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Abstrakt 

Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska innebär en arbetsmiljö med 
högteknologisk utrustning, snabba beslut och en utveckling av nya 
behandlingar, samtidigt som de ska kunna möta den svårt sjuke patienten 
och dennes närstående på ett professionellt sätt. Syftet med detta 
examensarbete var att beskriva intensivvårdssjusköterskors erfarenheter 
av att delta vid inducerad hypotermibehandling av patienter som överlevt 
hjärtstopp. Tio intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet av 
behandlingen deltog i studien. Data analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys som resulterade i en huvudkategori: Att sträva efter 
kontroll med fem underkategorier: Att förbereda sig för att ha kontroll 
under behandlingen, att erfaren personal, samarbete och bra rutiner 
skapar trygghet, att känna stress och oro men ändå glädje när det går bra, 
att ha funderingar om det är det etiskt rätta att ge behandling, att vilja 
möta de närstående med information och delaktighet. Resultatet visade 
att nedkylningsprocessen var den del då deltagarna kände mest stress och 
rädsla för komplikationer men med egen och andras erfarenhet och 
teamarbete skapades trygghet. Deltagarna i studien hade behov av att 
känna kontroll vilket kunde påverkas av flera faktorer. Det framkom även 
önskemål om återkoppling för att få veta hur det gick för patienten. 
Genom realistiska övningar tillsammans med andra yrkeskategorier kan 
arbetet utvecklas och leda till ett bättre omhändertagande. 

 
 
 
 
 
Nyckelord: intensivvårdssjuksköterskor, hypotermibehandling, närstående, omvårdnad, 
upplevelser, kvalitativ innehållsanalys 
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I detta examensarbete beskrivs intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter och deras närstående vid inducerad hypotermibehandling efter återupplivning. 

Bennun (2003) menar att många patienter upplever intensivvårdsavdelningar som både 

främmande och skrämmande. Patienter som kommer till intensivvårdsavdelningen med ett 

livshotande tillstånd möts av en miljö som består av högteknologisk utrustning. En miljö 

som ofta upplevs negativ av patienten. Hupcey (2000) beskriver att de psykosociala 

behoven för en patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning är att känna trygghet, 

förtroende, hopp samt att återfå kontrollen. Behoven påverkas av intensivvårdspersonalen, 

familj och religion. För att den intuberade patienten ska få en känsla av vad som händer är 

kommunikationen en viktig del. Även om kommunikationsförmågan är nedsatt vill 

patienten känna sig delaktig, få information och förklaringar i omvårdnaden.  

 

Hov (2007) menar att intensivvårdssjuksköterskors kompetens, engagemang och kunskap 

är faktorer som behövs för att skapa en god omvårdnad vilket innebär att ta hand om 

patienten och tillgodose de enskilda förutsättningarna och behoven. Lindahl och Norberg 

(2002) menar att intensivvården har förändrats genom ökad bemanning med 

intensivvårdssjuksköterskor, organisationsförändringar samt teknologisk utveckling som 

har lett till att intensivvårdssjuksköterskor har fått ett större ansvar för omvårdnaden av 

patienten. I det dagliga arbetet upplever intensivvårdssjuksköterskor ett avstånd mellan 

kunskap och sina versioner i ett förhållande till deras möjligheter att utveckla 

omvårdnadskunskapen. Intensivvårdssjuksköterskorna känner också en avsaknad av 

resurser och stöd för omvårdnaden av sina medarbetare och ledning. Hudak och Gallo 

(1994) menar att när intensivvårdssjuksköterskan visar ett intresse för patienten påbörjar 

hon också en vårdande relation som är av stor vikt för att patienten och närstående ska 

kunna uppleva trygghet i den främmande och högteknologiska miljön på en 

intensivvårdsavdelning. Genom att skapa en god relation ökar intensivvårdssjuksköterskan 

förutsättningarna för patienten att återuppnå optimal hälsa. 

 

Enligt SOSFS (2005) ska en intensivvårdssjuksköterska kunna bedöma patientens behov, 

utföra omvårdnadsåtgärder, övervaka vitala funktioner samt dokumentera. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska ge information till medarbetare, patienter och anhöriga 

och planera och samordna arbetet med andra yrkesgrupper. Intensivvårdssjuksköterskan 

ska verka för att bedriva patientfokuserad omvårdnad och har ansvar för patientens 

säkerhet samt kvalitet och utveckling av omvårdnaden. Morton, Fontaine, Hudak och Gallo 
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(2004) menar att kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning kräver 

omvårdnad av speciellt utbildade intensivvårdssjuksköterskor. Livsuppehållande 

behandling med hjälp av läkemedel och tekniska resurser är ofta något som en 

intensivvårdspatient kräver. 

 

När olycksfall drabbar en människa är de närstående helt oförberedda och stressen i den 

akuta situationen upplevs på olika sätt. Uppkomsten av känslor kan vara ensamhet, 

depression, oro, ängslan och sorg (Pryzby, 2005). Intensivvårdssjuksköterskan bör ha 

förmågan att närma sig patient och dennes närstående på deras villkor. I de specifika 

situationer som kan upplevas både hotfulla och skrämmande kan intensivvårds-

sjuksköterskan vara den som förklarar och tolkar situationen i ett syfte att skapa lugn och 

trygghet. Att hantera den vårdande relationen är inte alltid så självklart och enkelt, 

intensivvårdssjuksköterskan bör ha en fingertoppskänsla om hur patienten och dennes 

närstående ska närmas och bemötas. Om initiativet kommer vid fel tillfälle eller på ett 

felaktigt sätt kan relationen riskera att få motsatt effekt, vilket kan leda till att skapa 

ängslan istället för trygghet (Morse & Pooler, 2002). Engström och Söderberg (2006) har 

beskrivit att närstående har en viktig roll både för patienten och 

intensivvårdssjuksköterskan. Att närstående skulle finnas på plats togs förgivet och en 

frustration hos personalen uppkom när de inte fanns några närstående. 

 

Ett hjärtstillestånd inträffar oftast plötsligt och oväntat och leder till döden om inte hjärt- 

och lungräddning påbörjas (HLR). I Sverige drabbas varje år cirka 10 000 människor utan 

för sjukhus av hjärtstopp och färre än 5 procent överlever. För att ha störst chans att 

överleva ett hjärtstillestånd ska omhändertagande optimeras med en snabb upptäckt av 

tidiga varningstäcken, snabb tillgång till akutsjukvård, tidig basal HLR 

(bröstkompressionen, mun till mun metoden) tidig avancerad HLR med defibrillering, 

intubation och intravenösa läkemedel. En påtaglig brist i kedjan som räddar liv har varit 

omhändertagandet av den medvetslöse patienten efter en framgångsrik HLR insats, det vill 

säga patienten som har återfått cirkulation men vaknar inte på grund av syrebristen till 

hjärnan som uppkommit under cirkulationsstilleståndet. Dessa patienter har ofta en dålig 

prognos som försämras för varje timme som går utan att patienten återfår medvetandet 

(Friberg, Herlitz, Rubertsson & Wieloch, 2004). Ingen specifik behandling utöver 

understödjande intensivvård har kunnat erbjudas och många får redan efter någon minut 
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cirkulationsproblem i samband med hjärtstopp vilket kan leda till permanenta hjärnskador 

eller till att patienten avlider inom några dagar (Friberg et al., 2004; SBU, 2006). 

 

Sänkning av kroppstemperaturen (inducerad hypotermi) efter återupplivning genomförs på 

en intensivvårdsavdelning och är en behandlingsmetod som syftar till att reducera 

skadeverkningarna i samband med cirkulationsstoppet, i första hand på hjärnan. 

Behandling med hypotermi i det akuta skedet efter återupprättande av stabil cirkulation 

efter hjärtstopp innebär att kroppstemperaturen sänks (Keresztes & Brick, 2006). 

Intensivvårdssjuksköterskan ska känna sig trygg och säker med metoden som ska 

användas. Nedkylningen utförs genom kall luft, kalla vätskor, kylfiltar, ispåsar, kyldräkt 

och kylmössa. Nedkylningen innebär att temperaturen sänks till 32-34 grader (Keresztes & 

Brick, 2006). Behandlingen pågår under 12 till 24 timmar efter det höjs 

kroppstemperaturen sakta till normal temperatur under 6 till 8 timmar. Behandlingen 

inkluderar djup sedering med respiratorvård (nedsövning) och muskelavslappnande medel 

för att undvika köldfrossa. Detta innebär att hypotermibehandlingen måste genomföras på 

en intensivvårdsavdelning (Keresztes & Brick, 2006).  

 

Burger och Fitzpatrick (2009) menar att mycket av forskningen av inducerad 

hypotermibehandling har utgått från läkarnas perspektiv och inte från sjuksköterskans 

omvårdnadsperspektiv. Omvårdnad inom intensivvård kräver stor förståelse och kunskap 

vid det patientnära arbetet. Vid inducerad hypotermibehandling efter hävt hjärtstopp krävs 

intensivvård med specifik omvårdnad. Detta examensarbete kan bidra med kunskap för 

intensivvårdssjuksköterskor inom intensivvården. Genom att ta del av deras erfarenheter 

kring behandlingen kan deras behov lyftas fram och på så sätt utveckla omvårdnadsarbetet. 

Mot denna bakgrund var syftet med detta examensarbete var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att delta vid inducerad hypotermibehandling 

av patienter som överlevt hjärtstopp.  

 

Metod 

Studien genomfördes med kvalitativ metod med individuella intervjuer för att ta del av 

intensivvårdssjusköterskors erfarenheter.  

 

 



 6 

Deltagare 

Deltagare var 10 intensivvårdssjuksköterskor i ålder 40 till 61 år, sex deltagare var kvinnor 

och fyra var män. De hade arbetat mellan 4 och 38 år inom intensivvård. Kriterierna för att 

få delta i studien var att de skulle vara aktiva i sin yrkesroll samt ha deltagit i behandlingen 

av en hypotermipatient. Deltagarnas erfarenhet varierade mellan 1 till 6 behandlingar. 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor utan vidareutbildning inom intensivvård.   

 

Procedur 

Enhetschefen på den aktuella avdelningen kontaktades för information och förfrågan om 

medverkan i studien. Med stöd av enhetschefen identifierades deltagare som uppfyllde 

kriterierna. Via ett informationsbrev fick deltagarna information om studiens innehåll och 

genomförande. De fick även information om rätten att avbryta deltagandet i studien utan 

motivering och att materialet kommer att hanteras utan att någon går att känna igen. Efter 

att svarsbrevet inkommit kontaktades de 10 av 14 tillfrågade intensivvårdssjuksköterskorna 

som tackat ja till deltagande i studien för planering av tid och plats för utförande av 

intervjun.  

 

Datainsamling 

Intervjuerna utfördes på en tid och plats som hade planerats in i samråd med deltagarna. I 

enlighet med Kvale (1997, s. 121-122) användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 

2). Båda författarna deltog vid intervjuerna som var individuella. En av författarna hade 

ansvaret för intervjun medan den andra deltog som observatör. Dessa roller växlade vid 

varje intervjutillfälle. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och spelades in på en 

digital diktafon vilket var till hjälp då intervjuaren kunde fokusera helt på intervjun. Kvale 

(1997, s. 147-149) menar att god kvalitet på bandinspelningen är ett krav för att 

intervjuaren ska kunna återvända till inspelningen och lyssna på intervjuns innehåll. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med markeringar för pauser, suckar, skratt och 

känslor för att på så sätt behålla känslan i det sagda ordet. 

 

Analys 

I enlighet med Downe-Wamboldt (1992) har intervjuerna analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. De utskriva intervjutexterna lästes igenom flera gånger får att få en känsla 

av helheten. Meningsenheter som svarade mot syftet extraherades och för att inte 

sammanhanget skulle gå förlorat togs omgivande text med. Texten kondenserades i flera 



 7 

steg för att få fram kärnan i innehållet. Meningsenheterna kodades för att sedan 

sammanföras i kategorier. Kategorier med liknande innehåll sammanfördes till bredare 

kategorier i flera steg tills dessa var varandra uteslutande. Analysen resulterade i 5 

underkategorier som sammanfattas i en huvudkategori.  

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes efter godkänd etikansökan från etiska gruppen vid Luleå tekniska 

universitet. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om att de under studiens 

gång när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ge någon förklaring samt 

att materialet inte kommer att innehålla några uppgifter om orter och personer. Det finns 

inte möjlighet att återkoppla resultaten till någon enskild deltagare och när studien är 

avslutad kommer materialet att makuleras och de inspelade intervjuerna att raderas. Polit 

och Beck (2004) menar att en viktig etisk aspekt är att värna om intervjupersonens 

konfidentialitet då en intervju kan innehålla personlig och känslig information. 

 

Eftersom intervjuerna kan ge upphov till känslor hos deltagarna gav vi som forskare dem 

möjlighet att stanna kvar och reflektera en stund efter varje utförd intervju. Vi erbjöd 

deltagarna att kontakta oss vid behov för frågor eller för att samtala om intervjun. För 

behov av ytterligare samtal gavs information till deltagarna om möjlighet till samtal med 

berörd enhetschef. Vi bedömer att fördelarna överväger nackdelarna med studien eftersom 

det kan bidra till kunskap som kan ge ett bättre omhändertagande för patienten.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i en huvudkategori med fem underkategorier (tabell 1) som 

presenteras i texten nedan och illustreras med citat ur intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategori (n=1) med  underkategorier (n=5) 

Huvudkategori   Underkategorier 

Att sträva efter kontroll  Att förbereda sig för att ha kontroll under behandlingen 

Att erfaren personal, samarbete och bra rutiner skapar trygghet 

  Att känna stress och oro men ändå glädje när det går bra 

  Att ha funderingar om det är det etiskt rätta att ge behandling 

  Att vilja möta de närstående med information och delaktighet 
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Att sträva efter kontroll    

Huvudkategorin ’Att sträva efter kontroll’ består av fem kategorier.  

 

Att förbereda sig för att ha kontroll under behandlingen 

När intensivvårdsjuksköterskorna erhöll information om att det var en patient som var på 

väg in och som skulle behandlas med hypotermibehandling beskrev de ett behov att 

förbereda sig noggrant för att ha kontroll över situationen. Detta gjordes genom att läsa 

igenom rutiner, förbereda respiratorn, infusionspumpar, stickvagn samt kylklampar. De 

berättade att det medicinska kom i första hand och att fokus i arbetet var att patienten 

skulle överleva, vilket beskrevs som naturligt. Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet 

var att det var positivt om de kunde fördela ut arbetsuppgifterna i början av behandlingen 

eftersom det exempelvis var svårt att dokumentera i efterhand. 

 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att det var stressigt och mycket att tänka på 

vid nedkylningsprocessen som skulle påbörjas snabbt när patienten anlände till IVA. 

Arbetet bestod bland annat av att sätta infarter och urinkateter med temperaturmätning för 

att få kontroll över patienten. De beskrev att det underlättade behandlingen då patienten 

inte behövdes transporteras till röntgen vilket var ett riskmoment då patienten inte kunde 

övervakas lika kontrollerat. Nedkylning skulle gå i lagom takt och tack vare 

tempkatetrarna kunde den svårkontrollerade kroppstemperaturen kontrolleras så att 

nedkylningen och uppvärmningen kunde styras på ett bra sätt.  

 

Och jobbet är ju då att balansera det där patienten får en kateter, och 

patienten får en termometer i katetern. Och i och med det så har man ju 

koll på hur mycket.. det ska ju gå lämpligt snabbt så att säga. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att arbetet inte skiljde sig från andra 

respiratorbehandlade patienter och intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att 

patienterna fick bra omvårdnad trots att behandlingen var personalkrävande. De menade att 

de var tvungen att ha kontroll över trycksår, vätskor, urinavsöndring samt att patienten låg 

bra i sängen. En intensivvårdsjuksköterska menade att enda skillnaden var att patienterna 

ska vara relaxerade för att undvika shivering vilket kontrollerades med hjälp av en toof-

mätare. En intensivvårdssjuksköterska menade att omhändertagandet alltid var proffsigt 

och hon beskrev kontroll genom att aldrig lämna patienten ensam.  
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Intensivvårdsjuksköterskorna beskrev att det var flera faktorer som gjorde arbetet 

otillfredsställande. En faktor var att patienten inte fick vändas under nedkylningsprocessen 

vilket normalt hörde till omvårdnadsarbetet. En annan faktor var att 

intensivvårdsjuksköterskorna inte kunde följa behandlingen från början till slut eftersom 

arbetspassen slutade och personalen avlöste varandra. En intensivvårdssjuksköterska 

beskrev att arbetsbelastningen kunde vara hög och att slarvigt skrivna ordinationer var 

otillfredsställande vilket skapade osäkerhet då hon inte hade kontroll över situationen. 

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att omvårdnad var en lärande process som 

utvecklats med åren men trots detta så hade hon inte alltid kontroll på alla incidenter. De 

beskrev att de fick ta igen vissa delar omvårdnaden lite senare i behandlingen som 

exempelvis bäddning och munvård vilket kändes bra för då hade de kontroll på hela 

situationen.  En annan intensivvårdsjuksköterska menade att även om alla gör sitt bästa så 

var hennes erfarenhet att kan det inträffa oförutsedda saker med patienten.  

 

Ja, man måste vara beredd på allting inom det här gebitet tycker jag. 

Annars har man valt fel yrke… 

 

Att erfaren personal, samarbete och bra rutiner skapar trygghet  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var flera faktorer som skapade trygghet. Det 

var att det fanns tillräckligt med erfaren personal, egen erfarenhet, skickliga läkare samt 

bra rutiner. Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter var att om personalen kunde hjälpa 

varandra att förbereda så mycket som möjligt innan patienten kom till avdelningen så gav 

det trygghet. Detta bidrog till att de kunde de starta upp behandlingen på ett snabbt och 

korrekt sätt. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg om de hade en person som kunde 

organisera och styra arbetet på ett bra sätt så bidrog det till trygghet. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att om de var behjälpliga åt varandra och arbetade i 

team samt att när all personal hjälptes åt vid behandlingen gick arbetet bra. De beskrev att 

genom ett gott samarbete med ambulanspersonalen och personal på akuten kunde 

nedkylningen starta snabbare. De beskrev även att om ambulanspersonalen hade möjlighet 

att stannade kvar i början av behandlingen tills patienten blivit stabil så kunde det leda till 

känslor av säkerhet och trygghet. En intensivvårdssjuksköterska som arbetade både på 

ambulansen samt intensivvårdsavdelningen beskrev det positivt när han kunde tänka 

”nedkylning” på en gång och blev därigenom beredd på att starta arbetet redan i 
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ambulansen. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev det som positivt då all personal 

arbetade mot samma mål vilket också ökade chanserna för patienterna att överleva. 

 

Vårdkedjan börjar där ute. Det kan vara till en stor fördel för patienten 

man jobbar mot samma mål. När vi hämtar med ambulansen så är vi 

redan inriktade på den där typen av behandlig när vi finns ute i fält. För 

nästa gång så står vi inne och tar emot inne på IVA så att nedkylningen 

har oftast redan börjat. Man tänker i de där banorna. 

 

Läkarens kompetens påverkade känslan av att vara trygg eller otrygg menade 

intensivvårdssjuksköterskorna. En intensivvårdssjuksköterskas erfarenhet var att läkarens 

kompetens kunde inverka på resultatet vilket kunde bidra till att han själv inte kände sig 

trygg. En annan deltagare funderade också över kompetensen hos ansvarig läkare när 

patienten skulle dödsförklaras vilket ibland kunde kännas osäkert. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att behandlingen utvecklats och att ett utökat 

samarbete mellan yrkesgrupperna hade lett till att omvårdnaden blivit bättre då alla hjälps 

åt för att göra det bästa för patienten. Deras erfarenhet var att omvårdnaden blivit bättre 

med utvecklade erfarenheter och rutiner. En av deltagarna beskrev att hon med flerårig 

erfarenhet nu kunde ge bättre omvårdnad tack vara den kliniska blicken. En 

intensivvårdssjuksköterska berättade att hon kunde känna sig trygg i sitt arbete trots att hon 

kom in i olika skeenden under behandlingsprocessen. 

 

Vidare beskrev en intensivvårdssjuksköterska trygghet i sig själv då hon genom sin 

erfarenhet hade hittat sitt eget sätt att arbeta och genom detta lärt sig att inte stressa upp sig 

i onödan. Med sina egna erfarenheter beskrev intensivvårdssjuksköterskorna trygghet 

genom att veta vad de skulle göra vid eventuella problem. De beskrev att även om 

behandlingen inte förekom så ofta så fanns det bra förutsättningar för att bedriva 

hypotermibehandling tack vare rikstäckande behandlingsriktlinjer.  

 

Rutinerna har blivit bättre vi har ju ett pm som vi kan tar fram och 

alla tänker på det efter ett hjärtstopp, då plockar man fram ett pm 

och nu har ju alla varit med om det och jag tycket att alla vet vad de 

ska göra. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev trygghet i att kunna hantera den tekniska 

utrustningen då de exempelvis kunde korrigera inställningarna på respiratorn vid behov. 

De kände ett behov av att lita på den tekniska utrustningen som övervakning för att kunna 

lämna patientsalen kortare stunder exempelvis för att hämta och iordningställa läkemedel. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det fanns goda förutsättningar att bedriva 

omvårdnad och det var positivt att arbeta på en mindre enhet då detta bidrog till trygghet 

eftersom personalen kände varandra. De ansåg att behandlingen kunde bedrivas på ett bra 

sätt med bra lokaler.  

  

Att känna stress och oro men ändå glädje när det går bra 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev en stress och rädsla för komplikationer vid 

nedkylningen. På grund av deras tidigare erfarenheter beskrev de en rädsla för köldskador 

av coldpack, svårigheter att hålla rätt blodsockernivå och risken för arytmier. De menade 

att det var en speciell känsla att vårda kalla patienter. En del beskrev att patienten såg ut 

som en isbit vilket kändes olustigt men de försökte tänka på att det var en människa som 

vårdades och på så sätt bidra till att ge en bra omvårdnad. En annan 

intensivvårdsjuksköterska beskrev det som en speciell upplevelse att tvätta patienterna då 

de var så kalla. Intensivvårdsjuksköterskorna beskrev sin erfarenhet av den kalla 

arbetsmiljön som påverkade deras arbetssituation då de fick sitta och frysa under patientens 

behandling. Det hände ibland att om nedkylningen inte gick snabbt nog och om det var rätt 

årstid så öppnade de fönstren och arbetsklimatet blev kyligt.  

 

Det jag kommer på mest är ju att det är väldigt mycket att göra i början, 

det är mycket och full fart det är mycket att göra i början för att få dem 

kall. 

 

Intensivvårdssjuksköterskornas ansåg att de fick för lite feedback och funderade över hur 

det gick för patienten och dennes närstående efter behandlingen. Vidare berättade en 

intensivvårdsjuksköterska om ett speciellt fall då han kunde identifiera sig med patientens 

familj vilket gjorde att han kände en bättre samhörighet med dem. En annan av deltagarna 

berättade om ett fall där det var med ett barn vid utförandet av HLR vilket bidrog till 

många tankar om hur det gick för den familjen, att inte få veta kändes jobbigt. Vidare så 

betonade intensivvårdsjuksköterskorna att de funderade och kände oro för hur det gick för 
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de patienter som drabbats av hjärnskador och hur de närstående kunde hantera situationen. 

En intensivvårdsjuksköterska fick feedback genom att hon av en slump träffade på 

närstående till en patient som hon tidigare haft hand om. Att träffa de närstående kändes 

bra då hon kunde svara på deras frågor samtidigt som hon själv fick feedback. 

 

Något som intensivvårdsjuksköterskorna beskrev som en brist i vårdkedjan var uppföljning 

av patientens och de närståendes behov. De funderade på om det inte skulle kunna finnas 

andra patienter som drabbas av hjärtstopp och deltagit i en hypotermibehandling som 

skulle kunna träffas och samspråka med varandra som en uppföljning. Många av 

patienterna var i behov av att få prata med andra om känslan av att ha varit död och fått 

livet tillbaka. De hade också tankar om att dessa grupper skulle organiseras genom 

exempelvis kurator eller sjukhuskyrkan där patienterna skulle kunna få professionell hjälp 

med att samtala och bearbeta sina känslor. Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var 

att även att närstående hade behov av samtal. Ett exempel på detta som framkom var när en 

intensivvårdssjuksköterska träffade en närstående som hade många funderingar och frågor 

på grund av att hennes anhörig blivit personlighetsförändrad efter hjärtstoppet.  

 

Jag tror det är jätteviktigt att de får prata om vad de har varit med om. 

Där är också.. det här med att prata, och få prata flera gånger om vad 

som har hänt och… det tar… jag tror att just det här att man har haft ett 

hjärtstillestånd. Hjärtat har stått stilla. Det är en.. jag har varit död. 

 

Intensivvårdsjuksköterskorna beskrev mycket glädje när resultatet var lyckat och de 

mindes de patienter som det hade gått bra för. De uttryckte även att det kändes mycket 

stort när de fick gensvar av både anhöriga och patienter. De kände även att de var glada 

över att hypotermibehandlingen fanns när de sett patienter som hade blivit helt återställda, 

samtidigt som det gav tillfredställelse över arbetet som de hade utfört. 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de ville ge patienterna så goda förutsättningar 

som möjligt genom att prova hypotermibehandling.  

 

Då kommer jag ihåg den allra första som vi hade, det var en äldre man 

det kommer jag så väl ihåg vi hade, allt var nytt och storslaget, då var ju 

som all personal på oj, oj då skulle vi alla göra någonting det var nya 

rön, olika rutiner hur man skulle göra och så, han blev ju, det gick bra 
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med själva behandlingen och så han blev frisk och han skickade ett kort 

och tackade sen, det där kommer man ihåg då tänkte man detta var 

grejer, det här… 

 

Att ha funderingar om det är det etiskt rätta att ge behandling 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de hade tankar om det var rätt att ge behandling 

då det ibland fanns risk för hjärnskador eller dåliga förutsättningar för patientens 

överlevnad. Deras erfarenhet var att de kunde ställas inför att inte veta hur länge patienten 

hade haft hjärtstopp och varit utan cirkulation. De funderade på om patienter med hög 

ålder inte hade rätt att dö eller hur patientens tidigare sjukdomar kunde inverka på 

behandlingsresultatet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev etiska dilemman när det kom 

in patienter som försökt att ta sitt liv. De hade tankar om det var rätt att ge behandling 

eftersom de patienterna inte längre ville leva.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna betonade vikten av att respektera patientens integritet. Detta 

gjorde intensivvårdssjuksköterskorna genom att tänka på att det är en människa som låg 

där och de fick ibland påminna sig själva om att inte blotta den avklädda patienten i 

onödan. De beskrev genom att försöka sätta sig in i patientens situation och hur denne 

enskilda individ skulle vilja ha det, bidrog det till respekt för patienten. De menade att ett 

bra förhållningssätt till patienten innebar att tala till patienten som om denne var vaken och 

hela tiden informera vad som gjordes samt att inge förtroende till de närstående genom att 

ha kontroll på patienten. Även att presentera sig för de närstående och informera dem om 

vad som pågick under behandlingen kändes självklart. En intensivvårdssjuksköterska 

beskrev att genom varsammare hantering vid beröring av patienten så kändes det som ett 

bättre etiskt förfarande då hennes erfarenhet var att en del kollegor kunde vara hårdhänta 

med den nedsövda patienten. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev donation som etiskt riktigt men deras erfarenhet var 

att det var ett känsligt ämne att ta upp med de närstående. De beskrev att de närstående 

behövde mycket information om detta och att de behövde få tid till att fundera över 

beslutet. De menade att det var svårt för de närstående att besluta om donation eftersom 

patienten då var tvungen att förflyttas till ett annat sjukhus för att dödsförklaras och 

opereras där. En intensivvårdssjuksköterska funderade på vad som var etiskt riktigt när de 

närstående ville avstå från behandlingen trots att det var oklart vad patienten själv hade 
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velat. En annan av deltagarna berättade om när hon var med om då utgången av 

behandlingen inte blivit bra och patienten övergick till att vara hjärndöd. Detta resulterade i 

att patienten fick donera organ vilket kändes etiskt rätt då patientens önskan blev uppfylld.  

 

Då kan det bli frågan om donation, där har du ju ett stor etiskt fråga. 

Där anhöriga behöver få information, olika utifrån vilken läkare som 

jobbar och så, en del frågar så att anhöriga får tid att tänka, det är ju 

etiskt svårt.  

 

För de mesta så ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att arbetet gick bra men ibland hade 

misstag skett. En intensivvårdssjuksköterska hade varit med om att patienten 

dödsförklarats i sista stund när behandlingen precis skulle påbörjas beskrev det som jobbigt 

då den tänkta behandlingen hade hunnit inge ett hopp till de närstående. En annan 

berättade om att om hon skulle drabbas av ett hjärtstopp så skulle hon vilja få 

hypotermibehandling eftersom det kändes som det rätta beslutet.  

 

Att vilja möta de närstående med information och delaktighet 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att ta hand om de närstående som en naturlig del i 

arbetet. För att kunna skapa en god relation var deras erfarenhet att det var viktigt att vara 

flexibel i mötet med de närstående och att möta dem på deras villkor. Detta var något som 

kunde uppbringas genom att bara finnas till hands för dem. De ansåg att om tiden fanns för 

att ta hand om de närstående fodrades att det var lugnt och stabilt med patienten. 

Intensivvårdsjuksköterskornas erfarenhet var att det var svårt att möta de närståendes 

behov i den akuta situationen då personalen var upptagen med patienten och de närstående 

fick vänta i anhörigrummet.  

 

Jag har varit med om då det blir mera tumultartat, man kanske är för lite 

personal och man känner sig otillräcklig och då är det ju bara så att man 

måste prioritera och då prioriterar man ju patienten och de anhöriga 

hamnar i andra hand. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att de närstående skulle närvara vid återupplivningen 

om de själva ville, detta för att på så sätt se att personalen gjort allt de kunnat för patienten. 

En intensivvårdssjuksköterska hade dock tankar om de närstående kunde bli skrämda över 
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att se behandlingen med hjärtkompressionsmaskinen Lucas, men senare visade sig att de 

närstående tyckte att behandlingen verkade vara mycket effektiv. Intensivvårds-

sjuksköterskorna beskrev det svårt att veta vad och vilka situationer som var påfrestande 

för de närstående och menade att det var en balansgång om de närstående skulle närvara 

eller inte exempelvis vid sugning, blöjbyte och provtagning. 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter var att de närstående var mycket tacksamma 

över att personalen fanns och att deras anhörig fått en andra chans och överlevt. 

 

Det kändes även betydelsefullt att de närstående fick delta i omvårdnaden om de själva 

önskade som vid bäddning och tvättning. En annan intensivvårdssjuksköterska beskrev att 

när de närstående berörde patienten bidrog de med närhet. Hon menade att patienterna 

kände skillnad på personalens och de närståendes beröringar. De beskrev att det fanns 

närstående som inte veta någonting alls och tog distans till deras anhörig, vilket de 

respekterade och lät de närstående reagera på sitt individuella sätt. Deras erfarenhet var att 

vissa närstående ville närvara hela tiden medan andra åkte hem och återkom då patienten 

avslutat kylbehandlingen och återfått normal kroppstemperatur. 

 

Andra[närståenden] nöjer sig med att titta till dem och har lagt dem i 

våra händer och då återkommer då när de är varma igen. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att behovet av information till de närstående var 

återkommande och att deras erfarenhet var att de närstående ofta önskade att få samtala 

med den ansvarige läkaren om behandlingen syfte. De beskrev det viktigt att delta i det 

samtalet för att vid ett senare tillfälle kunna delge samma information som läkaren sagt 

eftersom de närståendes frågor ofta återkom. Att möta de närstående som ofta hade mycket 

oro och frågor beskrev intensivvårdssjuksköterskorna oftast inte som något problem. De 

menade att när de fanns inne på patientsalen så skapade det en möjlighet för god 

kommunikation med de närstående som också hade ett behov av att berätta om patientens 

liv.  

 

Jag kan lika gärna sitta inne på patientsalen och fylla i papper och då 

kommer det oftast någon och fråga eller tanke, och då blir liksom 

samtalen mera naturliga och det finns ett stort behov för anhöriga att 

berätta om patienten 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var svårt att förmedla hopp och empati till de 

närstående om känslan av att patienten skulle överleva var negativ. De beskrev att det var 

viktigt att vara rak och ärlig till de närstående genom att förklara att deras anhörig svävade 

mellan liv och död och att det inte var förrän efter behandlingen de kunde säga något om 

resultatet. 

 

Diskussion  

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva intensivvårdssjusköterskors erfarenheter 

av att delta vid inducerad hypotermibehandling av patienter som överlevt hjärtstopp. 

Analysarbetet resulterade i en huvudkategori med fem underkategorier. I resultatet 

framkommer det att intensivvårdssjuksköterskor hade en förhoppning att kunna vara 

beredd när patienten kommer samtidigt som de önskade att det fanns en bra samverkan 

mellan all personal. Att det saknade resurser till de närstående var också något som var i 

centrum av resultatet. Det fanns funderingar om det alltid var rätt beslut att ge behandling. 

 

Resultatet i denna studie visade att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter var att de 

prioriterade det medicinska i det akuta läget för att få kontroll över behandlingen. Känslan 

av kontroll påverkades av fler olika faktorer som exempelvis att känna sig förberedd och 

möjligheten att fördela arbetsuppgifterna. I studier (Attree, 2005; Bégat, Ellefsen & 

Severinsson, 2005) framkom det att sjuksköterskor upplever att de saknar kontroll och 

inflytande över faktorer som inverkar på kvalitén på deras arbetsuppgifter. De beskrev att 

de hade liten kontroll och makt över resursfördelning som arbetsuppgifter, rutiner och 

organisatoriska förändringar. Ett annat område som intensivvårdssjuksköterskorna i denna 

studie beskrev ett starkt behov av att ha kontroll över och var oroliga för att inte klara av 

var svårigheten att hålla rätt temperaturnivå på patienten. I resultatet framkommer att 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att deras erfarenheter var att om de planerade 

insatserna så kunde omvårdnadsarbetet flyta på bättre. Detta resulterade i en känsla av 

belåtenhet och möjlighet att förmedla god omvårdnad.  

 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta i team med 

kompetent personal skapade trygghet. Att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper 

beskrevs som en viktig erfarenhet. Smith (2004) menar att en god samarbetsförmåga ger en 

positiv gruppdynamik som stärker relationen mellan sjuksköterskor och läkare. Arford 
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(2005) betonar att för den svårt sjuke patienten har kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare har stor betydelse. Fungerande samarbetsförmåga ökar både 

patientsäkerheten och patientens välbefinnande. I motsats till när kommunikation och 

samarbete inte fungerar utgör det ett hot för patientens hälsa. I den föreliggande studien 

beskrevs att relationen till varandra var av stor betydelse för att samarbetet skulle fungera 

väl. Genom ett bra lagarbete och att alla hade samma mål att få patienten att överleva 

skapade trygghet och positiva känslor.  

 

I resultatet framkommer det att intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att erfarenhet var 

något som kom med tiden och var en viktig faktor för att skapa trygghet. Morton et al. 

(2004) menar att intensivvårdssjuksköterskorna bör ha omvårdnads kunskaper mot varje 

unik patient vilket är en utdragen lärande process där erfarenhet är viktigt för att kunna 

bedriva och skapa bra förutsättningar i olika situationer med patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskorna kunde genom deras erfarenheter känna trygghet då det 

visste att de kunde hantera hypotermibehandlingen på ett korrekt sätt trots att det ibland 

kunde ställas inför svåra ställningstaganden. Av resultatet framkommer det att 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en trygghet i att behärska den tekniska utrustningen. 

Little (2000) och Alsad (2002) menar att inom intensivvården måste 

specialistsjuksköterskan ha goda kunskaper och färdigheter inom den teknik som finns på 

avdelningen för att kunna utföra en god och avancerad vård. Wikström, Cederborg och 

Johansson (2007) menar att om intensivvårdspersonalen kände sig osäkra i det tekniska 

handhavandet påverkades patienterna negativt. Studien fann att som 

intensivvårdssjuksköterska kan det vara lätt att endast fokusera på den tekniska miljön 

omkring patienten och därmed förlora helhetsperspektivet. I föreliggande studie menar 

intensivvårdssjuksköterskorna att tryggheten fanns i att ha kontroll och kunna lita på den 

tekniska utrustningen. Av resultatet tolkar författarna att med tiden så kommer erfarenhet 

och rutin som innebär att intensivvårdssjuksköterskorna kan släppa fokus på den tekniska 

utrustningen och därigenom inrikta sig på omvårdnaden av patienten.  

 

Av resultatet framkommer det att intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en stress och oro i 

den akuta situationen vid hypotermibehandling. Intensivvårdssjuksköterskorna erfarenheter 

var att de kände rädslor för komplikationer under behandlingen. I en studien (Mc Vicar, 

2003) har de undersökt sjuksköterskors stress och vilka olika stressorsaker som 

förekommer. Några av stressfaktorerna var omhändertagandet av akut sjuka, döende 
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människor, bristande uppmuntran för de utförda arbetsinsatserna samt hög 

arbetsbelastning.  

 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att patienterna och de närstående var i behov 

av uppföljningssamtal och de hade tankar om hur detta skulle kunna organiseras. I studier 

(Crocker, 2003; Cutler, Brightmore, Colqhoun, Dunstan & Gay, 2003; Waldmann, 2006) 

har mottagning för uppföljning av vård på en intensivvårdsavdelning testas, syftet var att 

ge patienten en möjlighet att diskutera sina problem och få råd och stöd av 

sjukvårdspersonal som har kunskap om patientens sjukdomstillstånd och som är bekant 

med avdelningens rutiner. Strahan, McCormick, Uprichard, Nixon och Lavery (2003) 

menar att den information som fås av patienter kan generera till att förbättra vården av 

patienterna och skapa förändringar på avdelningen. I föreliggande studie framkom att 

intensivvårdssjuksköterskan saknade feedback från patienterna och de närstående. De 

ansåg att det var viktigt med denna feedback och hade funderingar om hur en organisation 

av uppföljningsmottagning skulle kunna skapa förutsättningar både för patienter och 

närstående att få samtala. Genom detta skulle intensivvårdssjuksköterskan få feedback som 

framöver kan genera till att utveckla och förbättra omvårdnaden vid inducera hypotermi 

efter hävt hjärtstopp. I resultatet framkommer att intensivvårdssjuksköterskorna hade 

tankar om framtiden både för patient och närstående samtidigt som det var intresserade av 

vad behandlingen hade resulterat i. Deras egna erfarenheter var att efter en sådan 

behandling så hade patienterna en större chans att komma tillbaka till ett liv med mindre 

restsymtom. 

 

I denna studie framkommer att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter var att 

behandlingen skapade etiska funderingar kring när det var rätt att ge behandling. Berger, 

Seversen och Chvaral (1991) betonar att intensivvårdssjuksköterskor oftare möter etiska 

problem än sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning. Beslut som handlar om 

livsuppehållande åtgärder är något som intensivvårdssjuksköterskor ofta konfronteras med. 

I Robinsson (2003) framkom det att det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta när 

omvårdnadsåtgärderna inte längre gynnar patienten utan orsakar mer smärta och lidande. I 

en studie (Rooyen van, Elfick & Strumpfer, 2005) framkom att avsluta behandlingen kan 

också upplevas som att misslyckas med professionens mål, nämligen att rädda liv och 

konflikten mellan att rädda liv eller att tillåta patienten att dö kan då skapa skuldkänslor för 

de inbladade. Söderberg, Norberg och Gilje (1997) menar att etiska problem uppstår för 
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sjuksköterskor när behandlingen tappar sin mening. Intensivvårdsjuksköterskor beskrev i 

McGrath (2007) hur de fick utföra omvårdnad utan rimlig gräns eftersom den moderna 

tekniken tillåter det. Utan att någon ifrågasatte om det var rätt så kunde de tvingas vårda 

svårt sjuka patienter som de ansåg skulle ha fått avsluta sitt liv. I den föreliggande studien 

beskrevs att intensivvårdssjuksköterskorna många gånger hamnade i situationer där de 

funderade över om det var rätt att påbörja behandlingen då det i många fall kunde sluta 

med ett förlängt lidande. För att kunna bedriva en bra omvårdnad anser författarna att det 

är viktigt att dessa tankar fångas upp så att intensivvårdssjuksköterskorna och annan 

inblandad personal inte ska behöva gå och fundera på om rätt beslut togs. 

 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet av att ta hand om och skapa 

en bra relation med de närstående som en del i arbetet men att det kunde vara stressigt och 

mycket tidskrävande. De förstod och beskrev att de närstående var i behov av mycket 

information och deras reaktioner var många. Ardley (2003) menar att de närståendes 

individuella behov bör tillgodoses trots att sjuksköterskor upplever det stressigt att ta hand 

om de närstående i samband med hjärt- och lungräddning. Liknande resultat framkommer i 

studier (Rolands, Russel, Richards & Sullivans, 2001; Engström & Söderberg, 2006) där 

bemötandet av oroliga närstående ibland beskrivs som ansträngande i svåra situationer. De 

oroliga närstående kunde ibland behöva mycket stöd vilket tog mycket tid och 

uppmärksamhet från patienten. Det var svårt att hitta någon balans speciellt när patientens 

tillstånd var kritiskt och alla inblandande var oroliga. Wåhlin, Ek och Idvall (2006) anser 

att intensivvårdspersonal har ett ansvar i att aktivt skapa en god relation som innebär att ge 

kontinuerlig information, ge stöd, prata med patienten och dess närstående och bevara 

patientens integritet. Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att 

information till de närstående var en viktig del i omvårdnadsarbetet. Vår gemensamma 

reflektion är att intensivvårdssjuksköterskorna själva behöver få stöd genom samtal för att 

bearbeta situationen som de funderar över. Detta kan bidra till i att de kan få hjälp med hur 

de ska bemöta de närstående på ett bra sätt i svåra situationer. Vi författare anser att 

intensivvårdssjuksköterskorna själva kan genom deras egna erfarenheter bidra med lärorika 

företeelser till varandra. 

  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de närstående var mycket viktiga för patienten 

och de närstående ingav trygghet till patienten då de kunde förstå dem på ett bättre sätt. 

Deras erfarenhet var att bara genom att finnas till inne på patientsalen så öppnade de en 
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möjlighet för de närstående att ta kontakt. I en studie (Engström & Söderberg, 2007) 

framkom hur närståendes närvaro är viktigt i vården av den kritiskt sjuke patienten. Beeby 

(2000) menar att sjuksköterskor anser att ge vård åt en patient innebär att finnas där för 

patienten och anhöriga, att lyssna, trösta, tillfredsställa patientens behov och föra talan åt 

patienten eftersom patienten är beroende av hjälp. Känslan av närhet och förbindelse 

upplevs lättare när sjuksköterskor får gensvar från patienten eller anhöriga och de berättar 

om patientens liv innan denne insjuknade. I den föreliggande studien fanns det en 

överensstämmande åsikt om att de närstående hade en betydelsefull roll för den sjuke 

patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna hade en respekt inför att de närstående reagerade 

olika och försökte att bemöta dem på bästa sätt.  

 

I resultatet framkommer att intensivvårdssjuksköterskorna beskrev det som en viktig 

erfarenhet att var rak och ärlig i kommunikationen med de närstående. Engström och 

Söderberg (2004) menar att rak och ärlig kommunikation är viktigt för de närstående då 

väntan på information är en bidragande orsak till att upplevelsen av situationen blir värre. 

Närstående har ett behov av att få veta vad som händer med den sjuke. Vår reflektion är att 

uppriktigheten mot de närstående är viktigt för att skapa en ärlig atmosfär där tillit till 

varandra kan skapas på ett trovärdigt sätt.  

 

Metoddiskussion  

Författarna har båda deltagit vid samtliga 10 semistrukturerade intervjuer där deltagarna 

var ändamålsenligt utvalda. Polit och Beck (2004, s. 294, 430) menar att ett ändamålsenligt 

urval bör användas inom kvalitativ forskning när ett specifikt fenomen ska utforskas.  

Pålitlighet formas genom att forskaren skapar en god relation till deltagarna så att de vågar 

lämna riktigt information (Polit & Beck, 2004, s. 243). Deltagarna hade alla 

vidareutbildning inom intensivvård med olika lång erfarenhet inom yrket vilket innebär att 

resultatet speglar både nybörjare och de med väldigt lång erfarenhet. Resultatet kan ha 

påverkats av att deltagarna hade begränsad erfarenhet av behandlingen. Författarna 

upplevde det blev en bra atmosfär vid intervjuerna där vi samtalade med intervjupersonen 

om annat både innan och efter själva intervjun. Deltagarna har själva varit med och 

bestämt tid och plats för intervjun och en del hade vi träffat tidigare inom professionen 

vilket vi anser ökade tryggheten för deltagarna. Polit och Beck (2004, s. 243) menar att 

pålitlighet och objektivitet är två viktiga delar för en studies trovärdighet.  
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Att båda författarna deltog vid intervjuerna kändes som en styrka då vi lärde oss av 

varandras tekniker och utvecklades under arbetets gång. Den som inte intervjuade höll sig i 

bakgrunden för att lyssna men kunde dock ställa följdfrågor när behov fanns.  En svaghet 

var att ingen provintervju utfördes då detta hade kunnat ge uppslag till nya frågor eller 

förändrat material till frågeguiden. En annan svaghet kan vara att intervjuerna skulle kunna 

utföras två gånger då det kan ha framkommit mer material som inte kom fram vid den 

första intervjun (jmf. Polit & Beck, 2004). Intervjuerna var olika innehållsrika men ansågs 

vara tillräckligt innehållsrika för att ge svar på studiens syfte. Kvale (1997, s. 99) menar att 

trovärdigheten i studien inte påverkas av antalet deltagare eller längden på intervjun utan 

relateras till kvalitén. 

 

Trovärdigheten för studien ökade genom att författarna under hela analysfasen har återgått 

till intervjutexten för att inte något innehåll ska gå förlorat samt att materialet även har 

diskuterats vid olika seminarier under arbetets gång. En svaghet kan vara att vår egen 

erfarenhet av behandlingen vilket kan ha påverkat vårt resultat i analysprocessen. I enlighet 

med Polit och Beck (2004) har kategorierna illustrerats med citat vilket ökar trovärdigheten 

då dessa hjälper läsaren att förstå hur författaren kommit fram till resultaten. Författarna 

anser att resultatet är överförbart till andra intensivvårdssjuksköterskor i och med att andra 

deltagare i liknande situationer skulle kunna intervjuas då metod proceduren är väl 

beskriven (jmf. Polit & Beck, 2004). 

 

Slutsats  

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna hade ett behov att finna kontroll i den 

stressade situationen och samtidigt kunna ta hand om den kritisk sjuke patienten. Detta kan 

uppbringas genom förberedelser, erfarenhet, samarbete och bra rutiner. Att arbeta som 

intensivvårdssjuksköterska innebär att det ställs krav på hög kompetens och kunnande av 

den medicinska utrustningen när patienten ska hypotermibehandlas. Som 

intensivvårdssjuksköterska finns det en vilja att vidareutveckla återkoppling för patient, 

närstående och personalen. Författarna anser att detta skulle kunna utformas med en 

samordnare på sjukhusen där personer som deltagit i en hypotermibehandling skulle kunna 

träffas och samspråka med varandra. Intensivvårdssjuksköterskorna menade att det är 

viktigt med en bra relation till de närstående dels för att kunna möta närståendes olika 

reaktioner som ofta fordrade mycket tid.  
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Denna studie kan bidra med ökad förståelse för intensivvårdssjuksköterskornas 

erfarenheter hur det kan vara att ta hand om en patient som behandlas med 

hypotermibehandling. Realistsiska övningar tror författarna kan bidra till att 

intensivvårdssjuksköterskor blir mera förberedda på att möta utmaningen med 

hypotermibehandling. Genom övningarna kan samarbete mellan yrkeskategorierna 

utvecklas och författarna anser att omvårdnaden på så sätt skulle utvecklas. Författarnas 

kunskaper om hypotermibehandlingen har utvecklats i stor omfattning vilket känns viktigt 

för oss som blivande intensivvårdssjuksköterskor.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

Efter ett hävt hjärtstillestånd krävs ett optimerat omhändertagande för att den drabbade ska 

ha störst chans att överleva. För att minska konsekvenserna av bristen på syre ska patienten 

behandlas med inducerad hypotermibehandling. Hypotermibehandling är en relativt ny 

metod och forskning saknas utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv. Syftet med 

denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att utöva 

omvårdnad av patient vid inducerad hypotermibehandling efter hävt hjärtstopp. 

 

Vi kontaktar dig eftersom du har deltagit i omvårdnaden av hypotermibehandlade 

patienter. Din medverkan, i form av en intervju, kommer att bidra till bättre förståelse för 

all personal som omhändertar dessa patienter samt för andra intresserade inom denna 

specifika omvårdnad. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band där du som deltagare kommer att få några öppna 

frågor som du sedan får besvara genom att berätta om dina egna erfarenheter och 

upplevelser. Tidsåtgången beräknas till ca 30-60 min. Den bandade intervju kommer sedan 

att ordagrant skrivas ut i textform för att läsas och analyseras. Din medverkan är frivilligt 

och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan förklaring. Forskningsresultaten 

kommer att presenteras så att ingen person kan identifieras. Vid intresse svara inom 10 

dagar så kontaktar vi dig för tid och plats för intervjun.  

 

Har du frågor angående studien kontakta någon av nedanstående personer  

Peter Andersson  Åsa Cederstrand 

Tfn xxxxxxxx    Tfn xxxxxxxxxxx 

E post: petani-6@student.ltu.se asaced-5@student.ltu.se 

Studerande Luleå tekniska universitet. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot intensivvård.  

Kurs: Examensarbete inom intensivvård.  

 

Handledare / Universitetslektor Inger Lindberg 

Luleå Tekniska universitet 

97187 Luleå      Tfn växel xxxxxxxx 
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Svar på förfrågan om medverkan i studie 

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftliga informationen. Jag 

är intresserad av att delta som intervjuperson i projektet. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 

avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl.  

 

 

 

 

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan: 

 

� Ja tack, jag önskar delta i studien 

 

� Jag godkänner att bli uppringd för ytterligare information 

 

Namn:__________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________ 

 

Telefonnummer: __________________________________________ 

 

E-post: ___________________________________________________ 

 

 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

    

• Berätta om dina erfarenheter av omvårdnad är för dig angående en 

hypotermibehandlad patient? 

– Kan du berätta om någon speciell situation som du minns? 

– Kommer du ihåg någon speciell situation kring omvårdnaden där du lärde dig något? 

– Kan du berätta något mera om just den situationen? 

– Hur upplevde du att vårda dessa patienter? 

 

• Berätta om ett tillfälle när omvårdnaden blev bra i samband med inducerad 

hypotermibehandling. 

• Berätta om ett tillfälle när det inte blev så bra  

• Tycker du att förutsättningar finns på ”din” avdelning för omvårdnaden av dessa 

patienter. 

Vad är bra/dåligt? 

- Känner du dig trygg att vårda dessa patienter? 

- Vad var det som gjorde dig trygg/osäker i den situationen? 

- Kan de beskrivna något mera om denna episod? 

 

•  Hur förmedlar du god omvårdnad till dessa patienter. 

- Finns det några andra svårigheter? 

-  Kan du ge några exempel på hur man kan förbättra det på något sätt. 

- År det något som du tycker har förbättras med omvårdnaden kring dessa patienter? 

 

• Berätta om när hypotermibehandlingen ska avslutas och patienten ska väckas upp. 

- Finns det något kring den situationen du kan berätta om? 

 

• Berätta om omvårdnaden kring dessa patienter efter hypotermibehandlingen är 

avslutad.  

 

• Berätta om någon speciell svår etisk situation i samband med behandling av 

inducerad hypotermibehandling. 
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- Kan du berätta något mera kring den situationen? 

- Finns det mera svåra etiska situationer/dilemman? 

- Vad har du för åsikt om det? 

- I så fall vad anser du om det? 

- Vad känner du för det? 

 

• Hur upplever du relationen med den närstående i samband med omvårdnad av en 

hypotermibehandlad patient. 

- Kan du berätta något mera om relationen med de närstående? 

- Kan du beskriva de närståendes reaktioner till den vårdande patienten? 

- Hur brukar du ”ta hand” om de närstående?  

 

• Är det något annat som du känner att du vill berätta omkring patienter som 

behandlas med inducerad hypotermibehandling? 

 

 

 


