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Abstrakt 

Att arbeta som sjuksköterska inom intensivvård kan vara mycket 

stressande. Intensivvårdssjuksköterskor möter ständigt kritiskt 

sjuka och skadade patienter. Tempot och intensiteten i 

patientvården och arbetsuppgifterna kan ibland vara 

överväldigande. Att hantera detta kan ibland vara svårt. Syftet 

med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser och hantering av känslomässigt svåra situationer. 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie där åtta 

intensivvårdssjuksköterskor deltog. Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Studien resulterade i fem teman; att ta del av andra 

människors lidande, att känna sig otillräcklig, att möta sina 

känslor, att ha resurser och stöd och att känna meningsfullhet 

skapar motivation. Resultatet gör intensivvårdssjuksköterskor 

medvetna om vad som kan vara svårt, hur det kan upplevas och 

hur det påverkar individen. Det kan leda till att kollegor får en 

större förståelse för varandra, vilket kan bidra till ett 

gynnsammare och bättre arbetsklimat. 
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Intensivvårdsjuksköterskor möter ständigt kritiskt sjuka och skadade patienter. Varje dag 

konfronteras de med lidande, sorg och döden på ett sätt som få andra människor gör. Det finns 

evidens som visar att just intensivvården är en särskilt stressfylld specialitet inom omvårdnad 

(Riahi, 2011; Burgess, Irvine & Wallymahmed, 2010). Patienter på en intensivvårdsavdelning 

behöver specialiserad vård och omsorg, vilket inkluderar stöd från tekniska hjälpmedel 

(Wikström & Sätterlund Larsson, 2004). Tekniken har utvecklats och därmed bidragit till 

avancerade tekniska livsuppehållande behandlingar som ventilatorer, konstgjorda organ som 

hjärta och dialys för patienter med njursvikt. Nya läkemedel har också utvecklats, vilka gör 

det möjligt att upprätthålla liv på obestämd tid (McClendon & Buckner, 2007). 

Intensivvårdsjuksköteskan arbetar ständigt nära patienten och utvecklar därför en god 

kännedom om, och relation till både patient och anhöriga (Fröjd, Larsson & Wallin, 2012, s. 

733).  

 

Det finns olika tillfällen då sjuksköterskor kommer i kontakt med människor i kris. Det första 

tillfället är ofta chockfasen. Det kan röra sig om någon som precis förlorat en närstående eller 

någon som fått en allvarlig diagnos (Cullberg, 2012, s. 156). Att hamna på en 

intensivvårdsavdelning kan vara en kris både för patienten och för familjen. Närstående till 

den kritiskt sjuka kan uppleva många känslor som chock, misstro och oro. Det kan vara svårt 

för intensivvårdssjuksköterskan att stödja anhöriga i kritiska situationer då prioriteringen är 

den sjuke/skadade patienten (Stayt, 2007).   

 

En kritisk situation kan definieras som en plötslig, oväntad händelse som framkallar en så 

stark känslomässig reaktion att den sätter den vanligtvis effektiva handlingsberedskapen ur 

spel hos en individ eller hos en grupp och som orsakar psykiskt lidande hos i övrigt friska 

personer (Caine & Ter-Bagdasarian, 2003).  Studier har visat på en mängd olika stressfaktorer 

som påverkar vårdpersonal som vårdar svårt sjuka patienter; känslor av otillräcklighet, 

upprepad exponering för döden och döendet, unga människor som skadar sig traumatiskt, 

ständigt hot om förlust patienten och trånga arbetsutrymmen (Lewis och Robinson, 1986). I 

en nyare studie (Shoorideh, Ashktorab, Yaghmaei & Alavi Majd, 2015) beskrivs även svåra 

diagnoser, meningslösa behandlingar, risken för plötslig död, högteknologisk utrustning och 

motsägelser mellan läkare och sjuksköterska. Dessa faktorer kunde väcka känslor som skuld, 

ilska, sorgsenhet, ångest och utmattning vilket i sin tur kunde påverka sjuksköterskans 

förmåga att prestera. Även fysiska problem relaterat till ständigt känslomässiga påfrestningar 

förekommer som högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, viktuppgång, viktminskning, 
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matsmältningsbesvär, hjärtsjukdom och magåkommor (McVicar, 2003). I en studie av 

Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) visade det sig att vissa sjuksköterskor blev 

utbrända eller deprimerade och andra upplevde inga besvär utan trivdes med den speciella 

miljön och arbetsbelastningen inom intensivvården. Skillnaden berodde inte på hur de 

upplevde de svåra händelserna, utan hur de hanterade dem. Goetz et al. (2012) menar att det 

finns för lite kunskap om hur vi kan förebygga att sjuksköterskor blir utbrända och hur vi 

främjar deras hälsa så att de kan vara kvar i arbetslivet. Arbetsmiljöverket (AFS 1980:14) 

hävdar att omständigheter i arbetet har stor vikt för den arbetande människans uppfattning av 

sig själv. Den bild hon formar av sig själv baseras bland annat på den roll hon har i arbetslivet 

och de upplevelser hon får där. Människans självkänsla, det värde hon känner sig ha, betyder i 

sin tur mycket för välbefinnande och hälsa. För att arbetet ska ha en positiv effekt är det 

viktigt för människor att kunna utnyttja sin förmåga så mångsidigt som möjligt. Johansson 

(1995) menar också att kopplingen mellan hälsa och att känna sig nöjd med sitt arbete är 

viktigt då arbetet utgör en så stor och viktig del av människors liv.  

 

Faktorer som kan påverka en persons reaktion på en kritisk situation är personens psykiska 

hälsa, personliga värderingar, hur det eventuella hotet uppfattas, den personliga innebörden av 

händelsen, attityder, förekomst av varningssignaler, brist på tid att förbereda sig samt 

förmågan att få distans till händelsen. En persons förmåga att fungera professionellt och 

kompetent och anpassa sig till olika situationer beror på dennes handlingsberedskap (Caine & 

Ter-Bagdasarian, 2003). Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som en individs 

förmåga att hantera en svår situation. Enligt dem är coping en process som kan innehålla både 

problemlösande och känslomässiga delar. Problemlösning kan ske genom att vidta olika 

åtgärder i syfte att påverka eller förändra situationen. Den känslomässiga reaktionen kan 

innebära en direkt bearbetning av känslan eller tillämpning av försvarsmekanismer i syfte att 

hantera en svår situation. De förklarar vidare att den enskilde först bedömer stressfaktorn 

genom att tolka dess innebörd, om den är hotfull eller utmanande (primär bedömning). Efter 

denna tolkning avgör individen om dennes copingresurser och alternativ är tillräckliga för att 

hantera situationen (sekundär bedömning). Modellen bygger på tron att individens sätt att 

hantera stress påverkar dennes fysiska, psykiska och sociala välmående. Enligt Smith, 

Patterson & Grant (1990) är det troligt att alla individer har ett antal copingstrategier till sitt 

förfogande och vilka de använder sig av beror på personligheten. 
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Sjuksköterskor inom intensivvården möter några av de känslomässigt svåraste utmaningarna i 

sitt yrke. Under dessa svåra omständigheter ska de vara starka företrädare för patienten och 

dennes anhöriga (Ulrich & Grady, 2013, s. 79). Det kan vara svårt att tillhandahålla 

intensivvårdssjuksköterskan verktyg, resurser och stöd som de behöver för att möta patienten 

och dennes familjs behov på ett effektivt sätt samtidigt som de ska utvecklas yrkesmässigt. 

Intensivvårdsjuksköterskor lyssnar dagligen på patienten och anhöriga, men de måste även ha 

tid att lyssna på sig själva, sina egna tankar och känslor. De gör varken patienten, anhöriga 

eller dem själva väl om de hela tiden sätter andra före dem själva och inte tänker på sitt eget 

välbefinnande (Heath, 2013, s. 100). 

 

Rational 

Intensivvården liksom den övriga vården utvecklas ständigt och det blir möjligt att bedriva 

alltmer avancerad vård. Utveckling kan leda till förbättringar men kan även leda till att andra 

typer av stressfaktorer uppstår. Litteraturgenomgången visar att intensivvårdsjuksköterskor 

upplever många situationer som mer eller mindre känslomässigt svåra och att de har ett behov 

av att prata om sina upplevelser. I vårt kommande yrke som intensivvårdssjuksköterskor 

kommer vi att stå inför flera sådana situationer. För att kunna vara professionell i sin yrkesroll 

gäller det att kunna sätta sina egna känslor åt sidan i mötet med patient och närstående för att 

sedan bearbeta dem. Det är värdefullt att studera vad intensivvårdssjuksköterskor upplever 

som känslomässigt svåra situationer och hur de hanterar dessa för att bidra med ny kunskap 

inom området. Den kunskapen kan utgöra en grund för att utveckla stöd till 

intensivvårdssjuksköteskan att i mötet med den sjuke patienten och dennes anhöriga kunna 

agera professionellt och utvecklas i sin roll. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och hantering av 

känslomässigt svåra situationer. 

 

Metod 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2004, s.378) är 

målet med kvalitativ forskning att synliggöra, förklara och bidra till en djupare förståelse för 

människors subjektiva upplevelser. 
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Urval 

Vi använde oss av ett ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck (2004, s. 729) vilket innebar 

att deltagare tillfrågades enligt inklusionskriterier för att kunna svara på syftet. 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård som hade 

arbetat inom specialiteten i minst 1 år. Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie hade 

arbetat mellan 2 och 25 år inom intensivvården, de var mellan 30 och 63 år (m=45,5 år), 7 

kvinnor och 1 man. Enligt Polit och Beck (2004, s. 308) finns inga regler kring hur stort urval 

som krävs inom kvalitativ forskning. Antalet deltagare bestäms utifrån informationsbehovet. 

Om deltagarna är vältaliga och informativa och kan reflektera över sina erfarenheter och 

kommunicera effektivt, kan även ett litet antal deltagare resultera i ett innehållsrikt material. 

En rekommendation är att specificera ett minimum urval som rimligen skulle vara tillräckligt 

för att förstå fenomenet som ska studeras. Skulle materialet bli bristfälligt kan det bli aktuellt 

att rekrytera fler deltagare. De åtta intervjuerna blev innehållsrika, varvid inga fler deltagare 

behövde rekryteras.  

 

Procedur 

Deltagare rekryterades från en allmän intensivvårdsavdelning i norra Sverige genom att ett 

informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till ansvarig verksamhetschef med en förfrågan om 

genomförande och förmedlande av deltagare till studien. Efter godkännande från 

verksamhetschefen skickades informationsbrev (bilaga 2) till samtliga 

intensivvårdssjuksköterskorna på enheten. Informationsbreven innehöll information om 

bakgrunden till studien, dess syfte, hur datainsamling skulle gå till, hur resultatet skulle 

presenteras, konfidentialitet samt att deltagande var frivilligt. Vid behov av mer information 

fanns kontaktuppgifter till ansvariga för studien. De som kunde tänka sig att delta i studien 

fick svara via mail för att sedan kontaktas telefonledes för att komma överens om tid och plats 

för intervjun. Vid intervjun informerades deltagarna åter igen om studiens innehåll. De fick 

fylla i en svarstalong om informerat samtycke. 

 

Datainsamling 

Eftersom syftet var att ta del av beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser för att sedan 

tolka och analysera innehållet genomfördes datainsamlingen med hjälp av kvalitativa 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer 

vilket innebär att vi använde oss av en intervjuguide (bilaga 3) med specifika teman och 

frågor att ställa under intervjuerna (Polit & Beck, 2004, s. 341). Varje intervju tog mellan 20-
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60 minuter. Intervjuerna spelades in på ljudfil och transkriberades därefter ordagrant. 

Frågeområden som berördes under intervjuerna var känslomässigt svåra upplevelser och 

hantering av dessa. 

 

Dataanalys 

Dataanalys genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Innehållsanalys är en forskningsmetod som gör det möjligt att på ett systematiskt sätt 

beskriva och analysera resultat av observationer eller intervjuer och används ofta inom 

omvårdnadsforskning. Metoden är då induktiv vilket innebär en förutsättningslös analys av 

texter vilka kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser. Innehållsanalys 

fokuserar på det manifesta och/eller latenta innehållet. Vid manifest analys ligger fokus på det 

som direkt uttrycks i texten, det synliga och uppenbara. Vid latent analys görs en tolkning av 

textens underliggande budskap (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det utskrivna materialet från intervjuerna lästes igenom flera gånger för att ge en uppfattning 

om helheten. Meningar eller fraser som innehöll information som var relevant för 

frågeställningen, så kallade meningsbärande textenheter, extraherades. Dessa kondenserades 

sedan i syfte att korta ned texten men ändå behålla kärnan av innehållet. Vid kondenseringen 

av de meningsbärande textenheterna togs hänsyn till hela sammanhanget. Till en början 

sorterades textenheterna och delades upp i upplevelser av känslomässigt svåra situationer och 

hantering av känslomässigt svåra situationer. De olika textenheterna jämfördes sedan baserat 

på skillnader och likheter och sorterades in i underkategorier vilket utgjorde det manifesta 

innehållet. Kategoriseringen skedde i flera steg och slutligen formulerades teman utifrån den 

underliggande meningen, det latenta (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Under 

dataanalysen fördes det kontinuerligt en diskussion tillsammans med handledare för att 

validera analysen. 

 

Etiska överväganden 

I samband med en intervjustudie är det viktigt att i förväg tänka på eventuella konsekvenser 

för deltagarna, både för- och nackdelar. Den etiska principen som bör ligga till grund för detta 

är principen om att göra gott och inte skada, vilket innebär att risken för att deltagarna ska lida 

skada ska vara så liten som möjligt. Fördelarna för deltagarna och vikten av den kunskap som 

kan uppnås med studien ska överväga de eventuella riskerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
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89). En väl genomförd intervju kan vara berikande för den intervjuade personen som även den 

kan vinna insikter om sin livssituation. I anslutning till intervjuerna förberedde vi deltagarna 

på att intervjuer ibland kan framkalla smärtsamma minnen vilket det är viktigt att vara 

medveten om. Genom verksamhetchefens godkännande av studien tog denne även ansvar 

över personalen och dess deltagande i studien. Under dataanalysen fanns tillgång till stöd i 

tolkning av datan genom handledning och dataanalysseminarium. 

 

Informerat samtycke innebär att eventuella deltagare får information om syftet med studien, 

om hur den är upplagd i stort samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade med att 

delta i studien innan de bestämmer sig för att delta. Det innebär även att deltagare har rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl för detta (Kvale & Brinkmann, 

2009, s 87). Deltagarna fick information om studien genom informationsbrevet samt före 

intervjuerna. De fick även fylla i svartalong om informerat samtycke. Eftersom intervjuer kan 

beröra känsliga ämnen är det viktigt att värna om konfidentialiteten. Därför redovisas ingen 

privat data som kan identifiera deltagarna. Inspelningar och utskrifter förvaras säkert och 

raderas efter att studien är publicerad (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 204). Studien är 

etiskt prövad och godkänd vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.  

 

Resultat  

Analysen resulterade i fem teman och nio kategorier (Tabell 2). Resultatet presenteras nedan i 

löpande med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Översikt över teman (n=5) och kategorier (n=9) 

Teman Kategorier 

Att ta del av andra människors lidande Att känna med människor i sjukdom och kris 

Att se brister i omvårdnaden av patienten 

Att känna sig otillräcklig 

 

 

Att möta sina känslor 

Att känna sig bristfällig 

Att känna sig ensam och otrygg i samarbetet med 

kollegor 

Att acceptera sina känslor och få insikter i livet 

Att kunna sätta känslorna åt sidan 

Att erfarenhet och kunskap är en trygghet 

Att få stöd i sin omgivning 

 

Att ha resurser och stöd 

Att känna meningsfullhet skapar motivation Att reflektera över sitt arbete 
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Att ta del av andra människors lidande 

Temat att ta del av andra människors lidande handlar om hur känslomässigt svårt det kunde 

vara att ta del av svåra livsöden och möta människor i sorg samt att uppleva brister i 

omvårdnaden.  

 

I intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna framkom det att vården av barn och unga 

människor berörde och var bland det svåraste i arbetet. En intensivvårdssjuksköterska beskrev 

ett tillfälle då hon mått som sämst var efter att hon tagit hand om ett allvarligt skadat barn. 

När det handlade om barn kändes det extra svårt, dels kunde det bero på att de själva var 

föräldrar och därför blev extra känslomässigt berörda. En annan anledning till att det kunde 

upplevas svårt var att de saknade rutinen eftersom de inte vårdade barn så ofta. En ytterligare 

anledning var att de även behövde ta hand om de oroliga föräldrarna. 

 

...att se skräcken, dödsångesten i ett barns ögon, det vill jag inte göra en gång 

till… (Intensivvårdssjuksköterska 7) 

 

…jag tycker det här med ungdomarna vi får in idag är ju en tragedi, jag tycker 

det är en tragedi med alla droger, hur dåligt dom mår, hur himla dåligt dom mår 

och jag känner frustration vad kan vi göra? (Intensivvårdssjuksköterska 6)  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att se svårt sjuka och skadade 

patienter som kanske inte skulle tillfriskna eller överleva. De kände ibland att det kunde bli 

för mycket med tragedier och händelser som svåra trafikolyckor med flera familjemedlemmar 

inblandade eller att se någon bli plötsligt sjuk från att vara frisk och vital. De beskrev att det 

var lättare att förhålla sig till saker som går att operera bort än till det som ger allvarligt 

nedsatta funktioner med lång rehabilitering. Det framkom att det alltid var känsligt att vårda 

någon i livets slutskede, även om det är normalt att dö när man är gammal.   

 

I intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna framkom det även att kunde vara 

känslomässigt svårt om en patient de vårdat länge och/eller hunnit få en relation till plötsligt 

blev sjuk eller dog. På så sätt tyckte de att det var lättare med korta möten där de inte hann få 

någon personlig kontakt med patienten och familjen. De upplevde att i ett litet samhälle kunde 

det ibland hända att de tvingades ta hand om patienter som de hade någon slags privat relation 

till vilket också beskrevs som svårt. En intensivvårdssjuksköterska berättade att känslorna 

blev så starka då hon kände patienten och hon blev så berörd att hon var tvungen att gå undan 

och kände sig därmed som en dålig kollega eftersom hon inte klarade av att utföra sitt jobb.  
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Jo det var verkligen en kraftig reaktion och den kom väldigt plötsligt för jag 

minns att jag mötte dem i korridoren då där och jag fick bara vika av och gå på 

toa och sätta mig där, jag kunde som inte, jag dög inte till nånting, jag försökte gå 

in på salen men jag klarade inte det, jag är inte en sån som inte brukar klara, 

alltså jag brukar ta ett djupt andetag. (Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 

Flera av intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det som svårt att se den kris och sorg som 

anhöriga går igenom, att se dem gå från hoppfullhet till att se deras reaktion när de fått ett 

negativt besked. En del av dem beskrev även att de ibland kunde bli berörda av olika sociala 

omständigheter inom familjer eller hur de ibland kunde hamna mitt emellan olika parter i en 

familj. De beskrev att de även kunde bli berörda av vad kollegor tvingades vara med om 

eftersom de värnade om varandra.  

 

Sorgen upplever man ju själv, det som sliter i en och river i en, men man kan 

förstå dom. (Intensivvårdssjuksköterska 7)  

 

Att som intensivvårdssjuksköterska lämna tråkiga besked upplevdes svårt, men en av 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev ändå att det blivit lättare med tiden när hon fått 

erfarenhet av arbetet. Som nyutbildad sjuksköterska var det ibland svårt att vara rak i 

informationen, men erfarenheten hade gjort det lättare att lämna raka besked. Personliga 

erfarenheter exempelvis sjukdom inom den egna familjen kunde påverka vilka situationer som 

de upplevde som känslomässigt svåra i arbetet. Samtidigt kunde de egna erfarenheterna göra 

att det är lättare att förstå och känna igen sig i anhörigas situation. Att se patienter och 

anhöriga ta farväl berörde. 

 

Och då var det, det där att hon tog farväl, medan vi åkte med henne in till 

operation, alltså jag kan bli berörd än idag när jag tänker på det, när hon, alltså 

när hon höll sin man i handen och så liksom, slets dom ifrån varann. 

(Intensivvårdssjuksköterska 3) 

 

Något som en del intensivvårdssjuksköterskor beskrevs som känslomässigt svårt var att det 

ibland kunde kännas som att de överbehandlade patienterna och därmed bara förlängde den 

svåra tiden och lidandet för patienten. En del av dem beskrev att de ibland saknade att få ett 

avslut efter att de engagerat sig i patienten, att se patienterna då de var som sjukast men inte få 

veta vad som hände sedan. Att en patient var i behov av specialistvård som saknades på den 

aktuella enheten och var tvungen att vänta på att få komma vidare beskrevs som frustrerande. 
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…det är jobbigt, alltså när man inte får ett avslut, när man inte vet vad som hände 

och det kan också vara jobbigt. Det kan jag också tycka är lite jobbigt, att man 

skulle som behöva ett litet avslut ibland, när man har engagerat sig jätte mycket i 

en patient eller man har liksom, ja känslomässigt blivit berörd av en patient och 

så vet man inte vad som hände sen. (Intensivvårdssjuksköterska 3) 

 

Att känna sig otillräcklig 

Temat att känna sig otillräcklig står för hur känslomässigt svårt det kunde vara att känna sig 

bristfällig och att känna att ens prestationer inte räcker till. Det framkommer även 

beskrivningar om ensamhet och otrygghet, ibland i relation till sig själv och ibland i relation 

till andra.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev känslor av otillräcklighet när de hamnade i situationer 

där de saknade kunskap och erfarenhet. Det beskrevs som en nackdel att vissa situationer 

uppstod sällan vilket gjorde det svårt att förbereda sig. Att ha fungerande rutiner var viktigt 

och underlättade i sådana situationer. Några av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev känslan 

av misslyckande då de råkat göra misstag som att ge fel läkemedel eller sticka sig på en kanyl. 

Att ha många dåliga patienter samtidigt och inte hinna med uppgavs även inge känslor av 

otillräcklighet. Några av intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att arbetstiderna kunde vara 

ett problem, att schemat ibland inte gav tid till återhämtning, vilket kunde leda till utbrändhet 

och sämre prestationer. Majoriteten av dem uppgav att arbetet kunde påverka humöret hemma 

och att det kunde märkas hemma om de haft en svår dag. En intensivvårdssjuksköterska 

berättade hur hon kunde bli irriterad hemma på grund av blodsockerfall då hon inte hunnit äta 

och dricka på arbetet. 

 

…man kanske ska vara lite fler, när det väl händer är vi alltid för få och då ger 

man inte god vård till patienterna och det är ju dom som blir drabbade och jag 

tror indirekt att man förlänger vårdtiden om man inte liksom är nog många som 

arbetar runt omkring. (Intensivvårdssjuksköterska 6) 

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor beskrev en känsla att vara ensam och/eller övergiven på ett 

eller annat sätt i arbetet. Det kunde uppstå enbart genom att vara ny och genom det stora 

ansvaret de hade över en svårt sjuk patient. Det var särskilt påtagligt nattetid då 

intensivvårdssjuksköterskorna arbetade ensamma och hade ansvaret för patientens liv, då 

kändes ansvaret större. En intensivvårdssjuksköterska beskrev en situation då hon inte fick 

stöd/gehör av en läkare då hon försökte förmedla hur dålig patienten var. En annan beskrev en 

akut situation med ett litet barn i respirator som helt plötsligt blev försämrad i sin andning och 
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hur hon genast ringde och kallade läkaren och bad honom komma omedelbart. Väntan på 

läkaren kändes som en evighet och under tiden var hon själv tvungen att agera.  

 

...hon var ju så svag, hon orkade ju inte andas, så där höll vi på flera gånger och 

sen frågade jag ju henne; att känner du att du får luft? Då nickade hon, då 

försöker vi att ta det lugnt om du känner att du får luft. Och så blåser vi in några 

gånger och så blåser jag ner det, ja då kom han ju (läkaren)…jag trodde ju aldrig 

att läkaren skulle komma… (Intensivvårdssjuksköterska 7) 

 

I intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna framkom det att det kunde uppstå 

situationer där de inte kände sig trygga med kollegorna. Enligt en intensivvårdsjuksköterska 

kunde det vara känslomässigt svårt om hon inte kände sig trygg i resonemanget med en 

kollega eller med hur en kollega hanterade vissa situationer, speciellt om hon såg att patienter 

riskerade att fara illa till följd av detta. Vidare beskrev de svårigheten i att behöva ifrågasätta 

en kollega, framför allt en sjuksköterskekollega som de skulle fortsätta arbeta med. Några av 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det i samarbetet med läkare kunde uppstå 

situationer där de hade olika uppfattningar om hur vården skulle bedrivas. En 

intensivvårdssjuksköterska beskrev en situation där läkaren hade tagit beslut om att lägga ner 

alla insatser då patienten troligen inte skulle överleva. Men då patienten sedan vaknade och 

blev piggare var det svårt och frustrerande att försöka förmedla detta till läkaren som hade en 

annan uppfattning.  

 

…jag kan tycka så men doktorn tycker annorlunda och det har man fått uppleva 

många gånger att man vill försöka och då tror jag det handlar om ens dödsångest 

också att man liksom vill göra allt fast det är omöjligt att göra allt…utan man 

måste ha sunt förnuft och det tycker jag väl ha blivit bättre… 

(Intensivvårdssjuksköterska 6)  

 

…men känner jag mig övergiven i en situation, att jag inte får gehör hos nån som 

kan mer eller hos nån som kan ge mig bekräftelse på att det jag ser är okej eller 

inte okej, om jag inte får stöd… (Intensivvårdssjuksköterska 2) 

 

Att möta sina känslor 

Temat att möta sina känslor handlar om hur intensivvårdsjuksköterskorna hanterade 

känslomässigt svåra situationer genom att möta sina känslor på olika sätt, genom att acceptera 

dem och berikas med nya insikter och hur de i vissa lägen tvingades sätta känslorna åt sidan.  
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Samtliga intensivvårdssjuksköterskor uppgav att de i sitt arbete regelbundet hamnade i 

situationer där de måste möta sina känslor på ett eller annat sätt. Flertalet av dem berättade om 

att de i flera situationer blivit så berörda att de inte kunde hålla tillbaka tårarna. En del av dem 

ansåg att det var en viktig del i hanteringen efteråt att få gråta ut. En 

intensivvårdssjuksköterska berättade om att hon en gång blivit så känslomässigt utmattad efter 

en situation med HLR att hon knappt kunde tänka mer, utan kände sig helt utpumpad. En 

annan beskrev att hon vissa dagar kände sig känslomässigt utmattad och kände ett behov av 

ledighet. Ytterligare en av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att hon kunde tänka på 

arbetet en stund hemma innan hon somnade, men kände sig inte plågad av det. 

 

..men vissa grejer, det spelar ingen roll, nog kan jag gråta än idag. Man är ju 

bara människa. (Intensivvårdssjuksköterska 3) 

 

...Äh, det kom ju tårar, jag kunde ju inte hålla så pass mycket, men jag kände att 

jag hade kunnat bryta ihop, men det kan man ju inte göra (skratt), men sen att 

man fäller en tår tillsammans med anhöriga det kommer bara, det förstår ju dom 

också, att man förstår ju hur det är, hela situationen upplevs ju, blir ju som 

sorglig för en själv. (Intensivvårdssjuksköterska 7)  

 

Enligt flera av intensivvårdssjuksköterskorna kunde de svåra situationerna i arbetet leda till att 

de fick nya insikter i livet. En intensivvårdssjuksköterska berättade att hon genom åren och 

erfarenheten hade insett hur lätt livet kan ta slut och att det inte alltid kändes rättvisst. En 

annan berättade att hon blivit lite skadad på grund av alla svåra situationer hon varit med om 

att hon nu visste hur lätt saker kan hända.  

 

...alltså det påverkar ju en på ett sätt att man, kanske, uppskattar det lilla och man 

kanske inte bryr sig om, ens barn får sneda tänder eller, ja, alltså bara man är 

liksom frisk och har det bra, att man kanske kan verkligen njuta av livet och för 

man vet att det är så himla skört, på så sätt så påverkar det ju en på ett positivt 

sätt... (Intensivvårdssjuksköterska 1)  

 

 

Flera av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de ibland tvingades sätta känslorna åt sidan 

i akuta situationer för att kunna fokusera på omhändertagandet av patienten och att tankarna 

och känslorna kom efteråt. Att lämna känslorna utanför och inte gråta inför anhöriga ansågs 

av vissa intensivvårdssjuksköterskor som ett sätt att vara professionell. Det beskrev även att 

det var viktigt att kunna släppa känslorna och tankarna för att kunna gå vidare. Fysisk 
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aktivitet på fritiden var ett sätt att kunna koppla bort tankar och känslor, för att få mer ork och 

bli motståndskraftig. Genom att träna kunde de nollställa sig och göra sig redo för nästa dag. 

 

...jag kan som känna mig nästan som en robot ibland, alltså lite så där så att man, 

ja, det är som att jag lämnar utanför det där känslomässiga ibland, det har jag ju 

som inte klarat av förut jag har ju grinat ganska många gånger tidigare, nog gör 

jag det ännu ibland, det är väl kanske det, allt är inte lika jobbigt. 

(Intensivvårdssjuksköterska 1)  

 

Att ha resurser och stöd 

Temat att ha resurser och stöd beskriver hur inre och yttre resurser hjälpte 

intensivvårdssjuksköterskorna i hanteringen av känslomässigt svåra situationer. 

 

De allra flesta av intensivvårdssjuksköterskorna berättade att erfarenheten hade gjort att de 

vant sig vid att hantera känslomässigt svåra situationer, men att det fortfarande fanns 

situationer som inte gick att vänja sig vid. De beskrev att de i början av sin karriär oftare blev 

mer känslomässigt involverade i patienterna de vårdade. De menade att allt eftersom de blev 

tryggare i sig själva blev de även tryggare i mötet med patienter och anhöriga. Även kunskap 

gjorde det lättare att möta svåra situationer. Ett annat sätt som kunde göra det lättare att 

hantera svåra situationer var att förbereda sig, dels genom att ta reda på var utrustning finns 

och dels mentalt genom att gå igenom olika händelser i huvudet.  

 

…jag tror det har att göra med ens egen balans, för vissa saker kan man ju klara 

av som liksom rent teoretiskt kan vara jätte tunga, men som går jätte bra för att 

man känner sig i balans själv. (Intensivvårdssjuksköterska 5) 

 

…jo det är klart att för mig är ju kunskap en trygghet… 

(Intensivvårdssjuksköterska 2) 

 

Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna framställde behovet av att kunna prata ut med 

sina kollegor och få stöd genom dem. De allra flesta tyckte att det räckte med det för att sedan 

kunna lämna arbetet efter skiftets slut. Om det inte fanns möjlighet att prata av sig på arbetet 

så uppgav några av sjuksköterskorna att de fortsatte bearbeta sina upplevelser hemma istället. 

De ansåg att det var viktigt att tillsammans med kollegor sitta ner och analysera händelsen 

efteråt och fundera över om något kunnat göras annorlunda. En intensivvårdssjuksköterska 

sjuksköterska ansåg att det var viktigt att ställa upp för varandra och prata en stund efter 

skiftet är slut, även om det inte förelåg ett behov hos en själv just då.  
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...här har vi ju så god anda på det här stället så vi kan verkligen prata och stötta 

varann, det måste jag säga… (Intensivvårdssjuksköterska 7) 

 

...vad som räcker för mig kanske inte räcker för dig och jag tycker nog att man 

måste ställa upp för varann. (Intensivvårdssjuksköterska 4) 

 

Några intensivvårdssjuksköterskor nämnde att det var lättare att prata ut tillsammans med sina 

sjuksköterskekollegor än med läkare eftersom sjuksköterskor ofta hade en annan relation till 

patienten. En av dem talade även om att det var viktigt att kunna be om hjälp i de situationer 

hon inte kände sig bekväm i. Hon berättade vidare att hon en gång varit tvungen att ringa in 

personal för att be om avlastning efter att hon varit med om en svår situation på arbetet. 

Flertalet av intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte behovet av att kunna förmedla hemma 

om det varit en svårt eller sorglig dag på arbetet för att kunna få stöd av sin familj. En 

sjuksköterska beskrev att det ibland var svårt att inte kunna prata med sin familj på grund av 

sekretessen och en annan valde aktivt att inte göra det för att inte belasta sin familj med 

känslorna och intrycken. De flesta av dem tyckte att debriefing kunde vara till hjälp i att 

hantera svåra upplevelser, dock ansåg de flesta att det räckte med kollegor. Behovet av 

debriefing var störst de första dagarna efter en händelse. Gick det för lång tid mellan händelse 

och debriefing var risken stor att saker som redan var färdigbearbetade revs upp igen. En 

anledning till att inte vilja ha debriefing var att de kunde ha nog med sina egna upplevelser 

och känslor.  

 

...och då kände jag att jag hade då som nog med det jag hade varit med om, alltså 

jag ville inte höra den, alla andra typ akutens version… 

(Intensivvårdssjuksköterska 1)  

 

Att känna meningsfullhet skapar motivation 

Temat att känna meningsfullhet skapar motivation handlar om hur de i sin hantering 

reflekterade över sin arbetssituation och kom fram till att de trivdes för att deras arbete var 

meningsfullt.  

 

Hos en del av intensivvårdssjuksköterskorna hade det ibland förekommit tankar på att sluta 

arbeta inom intensivvården på grund av de känslomässigt svåra situationer som tillhörde 

arbetet. De kunde ibland reflektera över vad de utsatte sig själva för. Även tankar på något 

lättsammare arbete förekom vid vissa tillfällen.  
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Ibland ser man för mycket negativt, det blir som en vågskål, allt negativt kommer 

och så klart positiva också men många gånger är det alldeles för mycket 

negativt… (Intensivvårdssjuksköterska 8) 

 

Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev dock att de trivdes med sitt arbete och 

inte ville sluta, trots att arbetet kunde vara känslomässigt svårt. Att vara ledsen beskrevs vara 

en del av livet och trots att det kunde vara tungt för stunden skulle de sakna spänningen och 

variationen i arbetet om de skulle sluta. En intensivvårdssjuksköterska nämnde känslan av att 

kunna göra skillnad och göra det bra för någon och en annan berättade att det var tacksamt att 

finnas till och få kontakt med anhöriga. En annan menade att varje individ hon mötte bidrog 

med något unikt och positivt. 

 

…att få komma på dom händelserna där man kan göra skillnad och där man kan 

göra nånting vettigt inom intensivvården eller att göra nånting bra för nån… 

(Intensivvårdssjuksköterska 4) 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och 

hantering av känslomässigt svåra situationer. Analysen resulterade i fem teman; att ta del av 

andra människors lidande, att känna sig otillräcklig, att möta sina känslor, att ha resurser och 

stöd, att känna meningsfullhet skapar motivation.  

 

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att ta del av 

andra människors lidande. Det mest känslomässigt svåra situationerna var med barn och unga 

vilket kan bero på att det är emot naturen att bli sjuk och dö som barn och ung. Studier 

(O’Connor & Jeavons, 2003; Honkavuo & Lindström, 2014) visar liknande där 

sjuksköterskor upplevde de mest känslomässigt svåra att möta barn och ungas dödsfall. I 

intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna framkom det även att det kunde vara 

känslomässigt svårt när en patient de vårdat länge och/eller hunnit få en relation till plötsligt 

blev sjuk eller dog. Liknande resultat framkom i en studie av de Boer et al., (2014) där 

sjuksköterskor beskrev att en av de mest stressfulla situationer som kunde uppstå var då en 

patient som de hunnit etablera en relation till och blivit känslomässigt engagerade i blev 

försämrad eller dog. Det gjorde att en del sjuksköterskor undvek vissa patienter, att de istället 

valde “riskfria” patienter. I vår studie framkom det att det inte alltid var möjligt att välja sina 
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patienter utan att det många gånger kunde uppstå situationer där sjuksköterskorna tvingades ta 

hand om patienter de kände sedan tidigare, vilket kan vara särskilt påtagligt i ett litet 

samhälle. Ett sätt att undvika detta kan vara att tillsammans med sina kollegor diskutera den 

känslomässigt svåra situationen och därefter omfördela sig på patienterna. 

 

I föreliggande studie framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det som svårt 

att se den kris och sorg anhöriga gick igenom och de upplevde att personliga erfarenheter 

påverkade vad de upplevde som känslomässigt svårt. Beeby (2000) menar att man genom sina 

egna livserfarenheter kan känna med patienter och familj. Att vara ett stöd beskrevs som att 

ge information, förklaringar och trygghet. Det framkom även att det är viktigt att vara ärlig i 

kommunikationen med patient och anhöriga. Sjuksköterskor i en studie av Pavlish och Hunt 

(2012) menade att det krävs empati för att kunna relatera till patienterna, att sätta sig själv i 

patientens ställe, föreställa sig hur det är att ligga där i sängen, och ge vård som om de vore de 

själva som var patient eller deras familjemedlemmar. Den empatiska förmågan är ett krav för 

att arbeta med människor samtidigt som det kan orsaka lidande hos 

intensivvårdssjuksköterskor om de blir för känslomässigt engagerade. I en studie av Rowe 

(2012) beskrev flera sjuksköterskor att empatin även kunde vara en källa till ångest. Enligt 

Lovan och Wilson (2012) är risken med att bli för känslomässigt involverad i patientens och 

dennes välmående är att sjuksköterskan själv tar på sig den känslomässiga bördan. 

 

Vår studie visade att etiska dilemman kunde uppstå i situationer där 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att behandlingen snarare orsakade mer lidande för 

patienten. I en studie av Hov, Hedelin och Athlin (2007) beskrev sjuksköterskor hur de 

handskades med konstanta etiska dilemman mellan att rädda liv och acceptera en naturlig död, 

mellan att göra gott och inte göra skada. I en kvantitativ studie av Hays et al. (2006) skattades 

onödigt förlängande av livet som medel på en skala mellan låg till hög stress. Daglig 

utvärdering och uppföljning av aktuell behandling och patientens tillstånd är viktig för att 

undvika att hamna i situationer där vi gör mer skada än nytta för patienten och därmed endast 

orsakar patienten lidande. Det är även angeläget att föra en dialog med anhöriga. 

Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie beskrev även att de ofta kunde sakna en 

uppföljning av patienten efter utskrivning. Pavlish och Hunt (2012) betonade vikten av att 

som vårdpersonal få se patienterna förbättras i sitt tillstånd. Att få ett avslut kunde handla om 

att se en tidigare svårt sjuk patient lämna avdelningen och åka hem. I en studie av Engström, 

Andersson och Söderberg (2008) framkom det även att personer som varit kritiskt sjuka och 
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nära släktingar kände att det var värdefullt att tillsammans få komma tillbaka till 

intensivvårdsavdelningen efter vårdtidens slut. Att få träffa personalen som de många gånger 

utvecklat en relation till gjorde det möjligt för dem att uttrycka sin tacksamhet för den 

behandling och omvårdnad de fått samt var ett tillfälle att få komma med förslag på eventuella 

förändringar. Vi anser därför att återbesök kan vara värdefullt för båda parter. 

 

I studiens resultat beskrev intensivvårdssjuksköterskor att brist på kunskap ledde till känslor 

av otillräcklighet. Beeby (2000) menar att det är viktigt att känna sig trygg i hanteringen av 

den tekniska utrustningen för att det skulle finnas utrymme till att etablera en relation till 

patienten. Att som sjuksköterska inte känna sig kompetent nog i sitt arbete och inte klara av 

att möta de krav som ställs på honom eller henne, kan enligt Wright (2014) leda till känslor av 

att vara värdelös, vilket i sin tur kan leda till en spiral av negativa tankar. I en kvantitativ 

studie (O’Connell & Landers, 2008) från Irland hade intensivvårdssjuksköterskor och 

anhörigas fått skatta de viktigaste egenskaperna hos en sjuksköterska och i den studien 

framkom det att både intensivvårdssjuksköterskor och anhöriga framhållit att det är viktigt att 

vara professionell i sina handlingar. Vi anser därför att det är angeläget att verksamheten 

satsar på kompetensutveckling hos personalen genom kurser och utbildningar. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) finns beskrivet 

att sjuksköterskan har ett personligt ansvar i att självständigt analysera styrkor och svagheter i 

den egna kompetensen och fortlöpande engagera sig i personlig och professionell utveckling. 

Enligt Bariball (1996) har även arbetsgivaren ett viktigt ansvar i att främja 

kompetensutvecklingen hos personalen. 

 

Ett fåtal av intensivvårdssjuksköterskorna berättade om stressfulla situationer då de råkat göra 

misstag som att ge fel läkemedel. I en studie av Valiee, Peyrovi och Nasrabadi (2014) kan 

misstag i vården bero på utmattning hos personalen, bristande kunskap och erfarenhet, 

personlighet, brist på personal, hög arbetsbelastning, teknisk utrustning, bristande 

övervakning, brist på tillgång till läkare och olika uppfattning om hur vården ska bedrivas. I 

vår studie framkom det att arbetssituationen i sig kan förstärka känslan av otillräcklighet och 

att schemat inte alltid ger tid till återhämtning. Arbetet inom intensivvården innebär långa 

arbetstider och brist på personal med många potentiella stressfaktorer (French, Plessis & 

Scrooby, 2011; Moola, Ehlers & Hattingh, 2008). Bristen på tid och personal kan leda till 

upplevelser av att inte göra tillräckligt för patienten (Pavlish & Hunt, 2012; Herberts & 

Eriksson, 1995; Geiger-Brown et al., 2004) och därmed äventyrar kvaliteten i vården.  
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I resultatet framkom det känslor av att vara ensam/och eller övergiven på ett eller annat sätt, 

exempelvis då intensivvårdssjuksköterskorna kände att de inte fick stöd av läkaren. I en studie 

av Hov, Hedelin och Athlin (2007) beskrev intensivvårdssjuksköterskor att de ibland kunde 

känna en ensamhet med ansvaret över patienten. För att skydda patienter från skada kunde 

sjuksköterskorna då känna sig skyldiga att vidta åtgärder som egentligen var läkarens ansvar 

då de visste att passivitet kunde orsaka långvarigt lidande eller död för patienten. I resultatet 

framkom det även att intensivvårdssjuksköterskorna ibland kunde känna sig otrygga i 

samarbetet med kollegor. Svårigheter i samarbetet med läkaren framkommer i flera studier 

(Schaefer & Peterson, 1992; Pavlish & Hunt, 2012; Beeby, 2000). I en studie av Hov, Hedelin 

och Athlin (2007)  ansågs sjuksköterskors och läkares olika perspektiv på patienten ibland 

vara ett hinder i informationsutbytet. För sjuksköterskorna var det viktigt att få läkarna att 

förstå hur symtom och lidande påverkade patient och anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde att 

läkarna inte var så intresserade av den informationen. Det var också svårt att på ett adekvat 

förmedla till läkarna vad de observerat, särskilt per telefon, eftersom vissa saker ibland bara 

var en intuitiv känsla av att något är fel. Sjuksköterskor i en studie av Bégat, Ellefsen och 

Severinsson (2005) betonade vikten av att få vara delaktiga i etiska beslut tillsammans med 

läkarna. Som Lovan och Wilson (2012) beskriver är sjuksköterskorna de som står närmast 

patienten och därför anser vi att intensivvårdssjuksköterskans delaktighet inte kan förbises i 

dessa beslut. 

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor i vår studie uppgav att de i sitt arbete regelbundet 

hamnade i situationer där de kunde bli känslomässigt berörda på ett eller annat sätt. Flertalet 

av dem berättade om att de flera gånger blivit så berörda att de inte kunde hålla tillbaka 

tårarna. Enligt flera av intensivvårdssjuksköterskorna kunde de svåra situationerna på arbetet 

leda till nya insikter i livet i likhet med en finsk studie av Honkavuo och Lindström (2014) där 

sjuksköterskorna beskrev att de genom många svåra situationer i sitt arbete hade fått mer 

insikter i livet, vidgat sina perspektiv och sin personliga utveckling. I en studie av Schaefer 

och Peterson (1992) beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att det var viktigt att kunna gråta 

och skratta. Även att tänka positivt och att ha en positiv inställning beskrevs som en 

hantering. Det ansågs vara viktigt att ha en tillåtande miljö där personalen får uttrycka sina 

känslor. Att använda sig av humor för att hantera svåra situationer beskrevs som en strategi 

för intensivvårdspersonal att klara av svåra omständigheter. Ingen av sjuksköterskorna i vår 

studie nämnde humor som hantering. Flera av dem beskrev däremot hur fysisk aktivitet på 
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aktiviteten kunde vara en hjälp för att hantera sina känslor. Enligt Wright (2014) kan stress 

lindras genom fysisk aktivitet.  

 

I vår studie beskrev några av intensivvårdssjuksköterskorna hur de upplevde att de i akuta 

situationer tvingades sätta känslorna åt sidan för att kunna fokusera på omhändertagandet av 

patienten. Wright och Hogan (2008) och Honkavou och Lindström (2014) menar att 

sjuksköterskor med tiden kan bli skickliga på att bygga upp känslomässiga försvar som 

skyddar dem från att känna den smärtan och det lidandet som deras patienter och deras 

familjer kan uppleva. Den försvarsmekanismen kan av andra utomstående upplevas som att 

personen är känslokall. I en studie av Hov, Hedelin och Athlin, (2007) framkom det att vissa 

sjuksköterskor stänger ute sina känslor för att skydda sig själva medan vissa inte klarar av det. 

Sjuksköterskorna i en studie av O’Connell och Landers (2008) beskrev att de tyckte att det var 

viktigt att kunna behålla lugnet. Vi anser att ett professionellt och lugnt omhändertagande är 

av största vikt för patientens och anhörigas skull. Att stänga ute i känslorna i det akuta skedet 

för att kunna fokusera kan vara nödvändigt i vissa lägen. Det viktiga är att det sedan ges 

möjlighet att möta och hantera de känslor som uppkommit. 

 

Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna framställde vikten av att kunna prata ut med 

sina kollegor och få stöd genom dem.  De beskrev att de hade en god stämning på arbetet och 

att de ställde upp för varandra.  I en kvantitativ studie från elva olika länder rankade 

sjuksköterskorna stödet från kollegorna, samarbetet och att ha en tillåtande miljö med öppen 

kommunikation som högst (DeCola & Riggins, 2010). Flera studier (Beeby, 2000; French, 

Plessis & Scrooby, 2011; Schaefer & Peterson, 1992; Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005) 

skildrar vikten av att prata med och få stöd av sina kollegor. Sjuksköterskor beskriver att god 

kommunikation och samarbete gör det lättare att hantera moraliskt känsliga situationer. I en 

studie av Honkavuo och Lindström (2014) beskrev sjuksköterskor att de oftast hade möjlighet 

att diskutera med varandra i skiftbytet innan de skulle gå hem. De beskrev det som viktigt att 

man kollegor emellan uppmuntrar till samarbete, reflektion och förmedlar stöd till varandra i 

svåra situationer. Det ansågs även viktigt att kunna kommunicera med medkänsla och ett 

öppet hjärta. De var inte intresserade av annat stöd som strukturerad debriefing med 

utomstående som psykologer eller präster i likhet med vår studie. Det är möjligt att främja 

teamkänslan och samhörigheten mellan kollegor genom aktiviteter utanför arbetstid där det 

ges möjlighet att lära känna varandra på ett annat sätt än på arbetet. I en kvantitativ studie av 

Boyle et al. (1991) uppgav 70 % av intensivvårdssjuksköterskorna att de fick stöd av sina 
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kollegor och endast 10 % att de fick stöd av sin familj. I en studie av Lim, Hepworth & 

Bogossian (2011) berättade intensivvårdssjuksköterskorna om hur viktigt stödet från familjen 

var. Flertalet av intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie kände att de kunde få stöd av sin 

familj och att det var värdefullt. 

 

En del av intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie hade ibland funderat på att sluta inom 

intensivvården på grund av känslomässigt svåra situationer, men majoriteten beskrev dock att 

de trivdes trots att arbetet innehöll både glädje och sorg. De upplevde det som meningsfullt att 

kunna göra skillnad och göra det bra för någon annan människa vilket i sin tur skapade 

motivation till att fortsätta. Liknande resultat framkom i tidigare studier (Herberts & Eriksson, 

1995; Pavlish & Hunt, 2012; Dunn, 2012). Sjuksköterskorna trivdes med sitt arbete även om 

det kunde vara stressigt och tufft. Det beskrev det som meningsfullt att kunna hjälpa och att 

känna sig behövd. Att arbeta med människor upplevdes som givande och det var stärkande att 

få uppskattning för sitt arbete från kollegor, patienter eller närstående. 

 

Enligt Loukzadeh och Mazloom Bafrooi (2013) är individens hantering av känslomässiga 

svåra situationer som stress på arbetet är avgörande för hälsa och välbefinnande. Effektiv 

hantering leder till goda resultat, såsom lycka, personlig utveckling, livstillfredsställelse och 

positiv inverkan på deras arbetsprestation. Intensivvårdsjuksköterskornas hantering av 

känslomässigt svåra situationer kan förstås utifrån Antonovskys teori om KASAM, känslan av 

sammanhang. Enligt Antonovsky (2001, s. 9-16) är den mänskliga tillvaron är full av 

påfrestningar, motgångar, krav, konflikter, olika problem som måste lösas och alla utsätts förr 

eller senare för dessa prövningar. Centrala komponenter i KASAM är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar i vilken utsträckning individen upplever 

inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Oväntade händelser går att ordna och 

förklara. Hanterbarhet beskrivs som den grad till vilken man upplever att det står resurser till 

förfogande så att man kan möta de krav man ställs inför. Det kan vara likväl egna resurser 

som resurser utifrån. Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent och syftar till 

vilken utsträckning individen upplever livet som betydelsefullt, att de krav och problem man 

ställs inför är värda att investera sin energi i. När man ställs inför olyckliga händelser försöker 

man söka en mening med det och göra sitt bästa för att komma igenom det med värdigheten i 

behåll. Motståndskraften hos individen beror på vilken utsträckning tillvaron upplevs som 

begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 2001, s.42-47).  
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Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie uttryckte en begriplighet genom att de kunde 

reflektera över situationer och möta och förstå sina känslor. Hanterbarhet uttrycktes som både 

de inre och yttre resurser som fanns till förfogande och känslan av att göra skillnad och att 

arbetet var betydelsefullt kan tolkas som en upplevelse av meningsfullhet. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) används begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet inom kvalitativ forskning. 

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys.  

 

För att uppnå trovärdighet gäller det att frågeställningen svarar på syftet och att valen av 

meningsbärande textenheter har gått rätt till. Trovärdighet är också en fråga om på vilket sätt 

likheter och skillnader mellan kategorier bedöms. En text kan tolkas på olika sätt och 

förståelsen för den är beroende av en subjektiv tolkning. Eftersom en text kan ha flera 

innebörder finns det alltid en viss grad av tolkning. Detta är en viktig fråga när resultatets 

trovärdighet diskuteras. Ett sätt är att diskutera analysprocessen med kollegor, experter och 

deltagare (Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen genomfördes i flera små steg med 

bibehållet manifest innehåll för att i slutskedet tolkas latent. Under hela processen fick vi 

kontinuerligt stöd genom handledning samt ett datanalysseminarium. Till vårt resultat fann vi 

stöd i tidigare forskning i både kvantitativa och kvalitativa studier, både äldre och mestadels 

nyare, vilket är en fördel för trovärdigheten. Enligt Granheim och Lundman (2004) kan 

trovärdigheten stärkas genom att använda sig av representativa citat från den transkriberade 

texten vilket vi har gjort.  

 

Pålitlighet handlar om stabilitet av data över tid och inom rådande förhållanden (Polit & Beck, 

2004, s. 716). Det är viktigt att ställa samma frågor till alla deltagare. Eftersom en 

intervjustudie är en pågående process där intervjuare kan förvärva nya insikter i innehållet 

under studiens gång kan det påverka vad vilka följdfrågor som ställs (Graneheim & Lundman, 

2004). I vår studie har vi varit två personer som intervjuat var för sig. För att stärka 

pålitligheten i studien utarbetades en gemensam intervjuguide. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s 182) är intervjuaren det viktigaste verktyget i en intervjuundersökning. Intervjuaren 

måste ständigt fatta beslut om vad hon ska fråga om och hur samt vilka aspekter av 

intervjupersonens svar som ska följas upp eller inte och vilka svar som ska tolkas eller inte. 
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En fördel i vår studie var att datainsamling genomfördes under en kort period. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) syftar överförbarhet till i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper. Därför är det viktigt att ge en klar och tydlig beskrivning av 

kultur och sammanhang, urval och deltagares egenskaper, datainsamling och analysprocessen. 

Föreliggande studie genomfördes på en liten allmän intensivvårdsavdelning med åtta 

deltagare vilket kan ses som en brist men resultatet kan ändå anses överförbart då det styrks 

av annan vetenskaplig forskning.  

 

Slutsats 

Resultatet av vår studie visade att intensivvårdssjuksköterskorna regelbundet upplevde 

känslomässigt svåra situationer. Denna studie medvetandegör vad som kan vara svårt, hur det 

kan upplevas och hur det påverkar individen. I vårt resultat framkom det att hanteringen av 

detta var beroende av hur de mötte sina känslor och vilka inre och yttre resurser som fanns till 

förfogande samt om de upplevde en meningsfullhet i sitt arbete. Det mest framträdande i 

intensivvårdssjuksköterskornas hantering var stödet från omgivningen. Detta kan stärkas 

ytterligare genom satsningar på arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö präglas av samhörighet och 

god kommunikation. Det är även viktigt att intensivvårdsjuksköterskorna ges möjlighet till att 

utvecklas i sin yrkesroll genom fortlöpande utbildning. För att intensivvårdssjuksköterskan 

ska kunna vara en stark företrädare för patienten och anhöriga är det viktigt att hon/han 

känner en trygghet i sig själv och i sin yrkesroll. Förslag till fortsatt forskning i hanteringen av 

känslomässigt svåra situationer kan vara en mätning med Antonovskys KASAM-formulär för 

att se hur stark känsla av sammanhang intensivvårdssjuksköterskorna har. Genom att mäta 

KASAM kan man lättare identifiera specifika förbättringsområden på individnivå. 
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Luleå tekniska universitet   Till verksamhetschefen vid 

Institutionen för hälsovetenskap  intensivvårdsavdelningen 

Avdelningen för omvårdnad  

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagare till intervjustudie 

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning kan vara känslomässigt krävande. Patienten och dennes 

anhöriga är ständigt i fokus och det är lätt att sjuksköterskan själv inte hinner bearbeta sina egna 

känslor. Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och hantering 

av känslomässigt svåra situationer. 

 

Vi vill fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid er enhet. Vi behöver rekrytera 8-

10 deltagare. Kravet är att de har en specialistutbildning inom intensivvård och minst ett års 

erfarenhet. Varje intervju beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in på ljudfil för att 

därefter skrivas ut ordagrant. Texten kommer sedan att analyseras och det slutliga resultatet 

kommer att sammanställas i form av en vetenskaplig rapport som kommer att publiceras på Luleå 

tekniska universitets hemsida. Deltagande i studien är frivilligt och deltagare har rätt att när som 

helst avbryta utan att behöva ange några skäl för detta. 

 

Med detta informationsbrev medföljer en svarstalong om godkännande av studie vid din enhet. 

Om du godkänner detta kan du maila någon av oss och fylla svarstalongen så kommer vi och 

hämtar den. Vid eventuella funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 

handledare. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Ahnberg                                                               Lizette Lönnelid 

Sjuksköterska/student spec. utb   Sjuksköterska/student spec. utb  

eliahn-5@ltu.se/070-2630693                                       lizlon-2@ltu.se/070-3026880 

 

Handledare: Inger Lindberg 

Barnmorska/docent/bitr prof 

Luleå tekniska universitet 

inger.lindberg@ltu.se/0920-284218 

Svarstalong - Godkännande av studie 
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid…………………………………. 

samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

 

Befattning: …………………………………………………………………………………….......... 

 

Underskrift: …………………………………………………………………………………………. 
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Luleå tekniska universitet   Informationsbrev angående 

Institutionen för hälsovetenskap  deltagande i intervjustudie 

Avdelningen för omvårdnad   

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning kan vara känslomässigt krävande. Patienten och dennes 

anhöriga är ständigt i fokus och det är lätt att sjuksköterskan själv inte hinner bearbeta sina egna 

känslor. Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och hantering 

av känslomässigt svåra situationer. 

 

Vi vill fråga dig som intensivvårdssjuksköterska med minst ett års erfarenhet om du vill delta i vår 

intervjustudie. Varje intervju beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in på ljudfil för att 

därefter skrivas ut ordagrant. Texten kommer att analyseras i flera steg och det slutliga resultatet 

kommer att sammanställas i form av en vetenskaplig rapport som kommer att publiceras på Luleå 

tekniska universitets hemsida. Inga privata data som kan identifiera dig som deltagare kommer att 

avslöjas på något vis När rapporten är färdig kommer allt inspelat material att raderas. Deltagande 

i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta utan att behöva ange några skäl för 

detta. 

 

Om du är intresserad av att delta kan du maila någon av oss. Vi tar sedan kontakt med dig så vi 

tillsammans kan bestämma plats och tid för intervjun.  Svarstalongen fyller du i och tar med till 

intervjutillfället. Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss eller 

vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Ahnberg                                                              Lizette Lönnelid 

Sjuksköterska/student spec. utb   Sjuksköterska/student spec. utb 

eliahn-5@ltu.se/070-263  06 93                                      lizlon-2@ltu.se/070-302 68 80 

 

Handledare: Inger Lindberg 

Barnmorska/docent/bitr prof 

Luleå tekniska universitet 

inger.lindberg@ltu.se/0920-284218 
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Svarstalong – Deltagande i intervjustudie 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att jag 

kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge skäl för 

detta. 

 

 Jag önskar delta i studien. 

 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………............. 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………. 

E-post: ………………………………………………………………………………………………. 
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Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat inom intensivvård? 

 Hur många år hade du jobbat innan som grundutbildad sjuksköterska? 

 

Forskningsfrågor 

 Kan du ge några exempel på vad du kan uppleva som känslomässigt svåra situationer i 

ditt arbete? 

 Är det någon av dessa situationer som berört dig extra mycket? 

 Varför minns du just den? 

 Kan du beskriva hur du kände då? 

 Vad tror du var anledningen till att du kände så? Finns det någon specifik utlösande 

faktor? 

 Kan du berätta hur du hanterade situationen just då? 

 Kan du berätta hur du hanterade situationen efteråt? 

 Upplever du någon skillnad i upplevelsen/hanteringen av känslomässigt svåra 

situationer från att nu var ny till nu?  

 Blir du påverkad privat efter en sådan händelse? Märks det på något sätt hemma när 

du haft en svår dag? 

 Har ni någon speciell rutin på er arbetsplats för krisstöd för er anställda? 

 Har du någon gång känt att du inte vill arbeta kvar på inom intensivvården? 

 Är det något mer du vill berätta om? 

 

Följdfrågor att ställa vid behov 

 Hur menar du? 

 Skulle du kunna utveckla det mer? 

 Har jag uppfattat dig rätt? 

 Kan du berätta mer om…? 

 


