

2014 

Kanada 

Psykiskt välbefinnande, 

hälsorelaterad livskvalitet och 

minnen av intensivvården och 

ett specialiserat 

avvänjningscenter rapporterat 

av överlevare av långvarig 

mekanisk ventilation. 

Deskriptiv studie 

med kvantitativ 

design 

Tjugosju deltagare, tre bortfall 

(fullföljde ej studien). Slutligen 

tjugofyra deltagare. 

Frågeformulär. 

Informationen delades 

upp i skalor och 

analyserades med hjälv 

av 'Wilcoxon signed 

rank test', 'McNemar 

tests' och 'student t 

tests'. 

Deltagarna hade liknande antal 

faktiska minnen och känslominnen, 

men rapporterade mer 

vanföreställningar från intensivvården 

än avvänjningscentret. Många av 

deltagarna upplevde hög grad av 

sjukhusångest och depression, och var 

mer benägna att uppleva 

vanföreställningar. Törst, brist av 

kontroll och oljud var de vanligaste 

minnena från deltagarnas 

intensivvårdsupplevelse. 

Hög 



 

 

Rotondi, AJ., 

Chelluri, L., 

Sirio, C., 

Mendelsohn, A., 

Schulz, R., Belle, 

S., Im, K., 

Donahoe, M. & 

Pinsky, MR. 

2002 

USA 

Beskriva stressfulla 

upplevelser hos vuxna 

patienter som behandlats med 

mekanisk ventilation på en 

intensivvårdsavdelning. 

Prospektiv 

deskriptiv 

kohortstudie med 

kvantitativ design 

Etthundrafemtio patienter 

inkluderades, femtio föll bort 

(mindes inte upplevelsen på IVA). 

Slutligen etthundra deltagare, av 

dem var det nittiosju som mindes 

vistelsen på 

intensivvårdsavdelningen. 

Individuella intervjuer 

efter frågeformulär med 

stängda frågor. 

Analyserades med hjälp 

av ’Chi-square tests’, 

’Fisher’s exact tests’, 

’student’s t-tests’ och 

’Wilocon tests’. 

Patienterna var med benägna att 

minnas upplevelser som var måttligt 

till extremt obehagliga. Det kan ha 

berott på att de med obehagliga 

upplevelserna är lättare att komma 

ihåg eller för att dessa upplevelser var 

mer vanliga och signifikanta 

stressfaktorer för många patienter. 

Några av de vanligaste faktorerna för 

obehag var smärta, rädsla, ångest, 

sömnbrist, känna sig spänd, oförmåga 

att prata/kommunicera, brist på 

kontroll, mardrömmar och ensamhet. 

Stressfaktorer associerade med 

endotrakealtuben var känsla av terror, 

nervositet av att bli lämnad själv och 

dålig sömn. 

Hög 

Samuelson, KA. 

2011a 

Sverige 

Beskriva obehagliga och 

behagliga minnen från 

intensivvårdsvistelsen i vuxna 

mekaniskt ventilerade 

patienter. 

Prospektiv 

deskriptiv 

kohortstudie med 

kvalitativ design 

Trehundratretton patienter 

inkluderade i studien, sextiotre föll 

bort vid uppföljningen (arton 

avlidna, sexton överflyttade, tolv 

akut förvirring, fem medicinsk 

försämring, fyra hörselskador, åtta 

inget samtycke) Slutligen 

tvåhundrafemtio deltagare. 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

Innehållsanalys. 

De flesta patienterna hade både 

obehagliga och behagliga minnen från 

intensivvårdsavdelningen. Många 

beskrev obehagliga minnen som 

psykisk, känslomässig, perceptuell, 

miljö- och omvårdnadrelaterad stress. 

En del beskrev dock behagliga minnen 

som lindring av psykisk stress, 

känslomässigt och perceptuellt 

välbefinnande, miljökomfort, stöd och 

omtänksam omvårdnad. De behagliga 

minnena var viktiga för att underlätta 

stressen och balansera ut de 

plågsamma minnena från 

intensivvårdsavdelningen.  

Hög 

Samuelson, KA. 

2011b 

Sverige 

Undersöka vuxna patienters 

upplevelser av 

endotrakealtubs-relaterade 

obehag vid fem dagar och två 

månader efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelningen. 

Prospektiv 

kohortstudie med 

kvantitativ design 

Tvåhundrafemtio deltagare 

intervjuades efter fem dagar och 

tvåhundratjugosex efter två 

månader. 

Individuella intervjuer 

efter frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor. 

Analyserades med hjälp 

av ’Student’s t-test’, 

’Mann-Whitney U test’, 

De flesta patienter beskrev deras 

upplevelse av endotrakealtuben som 

moderat till extremt stressande, och 

många upplevde fortfarande 

irriterande obehag fem dagar till två 

månader efter extubering. 

Hög 



 

 

’McNemar’s test’, 

’Spearman’s rank order 

korrelation test’, 

’Cronbach’s x’ och 

’Statistical Package for 

the Social Sciences for 

Windows, version 14,0’. 

Samuelson, KA., 

Lundberg, D. & 

Fridlund, B.  

2007 

Sverige 

Undersöka sambanden mellan 

stressfulla upplevelser och 

sedering inom intensivvården, 

inklusive grad av sedering, hos 

vuxna mekaniskt ventilerade 

patienter på en 

intensivvårdsavdelning. 

Prospektiv 

deskriptiv 

kohortstudie med 

kvantitativ 

sambandsdesign 

Trehundratretton deltagare, 

fyrtiofem bortfall (oklart varför). 

Tvåhundrafemtio patienter 

intervjuades, varav fyrtiofyra föll 

bort då de ej hade några minnen 

från tiden på IVA. Slutligen 

tvåhundrasex deltagare. 

Individuella intervjuer, 

observationer och 

frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor. 

Analyserades med hjälp 

av ’Chi-squared test’, 

’Frisher’s exact test’, 

’Student’s t-test’, 

’Mann-Whitney U-test’ 

och ’SPSS för 

Windows’. 

Grad av sedering hade en inverkan på 

patienternas uppfattning av stressfulla 

upplevelser. Lätt sedering ökade 

risken att uppfatta upplevelser på 

intensivvårdsavdelningen som mer 

besvärande, jämfört med djup 

sedering. För att reducera obehag bör 

djup av sedering och patientkomfort 

utvärderas regelbundet. Icke-

farmalogiska behandlingar bör tas i 

åtanke och användning av sedering 

och smärtlindring bör anpassas efter 

de individuella behoven hos varje 

patient. 

Hög 

Van de Leur, JP., 

Van der Schans, 

CP., Loef, BG., 

Deelman, BG., 

Geertzen, JH. & 

Zwaveling, JH. 

2004 

Nederländerna 

Beskriva obehag och minnen 

hos intensivvårdspatienter som 

behandlats med mekanisk 

ventilation. 

Deskriptiv studie 

med kvantitativ 

design 

Etthundratjugofem patienter 

inkluderades, två föll bort (kunde 

inte svara på frågeformulären). 

Slutligen etthundratjugotre 

deltagare. 

Strukturerade 

individuella intervjuer 

enligt ett standardiserat 

frågeformulär med 

både öppna och slutna 

frågor. 

Logistisk 

regressionsanalys. 

De flesta återkallade obehag, dock var 

minnet ofta nedsatt. 

Endotrakealtuben, hallucinationer och 

medicinsk behandling var de 

vanligaste källorna för obehag. 

Patienter med bättre minnen av 

upplevelsen var i större risk att 

minnas den stressiga känslan av 

endotrakealtuben, medicinska 

aktiviteter och oljud. Yngre patienter 

var mer benägna att rapportera smärta 

som en källa för obehag. 

Hög 

Wang, K., Zhang, 

B., Li, C. & 

Wang, C. 

2008 

Kina 

Förstå patienters upplevelse av 

intensivvården medan de 

undergick mekanisk 

ventilationsbehandling på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Fenomenologisk 

studie med 

kvalitativ design 

Tolv patienter intervjuades, en föll 

bort då den inte gav någon ny 

information. Slutligen elva 

deltagare, åtta män och tre 

kvinnor. 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

Giorgis 

fenomenologiska 

analysmetod. 

 

Patientens upplevelser av att 

behandlas med mekanisk ventilation 

inom intensivvården var gripande och 

skrämmande. Att vara i en 

okonventionell miljö samt fysiskt och 

psykiskt lidande var framgående hos 

Hög 



 

 

samtliga. Självuppmuntran och 

självreflektion förbättrade patienternas 

självförtroende, vilket var fördelaktigt 

för återhämtning. 

Weinert, CR. & 

Sprenkle, M.  

2008 

USA 

Post-intensivvårdkonsekvenser 

av patienternas vakenhet och 

exponering av sedering under 

mekanisk ventilation. 

Prospektiv 

observationsstudie 

med kvantitativ 

design 

Tvåhundrasjuttiosju patienter 

intervjuades vid första tillfället, 

etthundrafyrtionio vid 

uppföljningsintervjun efter två 

månader och åttio vid 

uppföljningsintervjun efter sex 

månader. 

Strukturerade 

individuella intervjuer 

efter frågeformulär med 

slutna frågor. 

Analyserades med hjälp 

av ’t-tests’, ’ANOVA’, 

’nonparametric tests’, ’F 

tests’ och ’Turkey HSD 

statistic’. 

Att vara vaken under mekanisk 

ventilation hade större inverkan på 

återkallande av intensivvårdstiden och 

posttraumatiskt stressyndrom än de 

som fick sederande läkemedel eller de 

med allvarligare sjukdomsbild. 

Hög 

 


