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Abstrakt 
På intensivvårdsavdelningar för vuxna och prematura barn runt om i världen vårdas många 
människor nedsövda, sederade eller av andra orsaker oförmögna att uttrycka sina behov via 
verbal kommunikation. I dessa specifika fall måste sjuksköterskan finna andra sätt att 
kommunicera med patienterna, oavsett ålder och sjukdomstillstånd. Syftet med 
litteraturöversikten var att beskriva vilka faktorer som hämmade eller stimulerade 
kommunikationen med patienter som inte kunde kommunicera verbalt. Studien genomfördes 
med en metod för systematiska litteraturöversikter och med en deduktiv ansats utifrån 
förutbestämda frågeställningar. Frågeställningarna fokuserar på kommunikation med 
prematura barn och sederade/intuberade vuxna samt likheter och skillnader mellan de båda 
grupperna. Analysen genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet 
visade att faktorer som stimulerade kommunikationen med både prematura barn och vuxna 
patienter var sjuksköterskans erfarenhet/god utbildning och närvaro av anhörig/student. 
Hämmande faktorer för kommunikation var för båda grupperna tidsbrist och medicinteknisk 
utrustning/teknisk miljö. Skillnader mellan grupperna var att i studier med fokus på vuxna 
angavs sjuksköterskans frustration och osäkerhet kring vad patienten förstår som hämmande 
faktorer, något som inte angavs i studierna med de prematura barnen. Där angavs istället brist 
på delaktighet som den tredje hämmande faktorn, utöver de ovan nämnda. Bland faktorer som 
istället stimulerade kommunikationen var skillnaden att bland de vuxna angavs fysisk 
omvårdnad som en stimulerande faktor, medan empati/människosyn, delaktighet och 
informationsöverföring ansågs vara stimulerande för kommunikationen med prematura barn. 
Trots att litteraturöversikten omfattar två ytterligheter av patientkategorier fanns det flera 
likheter mellan grupperna, både i faktorer som hämmar och som stimulerar kommunikation. 
En slutsats är att det är viktigt kompensera för den hämmande effekt som den tekniska miljön 
på en intensivvårdsavdelning har på kommunikationen mellan sjuksköterska och patient samt 
att utveckla utbildning av personalen i förhållningssätt som kan stimulera kommunikation.  
  
Nyckelord: kommunikation, sjuksköterska, kvalitativ ansats, prematura barn, intensivvård, 
medvetslösa patienter, litteraturstudie 
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På intensivvårdsavdelningar för vuxna och prematura barn runt om i världen vårdas många 

människor nedsövda, sederade eller av andra orsaker oförmögna att uttrycka sina behov via verbal 

kommunikation på grund av sitt tillstånd och en av sjuksköterskans uppgifter är att kunna tolka 

människors ickeverbala kommunikation. Det kanske är det viktigaste momentet i omvårdnad av 

människor som inte har någon verbal kommunikation. I vården av en patient förekommer 

kommunikation mellan flera parter, mellan sjuksköterska och patient, mellan sjuksköterska och 

läkare, mellan sjuksköterska och närstående och mellan läkare och närstående dagligen. 

Kommunikation är en grundläggande social aktivitet vars mål är att människor ska förstå varandra. 

Kommunikationen påverkas av i vilket sammanhang den ingår och kommer också att tolkas i detta 

sammanhang. Människor kommunicerar främst genom kroppsliga och språkliga handlingar och är 

nära sammankopplad med omvårdnad, vilket betyder att den finns med i sjuksköterskans alla 

möten. I dessa möten är det därför nödvändigt att sjuksköterskan och patienten fångar varandras 

uppmärksamhet och etablerar gemensamt fokus för samspelet (Baggens & Sandén, 2010).  

 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” som betyder att något ska bli 

gemensamt. Det innebär att vi meddelar oss och delar med oss av något – innebörder, upplevelser, 

känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & Waldermarson, 2007). Ickeverbal kommunikation 

handlar om att sända och ta emot ordlösa meddelanden. Sådan information kan överföras genom 

gester, kroppsspråk eller -ställning, ansiktsuttryck, ögonkontakt, eller genom fysiska yttranden 

såsom klädval, frisyr eller till och med arkitektur men även genom symboler och 

informationsgrafik. Ickeverbal kommunikation utgör en stor del av alla människors vardagsliv. Det 

finns tre huvudsakliga typer av mänsklig kommunikation vid personliga möten: kroppsspråk, 

röstkvalitet samt ord (Mehrabian & Ferris, 1967). Enligt forskarna Mehrabian och Ferris 

(1967)består kommunikation till 55 procent av kroppsspråk - ställning, gester och ögonkontakt, till 

38 procent av röstkvalitet och till 7 procent av innehållet eller orden som används. Bergbom-

Engberg och Haljamäe (1993) anser att verbal- likaväl som ickeverbal kommunikation är en 

komplex process innehållande två huvudkomponenter: vad som sägs och på vilket sätt. 

 

 

För att skapa en god förutsättning för kommunikation måste sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning se patienten som en individ som behöver olika redskap för att kommunicera 

(Leathart, 1994). Sjuksköterskan använder kommunikation för att till exempel ge patienten 

information, identitet, trygghet och vägledning. God kommunikation mellan sjuksköterska och 
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patient är också viktigt för att minska stressen i samband med den medicinska behandlingen och de 

problem som själva miljön på en intensivvårdsavdelning kan skapa för den enskilde patienten.  

 

Kommunikation i omvårdnaden är ofta en process där flera parter är inblandade, 

vårdpersonalen, patienten och de närstående. Om den ena parten, patienten, inte aktivt kan 

delta i processen försvåras den. Respiratorpatienten kan oftast inte kommunicera, varken 

verbalt eller ickeverbalt. Intuberingen hindrar talet och detta kan vara frustrerande för många 

patienter. Att använda ickeverbal kommunikation kan begränsas eller förhindras av patientens 

allvarliga sjukdomstillstånd, sänkta medvetande samt användandet av olika läkemedel. Att 

kommunicera med intuberade och trakeostomerade patienter är en stor utmaning för 

sjuksköterskan och för att få en effektiv kommunikation krävs det att sjuksköterskan känner 

till patientens förmåga och begränsningar gällande syn, hörsel, att förflytta sig, att skriva och 

att förstå (Dybwik, 1997). Detta kräver intresse och grundläggande 

kommunikationsfärdigheter, en kommunikativ attityd samt en kunskap om våra sinnen och 

deras funktioner. Dessutom behövs en kunskap om vilka hjälpmedel som kan utnyttjas för att 

få en effektiv kommunikation (Carlsson, 2010). Studien utgår från sjuksköterskans 

kommunikation med vuxna på intensivvårdsavdelning och prematura barn på neonatal 

intensivvårdsavdelning. Vid kommunikation med prematura barn måste 

neonatalsjuksköterskan förlita sig på det prematura barnets beteende och signaler för att 

identifiera hur barnet mår och om förändringar ska göras i omvårdnaden.  

 

Prematura barn och familjer kommer under lång tid i kontakt med neonatal intensivvård. 

Sjuksköterskor måste lära sig förstå signaler hos det prematura barnet för att kunna kommunicera 

ickeverbalt med barnet. I dag finns det få studier som har visat på vilket sätt vårdgivarens 

beteenden har inverkan på dessa och deras svar på beteenden (Liaw, Yang, Chou, Yang & Chao, 

2010). Att kommunicera med prematura barn innebär att tolka signalerna eftersom beteende och 

uttryck inte alltid följer ett mönster. Vissa beteende är inte alltid beroende på yttre faktorer utan kan 

även bero på normala förändringar i det centrala nervsystemet. Uttrycket stress används ofta i vård 

av prematura barn men det finns inga klara definitioner på stress hos prematurer i litteratur om 

neonatalvård. Buktande ögonbryn, spretande fingrar och grimaser kan vara specifika beteenden. 

Även gråt är ett uttryck för att prematura barn inte mår bra till exempel att det har ont eller visar 

missnöje av annan orsak, men gråt är inte specifikt för något särskilt tillstånd. Prematura barn kan 

visa gråt utan att det hörs något gråtljud. Gråt med gråtljud kanske inte är en lika utvecklad signal 
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till missnöje som hos fullgångna barn. De vanligaste signalerna att prematura barn inte mår bra är 

ökad aktivitet och irritabilitet eller signifikanta variationer mellan vakenhet och sömn, signaler som 

sjuksköterskan måste lära sig att tolka. Abnorma beteenden kan även visa på sjukdom, till exempel 

vid neurologiska sjukdomar, hyperbilirubinemi och om barnet har blivit utsatt för läkemedel 

(Holditch-Davis, 2005).  

 

Att kommunicera effektivt med ventilatorberoende patienter är väsentligt så att grundläggande 

psykologiska behov kan förmedlas samt beslut och önskemål för omvårdnaden uttrycks. Det finns 

ett flertal metoder att kommunicera med ventilatorberoende patienter såsom gester, mimspel, 

nicka/skaka på huvudet, skriva eller att använda bildtavla (Grossbach, Stranberg & Chlan, 2011). 

Prematura barn kommunicerar bland annat med hjälp av gester, ansiktsuttryck och förändring av 

tonus (Holditch-Davis, 2005). Högteknologisk utrustning kan finnas tillgänglig för de mer 

komplexa fallen och det är av största vikt att sjuksköterskan identifierar lämplig 

kommunikationsmetod, samt att tillsammans med patient närstående och övrig personal försäkrar 

sig om att vald kommunikationsmetod är synlig och tillgänglig för alla involverade (Grossbach et 

al., 2011). I en litteraturstudie (Happ, Tuite, Dobbin, DiVirgilio-Thomas & Kitutu, 2004) framkom 

faktorer som påverkade hur sjuksköterskorna kommunicerade med intuberade patienter. Några av 

faktorerna var att de påverkades av en tung arbetsbörda, sjukdomens svårighetsgrad hos patienten, 

svårigheter att tyda läppläsning samt patientens personlighet. I samma studie fann författarna att 

personalen ofta saknade utbildning i lämpliga kommunikationsmetoder. Eftersom syftet med 

studien var sjuksköterskans kommunikation med personer i en intensivvårdsmiljö som inte kan 

kommunicera verbalt och att det finns vissa brister i kunskapen om vilka faktorer som påverkar 

kommunikationen är studien viktig för sjuksköterskan vid arbete med patientgrupperna vuxna och 

prematura barn på intensivvårdsavdelningar. 

 

Problemformulering 
 
Det finns viss kunskap om problematiken att kommunicera med personer som inte kan 

uttrycka sig verbalt i ett omvårdnadssammanhang av intensivvård. Kommunikationen i denna 

miljö kan liknas med ett trepartssamtal där vårdpersonalen, patienten och de närstående är 

aktörer. Litteraturgenomgången visar att det finns ett behov av att fördjupa kunskapen på 

detta område. Ett sätt att göra det är att beskriva kommunikation utifrån två vitt skilda 

patientgrupper, prematura barn och vuxna som av olika skäl inte kan kommunicera verbalt. 
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Genom att sedan jämföra skillnader och likheter kan vi förstå vad som är gemensamt för båda 

patientgrupperna och vad som skiljer.  

 

Syfte 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som påverkade kommunikationen 

med patienter i en intensivvårdsmiljö som inte kunde kommunicera verbalt.   

 

Frågeställningar: 

• Vilka faktorer stimulerar och hämmar kommunikation med vuxna sederade/intuberade 

patienter? 

• Vilka faktorer stimulerar och hämmar kommunikation med prematura barn? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan grupperna? 

 

Metod 
 
Studien genomfördes med en metod för systematiska litteraturöversikter. Den systematiska 

litteraturöversiktens syfte är att sammanfatta och lägga ihop empirisk forskning, att söka 

orsakssamband, utveckla teorier eller söka praktiska tillämpningar (Backman, 2008, s. 72). 

Studien har en deduktiv ansats där resultaten av de studier som ingick har analyserats med en 

metod för kvalitativ manifest innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). En deduktiv ansats 

innebär att man utgår från en teori när man undersöker empirin (Segesten, 1997). I studien har 

tre frågeställningar ställts och utifrån dessa har litteratur sökts som besvarade dessa.  

 

Litteratursökning och urval 
 
Datainsamling gjordes från databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo genom sökningar och 

granskningar av artiklar som motsvarade syftet. Separata litteratursökningar på vuxna 

respektive prematura barn genomfördes. Artiklarna som valdes ut var publicerade mellan år 

1996 och 2010, varav sju av dem var publicerade från år 2005 och framåt. Det gjordes inga 

årtalsbegränsningar i själva sökningarna för att inte utesluta relevant kunskap. De flesta 

artiklarna hittades i Cinahl. Både Cinahl och PubMed är två databaser som täcker området 

hälso- och sjukvård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2008, s.72). Vid sökning och 
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kombination av sökord och fritext kunde 14 artiklar väljas ut som stämde överens med syftet. 

Några artiklar fanns publicerade både i PubMed och i Cinahl, då valdes enbart artiklarna från 

Cinahl ut. Enbart träffar och utvalda artiklar från Cinahl redovisades därför i tabellen. Artiklar 

som ingick i analysen markerades med en * i referenslistan. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Begränsningarna som användes var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed”, skrivna på 

engelska samt finnas tillgängliga i fulltext. Eftersom studien hade en kvalitativ ansats har 

endast studier med kvalitativ ansats eller som har en blandad ansats inkluderats. I båda 

sökningarna exkluderades artiklar som innehöll studier av personer med afasi, dövstumma 

och personer som var födda utan att kunna lära sig tala. 

 

Gemensamma sökord var communication, nurse och patient. Specifika sökord som användes 

med syfte på vuxna var communication, nurse, nurse-patient, qualitative, nonverbal, 

experience, unconscious, sedated, nurse role, intensive care unit, strategies, severe. Specifika 

sökord som användes med syfte på prematura barn var premature infant, neonatal intensive 

care unit, relation nurse-patient, nursing.  

Dessa sökord ansågs vara relevanta utifrån syftet och har använts i olika kombinationer. För 

närmare presentation av sökkombinationer, se tabell 1-2. Sökningen resulterade i fem 

användbara artiklar som beskrev studier med prematura barn och åtta studier med vuxna. 

Manuell sökning ur referenslistor resulterade inte i några fler användbara artiklar, likaså 

gjordes en sökning på för syftet i relevanta tidskrifter, vilket inte heller resulterade i några fler 

artiklar 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning, prematura barn, september 2011, Interface 
EBESCOhost 
CINAHL 

Fulltext  

    

Söknr *) Söktermer Träffar Antal valda 

1 FT (MH”Nurse-Patient, Relations”) 0  

2 FT (MH”Infant, Premature”) 0  

3 FT (MH”Infant, Premature/PF”) 0  

4 FT (((MH”Infant,Premature/PF”))(AND 

Nurse-Patient Relations AND 

Infant,Premature/PF)AND 

(“Communications”) 

0  

5 FT ((((MH”Infant,Premature/PF))AND 

”Nurse-Patient Relations”AND 

(“Infant,Premature/PF”) 

2 2 

6 FT (MH”Infant, Premature/PF”) 154 3 

 

Tabell 2 Översikt av litteratursökning, vuxna, september 2011, Interface EBSCOhost 
CINAHL 

Fulltext 

    

Söknr *) Söktermer Träffar Antal valda 

1 FT (”communication unconscious”) AND 

(”nurse”) 

14 3 

2 FT (”nurses experience intensive care 

unit”)AND(“nurse”) 

118 3 

3 FT (”communication strategies nurse-

patient) AND (“severe 

communication”) 

15 1 

4 FT (”nurse-patient relationship”) AND 

(“communication”) 

299 1 

FT= Fritext sökning 

 

Kvalitetsgranskning 
 
Innan analys utfördes, kvalitetsgranskades artiklarna enligt kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod (Willman et al., 2008, s. 96 - 97). Artiklarna för vuxna och prematura 

barn bedömdes och redovisades var för sig. Artiklarna rangordnades enligt en bedömning 

med hjälp av skalorna hög, medel och låg kvalitet där studier med hög kvalitet redovisade 

samtliga kriterier som författarnamn, titel, år och land, klar studiedesign, antal deltagare, 
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studiens syfte, metod/instrument, etisk bedömning, huvudfynd samt en sammanställning av 

studiens kvalitet (Willman et al., 2008, s. 96 - 97). Denna litteraturstudie innehöll artiklar av 

”hög” eller ”medel” kvalitet. Artiklar som hade ”hög” kvalitet uppfyllde alla kriterierna enligt 

ovan och de som saknade två kriterier fick värderingen ”medel” (Bilaga 1 och 2). 

 

Analys 
 
Analysen av de artiklar som valts ut genomfördes med en deduktiv ansats. Utgångspunkten 

var att besvara frågeställningar som utvecklats genom klinisk erfarenhet och teoretiska 

studier. Inspirationen till analysen hämtades från Elo och Kyngäs (2008) som menar att 

innehållsanalys kan användas både på kvalitativa och kvantitativa data, både induktivt och 

deduktivt. Det är en analysmetod för att komma fram till giltiga slutledningar från data till 

sammanhang med syfte att skapa kunskaper och nya insikter. Tillvägagångssättet vid deduktiv 

manifest innehållsanalys innebär att testa kategorier, innehåll och modeller. Ett steg i deduktiv 

manifest innehållsanalys är att utveckla scheman över kategorier och att koda in data i 

kategorierna (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

I analysens första steg grupperades utvalda artiklar i två grupper som beskrev områdena 

intensivvård för vuxna och neonatal intensivvård varefter varje grupp analyserades var för sig. 

Artiklarna genomlästes flera gånger för att hitta faktorer som svarade mot frågeställningarna 

och för att få en uppfattning om helheten från områdena intensivvård för vuxna och neonatal 

intensivvård för prematura barn. Meningar som innehöll faktorer som svarade mot syftet 

identifierades i artiklarna från respektive områden och sorterades eller märktes ut grovt. 

Faktorerna som svarade mot frågeställningarna ströks under och meningarna översattes utan 

att innehållet tolkades eller förvanskades. I nästa steg kondenserades textenheterna utan att 

ändra deras innebörd. Därefter kodades textenheterna med siffror så att de med faktorer som 

hörde ihop kunde sorteras och enkelt hittas igen bland alla textenheter. Utifrån 

frågeställningarna ”det som främjade kommunikation och det som hämmade 

kommunikation”, namngavs dessa som huvudfaktorer och hittade faktorer för vuxna och 

prematura barn skrevs in i tabellen. I ett sista steg gjordes en jämförelse på vilka likheter och 

skillnader som fanns mellan vuxna och prematura barn. Faktorer som stimulerade och 

hämmade kommunikation, likheter och skillnader mellan grupperna lades in i en matris. (figur 

1). 
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Resultat 
 
Resultatet presenterades med utgångspunkt från frågeställningarna med beskrivande text.  

 
Tabell 3. Översikt över faktorer som stimulerade och hämmade sjuksköterskans kommunikation med 
patienter på intensivvårdsavdelning 

Huvudfaktorer Faktorer bland vuxna Faktorer bland prematura 
barn 

 

Faktorer som stimulerade 

Sjuksköterskans erfarenhet 

Närvaro av anhörig/student 

Fysisk omvårdnad 

God utbildning 

Samspel med närstående 

Empati/människosyn 

Informationsöverföring 

 

 

 

 

Faktorer som hämmade 

Osäkerhet kring vad patienten 
förstår 

Teknisk miljö 

Tidsbrist 

Frustration 

Brist på delaktighet 

Teknisk miljö 

Tidsbrist 

  

Det fanns tre faktorer som stimulerade kommunikation och fyra faktorer som hämmade 

kommunikationen med vuxna patienter medan det fanns fyra faktorer som stimulerade 

kommunikation och tre faktorer som hämmade kommunikationen med prematura barn.  

 

Faktorer som stimulerade kommunikation (vuxna) 
 
Sjuksköterskans erfarenhet 

I en studie (Alsad & Ahmad, 2005) framkom att vissa sjuksköterskor inte saknade att 

interagera verbalt med sina patienter, men de erfarna sjuksköterskorna missade inte det 

faktum att de kunde samtala med medvetslösa patienter, som vissa av de mer oerfarna 

sjuksköterskorna gjorde. Price (2004) fann att ett kommunikationsverktyg var av värde för 

alla sjuksköterskor, men framför allt för de yngre och mindre erfarna. Weir och O´Neill 

(2008) fann i sin studie att en förbättrad kommunikation inte bara gynnar patienten, utan även 

sjuksköterskan, som via en förbättrad kommunikation lättare kan tillgodose patientens behov 

och önskningar. Pajnkihar (2009), belyste att först när patienten och sjuksköterskan har en 

jämlik relation, kan de förstå den andres tankar och känslor. 
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Närvaro av närstående/student 

Närvaro av närstående fick två av fem sjuksköterskor att kommunicera mer med sin patient 

under besökstiden (Baker & Melby, 1996). Likaså fann Price (2004) att sjuksköterskor ibland 

tog hjälp av den sjukes familj för att lättare kunna förstå, eftersom familjen kunde tolka 

patienten signaler lättare än sjuksköterskorna. Närvaro av närstående eller student kunde leda 

till att sjuksköterskan fick impulser att tala mer i undervisningssyfte (Elliott & Wright, 1999). 

 

Fysisk omvårdnad 

Verbal kommunikation centrerades ofta till att beskriva en procedur eller andra bestyr 

gällande den fysiska omvårdnaden. Sjuksköterskor bad ofta om ursäkt till patienten när de 

utförde någon omvårdnadshandling som de antog var obekväm för patienten. Trots att 

patienten var medvetslös försökte sjuksköterskan ge information om vad som skulle ske innan 

de påbörjade ingreppet (Ahmad & Alsad, 2005; Elliott & Wright, 1999). Liknade resultat 

framkom i Baker och Melby (1996) vilka visade att ju större behov patienten hade av fysisk 

omvårdnad, ju mer talade sjuksköterskorna med dem. 

 

Faktorer som stimulerade kommunikation (prematura barn) 
 
Utbildning 

Utbildning innebar att specialistutbildning behövdes för att vårda prematura barn. I en artikel 

av Liaw, Chen och Yin (2004), beskrev sjuksköterskor vikten av utbildning med syfte att 

reducera skador med hänsyn till att det prematura barnet skulle kunna växa upp till ett normalt 

barn utan skador. Utbildning syftade även till kunskaper som innebar att sjuksköterskan skulle 

kunde tolka prematura barnets signaler, att det prematura barnet ville ha hjälp. 

 
 

Samspel med närstående 

Samspel med närstående innebar sjuksköterskans roll som tolkare och företrädare för 

närstående och prematura barn. Samspel med föräldrarna var viktigt för anknytningen till 

prematura barn och föräldrar. Sjuksköterskan fick vara påstridig för att ge närståendes 

synpunkter, vara patientens advokat och utbyta information mellan familjen och 

vårdpersonalen (Monterosso et al., 2005).  
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Empati/människosyn 

Empati och människosyn innebar att sjuksköterskan levde sig in hur prematura barnet kände 

sig och förmedlade det till prematura barnet, närstående och personal. Den innebar även 

vikten av att behandla alla människor lika och att alla människor har lika värde. Att inte göra 

skillnad på prematura barn utifrån utseende bidrog till att öka kommunikationen och tolka 

signaler på rätt sätt (Liaw et al., 2004).  

 
 
Informationsöverföring 

Informationsöverföring innebar att vården kvalitetssäkrades med hjälp av dagliga målkort 

(checklistor). Genom att införa måldokument ökade förståelsen av patientens tillstånd. Det 

medförde att överrapporteringen blev säkrare från både sjuksköterskans och läkarnas sida. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att användandet av dagligt målsättningskort 

förbättrade prematura barns vård och kommunikationen mellan teamen (Phipps & Thomas, 

2007).  

 

Informationsöverföring innebar även korrekt information till närstående angående prematura 

barnets tillstånd vilket förbättrade eller ökade kommunikationen. Det har framkommit att 

föräldrarnas behov av information var en av de viktigaste delarna för att minska oro för det 

prematura barnet (Kowalski, Leef, Mackley, Spear & Paul, 2006). Föräldrar upplevde dock 

att de ibland undanhölls negativ information och att de inte fick all information. En familj 

utvecklade en strategi att de läste vad sjuksköterskan hade skrivit om deras prematura barn. 

De använde mycken tid till att läsa sjuksköterskans dokumentation om barnet. Närstående 

värnade om att få korrekt information och få tillfälle att bearbeta sorg för deras prematura 

barn-föräldrautveckling. Samspelet minskade stress hos närstående vilket även blev fallet om 

de erbjöds coping och fick mänsklig support. Dålig kommunikation gav förlängd vårdtid, 

lidande och ökat resursutnyttjande (Liaw et al., 2004). 
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Faktorer som hämmade kommunikation (vuxna) 
 
Osäkerhet kring vad patienten förstår 

Studier (Baker & Melby, 1996) beskrev att sjuksköterskor många gånger är osäkra på om 

patienten hör och förstår vad som sägs. Vissa sjuksköterskor är övertygade att patienten hör 

och förstår allt, medan andra tror att patienten hör, men kan ha svårt att tolka/översätta det 

som sägs. Slutligen finns det sjuksköterskor som inte tror att en sederad patient hör eller 

förstår alls. Kommunikationen tenderar att minska desto djupare sederad personen är (Alsad 

& Ahmad, 2005; Baker & Melby, 1996; Price, 2004).  

 

Teknisk miljö 

Sjuksköterskor vid intensivvårdsavdelningar medgav att kommunikation var mycket viktig, 

men att den lätt glömdes bort då patienten var djupt sederad och många andra behov fanns att 

tillgodose, dessutom ansågs det i denna studie enklare att ansvara för djupt sederade, då dessa 

personer inte kunde uttrycka sina behov och sjuksköterskan kunde själv fatta alla beslut kring 

patientens vård (Alsad & Ahmad, 2005). I en annan studie (Price, 2004) menade 

sjuksköterskor att deras skolning på intensivsjukvård tenderade att fokusera mer på medicinsk 

teknik, än på att vårda känslomässiga behov. Även Baker och Melby (1996) fann liknande 

resultat då sjuksköterskorna uppgav att kommunikation är viktig, men att övervaka via 

medicinteknisk utrustning gjorde att kommunikation hamnade längre ner på 

prioriteringslistan. 

 

Tidsbrist 

I en studie (Price, 2004) framkom att brist på tid och att sjuksköterskan kände sig ensam i sitt 

uppdrag gjorde att de undvek att kommunicera med patienten om dennes psykiska behov. En 

annan studie (Hemsley et al., 2001) belystes att sjuksköterskor hade allt för begränsad tid att 

samtala med en person med kommunikationssvårigheter. Vidare visade studier (Alsad & 

Ahmad, 2005; Elliott & Wright, 1999) att när det var högt tryck på avdelningen, hade 

sjuksköterskan begränsad tid att kommunicera med patienter. 

 

Frustration 

Känslor av bristande kommunikation, här beskrivet som en envägskommunikation, fick 

sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga (Alsad & Ahmad, 2005; Hemsley et al., 2001). I 

en studie (Alsad & Ahmad, 2005) gjord i Jordanien beskrevs att för sjuksköterskorna att 
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avgöra vad patienten vill eller inte vill genom att gissa, upplevdes mycket frustrerande för 

sjuksköterskorna. I en svensk studie (Wojnicki-Johansson, 2001) uppgavs av sjuksköterskor 

att de gånger de inte kunde upprätta en fungerande kommunikation var en anledning till detta, 

patientens hälsotillstånd. 

 
 

Faktorer som hämmade kommunikation (prematura barn)  
 
Brist på delaktighet 

Brist på delaktighet innebar att i de fall all personal inte kände delaktighet i viktiga beslut, 

kunde påverka utfallet av beslutet och att sjuksköterskan kände sig utestängd från vissa 

ställningstaganden. En studie (Monterosso et al., 2005) visade att konflikter kunde uppstå för 

sjuksköterskan när hon inte blev delaktig i läkarens behandlingsbeslut men trots det var 

tvungen att informera föräldrarna om beslutsprocessen och vad beslutet ledde till. Brist på 

delaktighet innebar även föräldrarnas delaktighet i vården av prematura barnet. När 

närstående och sjuksköterskan inte kommunicerade på samma nivå fick kommunikationen 

inte ett fritt flöde och om vårdpersonal och föräldrar var ojämlika kunde kommunikationen få 

en negativ karaktär. 

 

Teknisk miljö 

Teknisk miljö innebar att kommunikationen försvårades då tekniken kändes främmande och 

upplevdes som steril och opersonlig. Att vistas i en teknisk miljö kunde bidra till att 

kommunikationen med föräldrarna minskade men eftersom en teknisk miljö är av stor vikt var 

det ännu viktigare att ge humanistisk vård till prematura barn i samspel med den 

högspecialiserade tekniken som finns (Liaw et al., 2004). Studier (Cox & Bialokurski, 2001) 

har visat att miljön på en neonatalavdelning kan verka skrämmande för föräldrar och 

hämmande för anknytningen. Tekniken ger regelbunden information, men familjen blir mer 

eller mindre avstängd från viktig information inför anknytning till prematura barnet.   

 
Tidsbrist 

Tidsbrist innebar att sjuksköterskan under arbetspasset hade flera andra arbetsuppgifter som 

medverkade till att hon inte hade tillräckligt med tid att vårda prematura barnet. Det medförde 

att kommunikation med prematura barnet minskade (Liaw et al., 2004). 
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Likheter och skillnader mellan grupperna 

En syntes av resultatet i denna studie innebar att de kombinerades för att skapa ett nytt 

perspektiv eller synsätt det vill säga att man ”förenade olika delar av en studie till en helhet” 

(SBU, 2011).   I detta fall utgick syntesen från frågeställningen, vilka likheter och skillnader 

fanns mellan de två grupperna.   

 

Trots att litteraturöversikten beskrivit två vitt skilda patientgrupper, vuxna som inte kan 

kommunicera verbalt och prematura barn, fanns några likheter mellan grupperna. Faktorer 

som bidrog till ökad kommunikation var sjuksköterskans erfarenhet, god utbildning, närvaro 

av student/närstående, fysisk omvårdnad, samspel med närstående, empati/människosyn och 

informationsöverföring. Skillnader bland faktorer som stimulerade kommunikationen var att 

hos vuxna angavs fysisk omvårdnad som en stimulerande faktor, medan empati/människosyn, 

delaktighet och informationsöverföring ansågs vara stimulerande för kommunikationen med 

prematura barn. Skillnader mellan grupperna som hämmande faktorer var att i studier med 

fokus på vuxna angavs sjuksköterskans frustration och osäkerhet kring vad patienten förstår, 

något som inte angavs i studierna med de prematura barnen. Där angavs istället brist på 

delaktighet som den tredje hämmande faktorn, utöver de ovan nämnda. Studien visade hur 

vuxna patienters och prematura barns vitt åtskilda vårdmiljöer hade både likheter och 

olikheter vad gällde faktorer som påverkade kommunikationen. Det som upplevdes viktigt, 

vare sig patienten var prematura barn eller vuxna, var att personalen tog sig tid eller gavs den 

tid som behövdes för att kommunicera, försöka förstå och tolka patienterna behov och 

signaler men även att förstå närståendes behov av kommunikation.  

 



 
Vilka likheter och skillnader finns mellan 
grupperna? 

Sjuksköterskans 
erfarenhet, fysisk 
omvårdnad, 
närvaro av 
närstående/student 

Brist på delaktighet, 
teknisk miljö, 
tidsbrist,  
 

 

 
Vuxna Prematura barn 

 

 
Hämmar 
kommunikation 

Stimulerar 
kommunikation 

Hämmar 
kommunikation 

Stimulerar 
kommunikation 

 

 

 
Osäkerhet 
tidsbrist, teknisk 
utrustning, 
frustration, 
osäkerhet 

Samspel, god 
utbildning, empati, 
delaktighet, 
informationsöverföring 

 

 

 

 

 Likheter som hämmar; Tidsbrist och teknisk 
miljö/utrustning.  

 Likheter som stimulerar; Sjuksköterskans 
utbildning/erfarenhet, närvaro av närstående/student,    

 
Skillnader som hämmar; Frustration, osäkerhet, brist på 
delaktighet,   

 
Skillnader som stimulerar; fysisk omvårdnad, samspel, 
empati, delaktighet, informationsöverföring, god utbildning  

 
Figur 1. Likheter och skillnader i kommunikationen till vuxna sederade/intuberade patienter och prematura barn 
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Diskussion 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som stimulerade eller hämmade 

kommunikation i intensivvårdsmiljöer med patienter som inte kunde kommunicera verbalt. 

Specifika frågeställningar valdes då författarna avsåg att studera både kommunikation till den 

sederade/intuberade vuxna patienten och kommunikation med det prematura barnet. 

Dessutom avsågs att identifiera vilka likheter och skillnader som fanns mellan de båda 

grupperna. Resultatet visar att de flesta studierna kunde påvisa olika faktorer som påverkade 

kommunikationen. Å ena sidan så att kommunikationen ökade eller å andra sidan så att den 

minskade. En studie (Baker & Melby, 1996) som ingick i resultatet belyste hur lite tid av sin 

arbetsdag som en sjuksköterska ägnade åt kommunikation med en medvetslös person. I 

samma studie ansåg dock två av fem sjuksköterskor att de talade för mycket med patienterna. 

Således har syftet att beskriva vilka faktorer som är av betydelse vid kommunikation med 

prematura barn eller en sederad/intuberad vuxen uppnåtts.  

 

Resultatet i litteraturstudien kan diskuteras utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

Kirkevold (2000) beskriver att de viktigaste begreppen i Joyce Travelbees teori är människan 

som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation. Hon menade att varje 

människa är unik, oersättlig och bara existerar en gång i denna värld. Det innebar att vid 

sjukdom har varje människa, trots sin diagnos, sin egen upplevelse av sjukdom, lidande och 

förluster med. I och med detta tog teorin avstånd från en generaliserande människosyn. Det 

var viktigt att finna mening i de olika upplevelser vi har i livet, i synnerhet då den enskilde 

drabbades av sjukdom och lidande. Enligt Travelbees teori, var mening också en känsla av att 

någon eller något behöver en. Omvårdnaden nådde sitt syfte genom att etablera en 

mellanmänsklig relation. En förutsättning för detta var att båda parter reagerade på den andres 

”mänsklighet”. Detta innebar att också sjuksköterskan hade behov som hon tillgodosåg i 

relationen”. I enlighet med Travelbees omvårdnadsteori bör sjuksköterskan utveckla en äkta 

mellanmänsklig relation med de personer som drabbas av sjukdom för att kunna se dennes 

unika behov (Kirkevold, 2000). Kommunikation är ett nödvändigt verktyg för att skapa en 

sådan relation. Sympati eller empati är en attityd, ett sätt att tänka och en känsla som 

kommuniceras till den andre. När man delar varandras innersta tankar, känslor och attityder 

har man nått en ömsesidig förståelse och kontakt. Kommunikation är ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap. Kommunikation är en ömsesidig process där man delar eller förmedlar 

 



 18

tankar och känslor, och en förutsättning för att nå målet med omvårdnaden. Detta är, enligt 

Travelbees teori, att hjälpa till att bemästra sjukdom och lidande, och att finna en mening i sin 

upplevelse (Kirkevold, 2000).  

 

Om vi översätter Travelbees tankar om betydelsen av en relation och kommunikation med en 

patient i omvårdnadsarbetet får det en speciell dimension i omvårdnadsarbetet med en person 

som inte kan kommunicera verbalt. Det är rimligt att anta att den bristande kommunikationen 

försvårar för sjuksköterskan att genomföra den omvårdnad som hon vill ge. För att hantera 

problemen innebär det ofta en kommunikation med tre aktörer, patienten, de anhöriga och 

personalen. En studie av Engström och Söderberg (2007) visade att 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde det frustrerande när en svårt sjuk patient inte hade 

några närstående. Information som en närstående kan ge om patienten, kunde hjälpa 

sjuksköterskorna att bedriva en individuellt anpassad vård för den svårt sjuke patienten. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att från närståendes perspektiv var samspelet och 

närvaron med sjuksköterskan viktigt för att känna trygghet i vården av den vuxna eller det 

prematura barnet.  Det nära samspelet mellan närstående och personal kan utvecklas till en 

känslomässig relation. Relationen var i de flesta fall problemfri eftersom både närstående och 

sjuksköterska strävade efter en oberoende och professionell relation med syfte att vårda på ett 

bra sätt (Fegran & Helseth, 2009). Skillnader i fråga om kommunikation med vuxen och 

prematura barn kan bero på att det inte går att kommunicera direkt med prematura barn, men 

man kan kommunicera med en sederad eller intuberad vuxen patient genom att den vuxna 

aktivt kan nicka, blinka eller röra på sig och på så sätt kommunicera med sjuksköterskan. Det 

prematura barnet kommunicerar enbart med tyst gråt eller rörelser (Holditch-Davis, 2005). 

Sjuksköterskans strävan bör vara att i alla situationer både vad gäller den sederade patienten 

eller det prematura barnet och i samspel med närstående, att kommunicera, och på så sätt 

skapa trygghet och förståelse. Samt bli medveten om vikten av att kommunicera icke verbalt 

med patienterna.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att den tekniska miljön gav upphov till obehagliga känslor 

och kunde distansera närstående från vården av patienten. För att avhjälpa detta kan 

sjuksköterskan även här bygga upp en relation med närstående (Fegran & Helseth, 2009). Det 

stämde även överens med Travelbee´s omvårdnadsteori att ”utveckla en äkta mellanmänsklig 
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relation med de personer som drabbas av sjukdom för att kunna se dennes unika behov”. 

Varför sjuksköterskor väljer att arbeta i en teknisk vårdmiljö kan diskuteras. Väljer man den 

tekniska vårdmiljön av intresse för teknik eller av intresse av patienter. Troligtvis är det en 

kombination av bägge. Av resultatet i litteraturstudien kan utläsas att i vissa fall dominerar 

intresset för teknik och därför kan kommunikation med patienterna komma i andra hand. 

Utbildning i etik kan vara en lösning att ge teknikintresserade sjuksköterskor förståelse för 

hur viktig kommunikation är i omvårdnad av patienter. 

 

I litteraturstudiens resultat nämndes empati som en faktor som ökade kommunikationen vad 

gällde prematura barn. Ett empatiskt förhållningssätt var viktigt i vården vare sig det gällde 

vuxna eller prematura barn. Enligt Henriksen och Wetlesen (2001) innebär att vara empatisk 

att kunna möta en människas känsla eller upplevelse, positiv eller negativ, utan att ta över 

den. Om sjuksköterskan istället för att ta över närståendes känslor försökte förstå närstående 

och agera empatiskt skulle relationen utvecklas och på så sätt bidra till ökad kommunikation. 

I en artikel av Kavanaugh, Moro och Savage (2010) framkom att när närstående erbjöds 

känslosamt stöd, vänlighet, hopp och tid att lyssna medförde det enklare att ta svåra beslut för 

vården av sina närstående. Som sjuksköterska är empatisk förmåga viktig ur 

omvårdnadssynpunkt. Engström och Uusitalo (2011) beskrev att medicinteknisk utrustning 

och tidsbrist upplevdes av sjuksköterskor som ett hinder för anhörigas delaktighet i 

omvårdnad av den kritiskt sjuke. Intressant är även det faktum att tidsbrist angavs både bland 

sjuksköterskorna på neonatala intensivvårdsavdelningarna likväl som på 

intensivvårdsavdelningar för vuxna. I resultatet i litteraturstudien framkom att sjuksköterskan 

kommunicerade med patienter i cirka fem minuter under ett fyra timmars pass, detta trots att 

hon/han fanns vid patientens sida i fyra timmar, att då ange tidsbrist känns inte helt riktigt.  

För att anpassa närståendes behov av att få vara delaktiga i vården med patientens behov och 

sjuksköterskans arbetssituation, krävs öppen kommunikation mellan alla parter. 

  

Närvaron av närstående främjar kommunikation. Man kan tänka sig att närvaron av dessa gör 

att sjuksköterskan känner sig mer motiverad av att kommunicera dels med 

patienten/prematura barnet och med närstående och på grund av detta främjas 

kommunikationen. Att få gensvar verbalt av närstående borde stimulera ickeverbal 

kommunikation? Resonemanget kan stämma in på Travelbees teori som säger att mening 

innebar även en känsla av att någon eller något behöver en för att omvårdnaden kunde nå sitt 

syfte genom att etablera en mellanmänsklig relation. I omvårdnaden skiljer man på 
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professionell relation och social relation. Den professionella relationen är alltid initierad av 

vårdpersonal, den är tids- och nivåbestämd, dess syfte är fokus på patienten (Fegran & 

Helseth, 2009). Det vill säga den professionella relationen är ingen personlig relation liknande 

den som ses inom familjen utan en relation som är helt beroende av omvårdnaden av en 

patient. Om det inte fanns ett omvårdnadsbehov skulle den professionella relationen aldrig bli 

aktuell.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer, som främjade och eller hindrade 

kommunikation med patienter som inte kunde kommunicera verbalt i vårdmiljön 

intensivvård. Specifika frågeställningar valdes då författarna ville studera både 

kommunikation med prematura barn och kommunikation med sederade/intuberade vuxna 

patienter. Dessutom avsågs att identifiera vilka likheter och skillnader som fanns mellan de 

båda grupperna. Metoden att utgå från tre frågeställningar innebar att den manifesta 

innehållsanalysen fick en deduktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2007). Frågeställningarna var 

grundade i både praktisk empirisk erfarenhet och litteratur vilket garanterar att den deduktiva 

ansatsen var väl grundad i teori (Elo & Kyngäs, 2007). 

Kommunikation med patienter på intensivvårdsavdelning eller snarare brist på denna har 

belysts i tidigare forskning. Sökning i databaserna Cinahl, Psyc Info och PubMed gjordes, och 

de artiklar som återfanns i Pub Med stod även att finna i Cinahl, varför endast en söktabell för 

respektive grupp finns presenterad. Sökningen i Psyc Info resulterade inte i några artiklar som 

analyserades. En manuell sökning på för syftet aktuella tidskrifter gjordes också, intressanta 

artiklar lästes, men då dessa inte ansågs ha högre än ”låg kvalitet” i kvalitetsbedömningen, 

uteslöts dessa. Då artikelförfattarna inte använde språket engelska till vardags, är det möjligt 

att vi kunnat utveckla sökord som bättre överensstämde med frågeställningarna.  

 

Kvalitativa studier tillför en djupare kunskap till ämnet och ger en större förståelse för ett 

fenomen (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativa studier var därför önskvärda för resultatet då 

litteraturstudien syftade till att beskriva subjektiva upplevelser. Fyra av de utvalda artiklarna 

saknade uppgifter om etisk granskning, vilket kan ha medfört att de var av sämre vetenskaplig 

kvalitet, men dessa inkluderades ändå då de svarade mot syftet. 

Genom kvalitativa studier kan det professionella samtalet utmynna i en beskrivning av 

människans livsvärld. Ett samtal med struktur och syfte (Kvale, 1997. s. 13). Kvalitativa 
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studier kan användas av sjuksköterskan i sin profession och i sitt arbete med patienter. 

Nackdelar vid kvalitativa studier kan ses eftersom textmassan förefaller otymplig vid 

bearbetningen men resultaten kan fånga många människors uppfattningar i ämnet vilket ger 

intressanta speglingar av världen (Kvale, 1997. s. 14).    

Artiklarna som valdes ut var publicerade mellan år 1996 och 2010, varav sju av dem var 

publicerade från år 2005 och framåt. Det gjordes inga årtalsbegränsningar i själva sökningarna 

för att inte utesluta relevant kunskap. Av studiens 13 artiklar kom fyra från Storbritannien en 

från Sverige en från Slovenien en från Australien en från Jordanien en från Irland två från 

Taiwan och resterande tre kom från USA. Artiklarna hade en stor global spridning vilket 

bidrog till en ökad trovärdighet. Författarna anser att det syfte som avsågs, att beskriva 

faktorer som påverkade kommunikationen med prematura barn och sederade/intuberade 

vuxna besvarades i samtliga artiklar. Trovärdigheten var därmed hög i den genomförda 

analysen av artiklarna. En studies validitet eller trovärdighet innebär att ett giltigt argument är 

hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. I kvalitativa studier används 

termen trovärdighet oftare än validitet eftersom validitet ofta härleds till utförda mätningar 

med siffror. I den kvalitativa forskningen används inte siffror som mätinstrument utan 

trovärdigheten visas genom att använd metod stödjer observationernas relevans, slutledningen 

stämmer med de satta premisserna (Kvale, 1997. s. 215). Graneheim och Lundman (2004) 

skriver om kvalitativa studiers användande av begreppen trovärdighet och överförbarhet för 

att bedöma studiers resultat. Vid bedömning av trovärdigheten tas hänsyn till hur data har 

samlats in, hur den har bearbetats och vilka textenheter som är utvalda. Genom att använda 

sig av citat kan likheter och skillnader av kategorierna också bedömas. När man talar om 

överförbarhet handlar det om hur resultaten kan överföras till andra grupper. Vid kvalitativa 

studier är principen med överförbarhet att det alltid är läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart på andra grupper eller sammanhang. Detta är dock en systematisk 

litteraturöversikt där resultaten av kvalitativa studier sammanställts till en syntes och det är 

rimligt att anta att den syntesen kan överföras till omvårdnadsarbete vid intensivvård i 

allmänhet (SBU, 2011). Flera studier (Alsad et al., 2005; Baker et al., 1996; Elliott et al., 

1999; Hemsley et al., 2001; Liaw et al., 2004., & Price, 2004) pekade på faktorer som 

tidsbrist och den tekniska miljön som anledningar till hämmad kommunikation. 

Samstämmigheten i dessa artiklar anser författarna vara skäl till att inte betvivla dessa faktorer 

som ett korrekt resultat 
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Slutsatser 
 
Kommunikation är en stor del i sjuksköterskans arbete. Genom samspel, utbildning och 

genom att ge sjuksköterskan tid för kommunikation kan faktorer som stimulerar bidra till 

bättre omvårdnad, förståelse och förhållningssätt mot vuxna patienter, prematura barn och 

närstående. Faktorer som hämmar kommunikation kan bidra till att närstående och patienter 

upplever vårdpersonal kall och ointresserad och en miljö som upplevs teknisk och 

ovälkomnande.  

 
För att kontrollera förhållanden som gäller för svenska sjuksköterskor borde det vara av värde 

att göra fler studier med svenska sjuksköterskor. Sådana studier borde vara av värde ur 

arbetsmiljöaspekter. Med arbetsmiljöaspekter avses att titta på behov av handledning i större 

omfattning inom den somatiska vården likväl som handledning finns för sjuksköterskor inom 

den psykiatriska vården. Sjuksköterskor inom den somatiska vården står ofta inför svåra 

situationer, svårt sjuka patienter eller patienter som avlider. Sjuksköterskor måste ta hand om 

både vuxna och prematura barn och deras närstående i samband med vård av dessa patienter. 

Teknisk miljö har en hämmande effekt på kommunikation. Det vore av värde att utveckla den 

tekniska miljön i riktning på ett sätt som inte är skrämmande för framförallt närstående.  
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Tabell 1. Översikt av artiklar som ingår i resultatredovisningen för vuxna 
sederade/intuberade patienter(n=8) 
 
Författare, År,  
Land 
 

 
Typ av 
studie 

 
Antal 
del-
tagare 
 

 
Metod 
Datainsamling/ 
dataanalys 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
Hög/ 
medel/låg 

Alsad & Ahmad 
(2005) 
 
Jordanien 
 

Kvalitativ n=28 Intervjuer samt 
observationer. 
Fenomenologisk/ 
hermenuetisk. Draper´s 
analysmetod. 

Sjuksköterskorna föredrog 
att arbeta med sederade/ 
sövda patienter. 
Kommunikationen missas, 
då det är envägs-
kommunikation. 
 

Hög 

Baker & Melby 
(1996) 
 

Kvalitativ n=5 Strukturerade intervjuer 
och observationer 

Maximal tid en ssk ägnade 
åt kommunikation med 
medvetslös pat, under 4h 
var 19 minuter 

Medel 
 
 
 
 

Elliott & Wright 
(1999) 
 
England 
 

Kvalitativ n=16 Datainsamling genom 
observation av ssk. Analys 
av det kvalitativa 
materialet identifierade de 
framträdande detaljerna ur 
det stora råmaterialet. 
 

Sköterskorna talade mest 
vid undersökningar. Sju 
olika kategorier av verbal 
kommunikation 
identifierades. 

Hög 
 

Hemsley, 
Sigafoos, Balandin, 
Forbes, Taylor, 
Green & Parmenter 
(2001) 
 
Australien 

Kvalitativ n=20  Intervjuer 
Intervjudata analyserades 
kvantitativt, “ja” och 
“nej”-frågor. Därefter 
beskrivande, genom en 
jämförande metod för 
kvalitativ dataanalys. 

En del av svårigheten att 
kommunicera tillskrivs 
bristande förståelse och 
avsaknad av alternativa 
kommunikations- 
Hjälpmedel. 

Medel 

Pajnkihar (2009) 
 
Slovenien 

Kvalitativ n=30 Intervjuer 
Modifierad grounded 
theory approach 

Sjuksköterskorna önskar 
en modell där ssk och pat 
är mer jämnlika och som 
vilar på mellanmänskliga 
förhållanden, där 
kommunikation är en 
viktig del. 

Medel 

Price, A (2004) 
 
England 

Kvalitativ n=12 Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Normans dataanalyssteg 
följdes. Positiva eller 
negativa kvalitets-
indikatorer identifierades. 
Teman skapades utifrån 
indikatorerna. 
 

Deltagarna upplevde att 
patienterna på IVA 
tappade sin identitet då 
fysisk vård tog mer plats. 
Erfarna sköterskor hade 
lättare att bemöta de 
psykologiska behoven. 

Hög 

Weir & O´Neill 
(2008) 
England 
 
 

Kvalitativ n=8 Semi-strukturerade 
intervjuer 
Tematisk innehållsanalys 
för att hitta teman, sedan 
Burnards 14 –stegs analys. 

Kommunikation är lika 
viktig oavsett om patienten 
är medveten eller 
medvetslös. 

Hög 

Wojnicki-Johansson 
(2001) 
 
Sverige 

Kvalitativ 
Kvantitativ 

Pat= 22 
Ssk=22 

Frågeformulär 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Data analyserades med 
SPSS. 

13 av 22 patienter ansåg att 
kommunikationen fungerat 
bra, 19 av 22 ssk, ansåg 
kommunikationen fungerat 
bra. 
 

Medel 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatredovisningen för prematura barn(n=5) 
 
 
Författare, År,  
Land 
 

 
Typ av 
studie 

 
Antal 
del-
tagare 
 

 
Metod 
Datainsamling/ 
dataanalys 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
Hög/ 
medel/låg 

Cox & Bialoskursk 
(2001) 
 
England 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

n=106 Intervjuer och observation. 
Kvalitativa dataanalys, en 
modifierad version av 
Chenitz och Swan-
son´s(1986)process 
 

Anknytning främjas när 
föräldrarna får individuellt 
stöd i vården och lämplig 
kommunikation. 

Hög 

Kowalski, Leef, 
Macley, Spear & 
Paul (2006) 
 
USA 

Kvalitativ pat 
=101 
Ssk=12 

Intervjuer och 
enkät.dataanalys via 
Statistica 5.1(Statsoft, Inc., 
Tulsa, OK, USA). 

Fastän neonatologens roll i 
föräldrautbildning visar 
nöjdhet, identifierade 
föräldrarna ssk som den 
främsta informatören. 
 

Medel 

Liaw, Chen & Yin 
(2004) 
 
Taiwan 

Kvalitativ n=10 Semistrukturerad 
djupintervju och 
enkätfrågor. Dataanalys 
med en manifest och 
konstant jämförande 
analys(Strauss & Corbin, 
1998). 
 

Sjuksköterskan beteende 
och värderingar bestämmer 
sen psykologiska och 
mentala utvecklingen hos 
prematura barn. 

Medel 
 

Monterosso, 
Kristjanson, Sly, 
Mulcahy, Gee, 
Grimwood & White 
(2005) 
 
USA 
 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

Pat= 80 
Ssk= 
60 

Testprotokoll och enkät. 
Dataanalys genom 
beskrivande statistik och 
latent tematisk analys. 

De flesta sjuksköterskor 
såg sig som patientens 
advokat och att de ofta inte 
blev tillfrågade inför svåra 
behandlingsbeslut. 
 
 

Hög 

Phipps & Thomas 
(2007) 
 
USA 

Prospektiv 
studie. 

Ssk=40 Enkät med frågor 
angående kommunikation 
med dagliga målkort i två 
omgångar.Data analys 
genom The Mann-Whitney 
rank Sum Test.  
 

Teamen var nöjda med att 
använda dagliga målkort. 

Hög 
 

 

 


