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Abstrakt 
Att förmedla omvårdnad till patienter och deras närstående är intensivvårdssjuksköterskors 

huvudsakliga arbetsuppgift. Syftet med denna intervjustudie var att belysa vilka faktorer som 

befrämjade och vilka som hindrade möjligheten att förmedla god omvårdnad. Data samlades 

in via intervjuer och bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. De kategorier som framkom 

var: relationens betydelse, organisationens betydelse, vårdmiljöns betydelse och kunskapens 

betydelse. Var kategori har subkategorier som ytterliggare belyser varje område för sig.  

Ett gott bemötande av sjuka personer och deras närstående var viktigt för att skapa 

omvårdnadsrelationer, vilket var en förutsättning för god omvårdnad. Tidsbrist förhindrade 

god omvårdnad genom att vårdrutiner och toleransen för olikheter blev eftersatt. Ett bra 

arbetsklimat där alla kände sig delaktig ansågs höja vårdkvaliteten då olika professioner 

bedömde den sjukes vårdbehov från olika perspektiv. Den vårdmiljö som intensivvården 

erbjöd förhindrade god omvårdnad då det var svårt skydda patienters integritet och att bevara 

sekretess. Kunskaper om teknisk utrustning och om medicinska diagnoser ansågs vara en 

förutsättning för att förmedla en trygg och säker vård. När dessa kunskaper saknades hade 

sjuksköterskor svårt att se patienters omvårdnadsbehov. Slutsats av studien var att omvårdnad 

inte har den tydliga plats inom intensivvård som professionen förtjänar. För att ändra på detta 

måste sjuksköterskor tillsammans med sina ledare lyfta och förtydliga omvårdnadens 

betydelse för den totala vårdkvaliteten. Genom att påverka enhetens organisation kommer 

förhoppningsvis den vård som planeras i framtiden att utgå från patienters totala vårdbehov.   

 

 

Nyckelord: arbetsorganisation, intensivvård, omvårdnad, relationer, samarbete, teknik och 

vårdmiljö. 
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Intensivvård innebär att kritiskt sjuka patienter vårdas på en intensivvårdsavdelning. För 

omvårdnaden ansvarar speciellt utbildade intensivvårdssjuksköterskor. Patienter som är 

kritiskt sjuka kräver ständig övervakning, då de ofta har en manifest svikt av vitala funktioner 

eller löper stor risk att drabbas av sådan svikt. Patienter får ofta livsuppehållande behandling 

med hjälp av läkemedel och tekniska resurser (Beeby, 2000; Morton, Fontaine, Hudak & 

Gallo, 2005). Många patienter som vårdas med intensivvård är oförmögna eller fråntagna sina 

möjligheter att kommunicera och samverka i vårdens utformning (Alasad & Ahmad, 2004; 

Beeby, 2000).  Ofta är en eller flera närstående tillsammans med de patienter som vårdas på 

en intensivvårdsavdelning (Morton et al., 2005; Wilkins & Slevins, 2004).  

 

Johanssons, Fredlunds och Hildinghs (2005) studie visar att patienter och närstående som 

vårdas med intensivvård upplever rädsla, ångest och existentiell kris. Det var viktigt för dem 

att bemötas med uppmuntran, respekt och ett korrekt omhändertagande från vårdpersonal för 

att de skulle känna sig trygga. Granberg, Bergbom, Engberg och Lundberg (1998) har funnit 

att patienter som vårdats med intensivvård känt sig helt utelämnade till vårdpersonalen och att 

de varit känsliga för deras sätt att agera. De upplevde att de förlorade kontroll över sin 

situation då den ständiga övervakningen påverkade deras integritet negativt och gav dem störd 

tidsuppfattning. Intensivvårdspatienter i deras studie behövde hjälp att acceptera sin situation 

och den miljö de vårdades i. 

 

Närståendes närvaro under sjukdomstiden har visat sig vara viktig för patienters upplevelse av 

trygghet och för deras förankring i tillvaron. Närståendes försök att fungera som talesman för 

patienter var en viktig trygghetsfaktor när de själva inte kunde förmedla sin vilja (Granberg et 

al., 1998; Wilkins & Slevins, 2004). Engstöm och Söderberg (2004) har undersökt hur 

närstående till kritiskt sjuka patienter, som vårdats med intensivvård, upplevt sin situation. De 

fann att hela familjen blev involverad i den sjukes situation och att det viktigaste för 

närstående var att ständigt vara nära för att värna om och skydda sin sjuke familjemedlem.  

 

Edwards (1998) beskriver omvårdnad som en konst vars mål är att skydda, förbättra och 

förebygga sjukdom och ohälsa hos människor. Här ingår moment som inlärning, teknik och 

utformning av mål. Wilkin och Slevin (2004) hänvisar beskrivning av omvårdnad till 

handlingar som utformning av mål som ska införlivas via interventioner. De menar att 

omvårdnad kan ses som ett vetenskapligt ämne som utgår från mänsklig kunskap vars filosofi 

syftar till att stödja och hjälpa sjuka personer utifrån deras individuella behov.  
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SOSFS allmänna råd (1993:17) indelar omvårdnad i en allmän och en specifik del. Den 

allmänna delen är något som alla kan utföra medan den specifika bygger på kunskap om hur 

människans normala funktioner påverkas av olika sjukdomar och innefattar ett område från 

korrekt handhavande av högteknologisk utrustning till att bemöta personer med existentiella 

kriser. Det arbete intensivvårdssjuksköterskor utför överensstämmer med det som SOSFS 

allmänna råd (1993:17) benämner specifik omvårdnad då deras omhändertagande av patienter 

utgår från ett helhetsperspektiv av den sjuke personen och dennes närstående, trots att de har 

begränsade möjlighet att samverka i vårdens utformning.  

 

Sjuksköterskors förmåga att ge god omvårdnad till patienter är relaterat till hur deras 

kompetens utvecklas. Sjuksköterskors kompetensutveckling och förmåga att förmedla 

omvårdnad startar redan under utbildningstiden. Att en kompetens utvecklas är beroende av 

att det finns tillit och trygghet mellan student och handledare, som tillåter reflektion över 

vårdarbetet (Nilsson Kajermo et al., 2001). Att reflektera och dra lärdom av olika händelser är 

ett grundläggande förhållningssätt i yrkesutveckling för att uppnå framförhållning, 

handlingsberedskap och djupare förståelse av situationer som kan uppstå (Andersson & 

Sandström, 2000). Tillåtande arbetsmiljö och lagarbete främjar både omvårdnads och 

kompetensutveckling då samarbete mellan olika personer och yrkeskategorier ger ökad 

förståelse inför olika omvådnadssituationer (Johansson, Holm, Lindqvist & Severinsson, 

2006).   

 

Enligt Dunn et al. (1999) så utvecklas intensivvårdssjuksköterskors kompetens och 

skicklighet med deras erfarenhet av omvårdnadssituationer. Kliniska arbetsuppgifter inom 

intensivvård är oftast likvärdiga för alla sjuksköterskor men det har visat sig att erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor är mer reflektiva och har utvecklat en förmåga att förutse akuta 

situationer och förebygga oönskade händelser i större utsträckning än nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskor. Wilkin och Slevin (2004) visar att omvårdnad inom intensivvård 

är speciell då den oftast ska kombineras med handhavande av teknisk utrustning. Detta 

innebär att intensivvårdssjuksköterskor måste utveckla ett tekniskt kompetensområde. Little 

(2000) menar att den tekniska utvecklingen inom intensivvård kommer att öka ytterliggare 

inför framtiden. 

 

Beeby (2000) beskriver hur intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för omvårdnadens 

utformning och anpassar den efter varje patients individuella behov. En utmaning för dem är 
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att de vid många omvårdnadssituationer är hänvisade till att grunda sina beslut på 

observationer och mätvärden av patientens fysiska tillstånd eftersom patienter ofta är 

fråntagna sin förmåga att samverka. Cronqvist, Burn, Theorell och Lützen (2004) beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskor ständigt ställs inför etiska beslut, beträffande att prioritera vad de 

själva anser måste åtgärdas och vad som förväntas att de ska åtgärda från närstående och 

medarbetare. Dessa beslut ska bli korrekta utifrån olika patienters behov och måste ofta tas 

under tidsbrist.  

 

Ciccarello (2003) och Shotton (2000) belyser ett annat etiskt dilemma som 

intensivvårdssjuksköterskor ställs inför. Det handlar om att förmedla hopp till närstående och 

livsuppehållande behandling till patienter vars liv uppenbarligen inte går att rädda. Ofta 

fortgår denna behandling under lång tid. Att ändra fokus från intensivvård till palliativ vård 

kan vara en svår omställning. Dessa situationer kan skapa känslor av maktlöshet och att inte 

vara trovärdig. Viktiga beslut angående förändringar i vård av patienter kräver ett gott 

samarbete över klinikgränser och mellan yrkesprofessioner för att alla inblandade ska bli 

informerade och ha möjlighet att uttrycka sina känslor över de beslut som fattas. 

 

Enligt Lindahl och Norberg (2002) har intensivvård förändrats i många avseenden. Ökad 

bemanning med sjuksköterskor, teknologisk utveckling och organisationsförändringar har 

formellt gett intensivvårdssjuksköterskor mer eget ansvar att utveckla och utföra omvårdnad. 

Trots detta fann Lindahl och Norberg (2002) i sin studie att intensivvårdsjuksköterskor 

upplevt ett avstånd mellan sin kunskap och sina visioner i förhållande till deras möjligheter att 

använda och utveckla omvårdnadskunskap i det dagliga arbetet. De relaterade detta till att de 

saknade resurser och stöd för omvårdnad från både kollegor, medarbetare och ledning. 

 

Lopez (2003) har undersökt vilka visioner intensivvårdssjuksköterskor i Hong Kong har 

beträffande omvårdnad. Deras studie grundade sig på att kraven på omvårdnad ökat i takt med 

att den medicinska och tekniska vården utvecklats och allt fler sjukdomstillstånd går att 

behandla. Därmed har vård av kritiskt sjuka patienter och stöd till deras närstående inneburit 

att fler och svårare omvårdnadsproblem identifieras. Intensivvårdssjuksköterskorna i deras 

studie önskade utveckla omvårdnadsinterventioner som gav stöd till patienters 

självbestämmande och som lindrade stress och ångest. De ville även förbättra handledning, 

utveckla mentorskap samt starta sjuksköterskeledda intermediäravdelningar vars syfte var att 

förebygga intensivvårdsbehov genom att via aktiva omvårdnadsinsatser stärka patienters 
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hälsa. Dessa områden visade på ett nytänkande mot tidigare liknande studier från Europa där 

monitorering, hygien, trycksårs profylax och att förebygga utbrändhet hos sjuksköterskor 

dominerat sjuksköterskors framtidsvisioner (Lopez, 2003).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans yrkesspecialitet är att bedriva livsuppehållande och god 

omvårdnad, anpassad till varje unik svårt sjuk patient och dennes närstående. Intensivvård 

omfattar patienter i alla åldrar och från alla kliniker och intensivvårdssjuksköterskan måste 

därmed ha omvårdnadskunskaper mot alla specialiteter (Morton et al., 2005).  

 

Att utveckla och synliggöra omvårdnadens betydelse inom intensivvård har intresserat mig 

allt mer under senare år. Detta med tanke på att intensivvård ofta upplevs som en till störst del 

medicinsk och teknisk vårdavdelning där omvårdnadens betydelse riskerar att hamna i 

skymundan. Det har varit svårt att finna några studier som visar hur 

intensivvårdssjuksköterskor ser på sitt yrke i ett helhetsperspektiv och vad som påverkar och 

berör dem i deras dagliga arbete. Utifrån detta och från mina erfarenheter som 

intensivvårdssjuksköterska vill jag undersöka vilka reflektioner andra 

intensivvårdssjuksköterskor har över vad som påverkar omvårdnad inom intensivvård.  

 

De frågor jag vill ha svar på via denna studie är:  

• Vilka förutsättningar behövs för att förmedla god omvårdnad på en 

intensivvårdsavdelning? 

• Vilka hinder finns för att förmedla god omvårdnad på en intensivvårdsavdelning? 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors reflektioner över 

omvårdnadsarbetet på en intensivvårdsavdelning. 

 

Metod  

Studien har genomförts med en metod för intervjustudier som omfattat individuella - och 

gruppintervjuer. 
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Deltagare 
Studien omfattad fyra intensivvårdssjuksköterskor som alla arbetade på samma 

intensivvårdsavdelning (IVA). Deltagarna rekryterades genom en kontakt med 

verksamhetsområdeschef (se bilaga 1) och enhetschef för en intensivvårdsavdelning, vilka 

informerades om studien. De gav förslag på fem lämpliga personer, som motsvarade 

uppställda inklusionskriterier. Dessa var att deltagarna skulle ha specialistutbildning till 

intensivvårdssjuksköterska samt att personen varit verksam mer än ett år inom specialiteten. 

Informationsbrev (se bilaga 2) med svarstalong skickas till de föreslagna 

intensivvårdssjuksköterskorna. De fyra som först anmälde sitt intresse för att delta i studien 

blev intervjuade, den femte personen svarade inte på brevet. Deras ålder var mellan 24-60 år 

och de hade arbetat två, tio, 18 och 30 år inom specialiteten. Informationsbrevet innehöll 

uppgifter om syftet med studien och att intervjuerna skulle utföras i två steg. Dessa steg 

innebar att de först skulle delta i en individuell intervju vars resultat skulle analyseras och vid 

ett senare tillfälle gemensamt diskuteras vid en reflekterande intervju. Det poängterades att 

det analyserade resultatet från de individuella intervjuerna inte skulle hänvisa till vem eller 

vilka av deltagarna som lämnat den specifika informationen.  

 

Datainsamling och analysarbete 
Datainsamling och analysarbete genomfördes i två steg. Först utfördes en individuell intervju 

med frågor av berättande karaktär (Jfr Kvale, 1997, s.124). Dessa intervjuer inleddes med 

frågan: Berätta för mig vilka reflektioner du haft över vad som påverkar omvårdnad inom 

intensivvård. Följdfrågor som ”vad anser du skulle underlätta omvårdnad” och ”vilka hinder 

ser du för omvårdnad” ställdes om svar på detta inte framkom spontant av den inledande 

frågan. För att få ytterliggare beskrivning och fördjupning av de reflektioner som framkom 

ställdes uppföljningsfrågor som ” Kan du förklara vad du menar” och ”Kan du berätta mer ” 

(Jfr. Kvale, 1997, s. 124-125). Intervjuerna tog ca 60 minuter, spelades in på band och skrevs 

ut ordagrant.  

 

De individuella intervjuerna analyserades primärt utifrån innehållsanalys enligt Downe-

Wamboldt (1992) och Burnard (1991) vilket innebar att intervjutexterna genomlästes flera 

gånger, med studiens syfte som utgångspunkt. Fokus var att finna meningsenheter som 

beskrev intensivvårdssjuksköterskornas reflektioner över faktorer som underlättade och 

faktorer som hindrade möjligheten att förmedla god omvårdnad. Meningsenheterna fördes in i 
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en tabell och kondenserades utan att tappa innehåll. De kondenserade meningsenheterna 

klipptes ut från tabellen och grupperades tillsammans i grova preliminära kategorier baserade 

på likheter och skillnader i innehåll. Kategorierna fick preliminära benämningar tex. 

”samarbete med andra yrkeskategorier” och en annan kategori fick benämningen ”svårt 

bibehålla sekretess.  

 

Det preliminära analysarbetet av de individuella intervjuerna avstannades efter detta steg och 

de framkomna preliminära kategoribenämningarna användes som områden att reflektera över 

i den intervjuguide som låg till grund för den reflekterande intervjun. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 54-55) är en intervjuguide användbar när man vill att en intervju ska belysa 

speciella områden av det ämne som diskuteras. Den som för intervjun kan även styra in 

samtalet till det område som ska diskuteras och välja att avsluta ett ämne som är ventilerat och 

där ingen ny information framkommer. På så sätt garanteras att de för studien intressanta 

områden inte av misstag glöms bort. Vid den reflekterande intervjun samlades de tre 

deltagarna som hade möjlighet att närvara med mig i ett avskilt rum. Deltagarna var sedan 

tidigare informerade om syftet med den reflekterande intervjun och jag förklarade hur 

analysarbetet gått till och att jag nu önskade fördjupa materialet ytterliggare genom att be dem 

gemensamt diskutera de kategorier som framkommit. Som exempel: vad anser ni att 

samverkan mellan yrkeskategorier har för betydelse för omvårdnad inom intensivvård? 

Deltagarna fick tillsammans reflektera över frågorna, intervju spelades in på band och skrevs 

sedan ut ordagrant. 

 
Vid det andra steget av analysarbetet analyserades den reflekterande intervjun med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992) och Burnard (1991). Även här genomlästes 

intervjutexten flera gånger, med studiens syfte som utgångspunkt med fokus att finna 

ytterliggare meningsenheter som svarade mot syftet. Meningsenheterna fördes in i tabell och 

kondenserades och klipptes ut. De preliminära kategorierna från de individuella intervjuerna 

löstes upp och återfördes till stadiet av kondenserade meningsenheter. Därefter sammanfördes 

de kondenserade meningsenheterna från samtliga intervjuer, de sorterades och grupperades i 

flera steg till kategorier baserade på likheter och skillnader i innehåll. Slutligen 

utkristalliserade sig huvudkategorier med tillhörande subkategorier. I analysprocessen fanns 

hela tiden med ett speciellt fokus på att besvara frågeställningarna vad som befrämjar och vad 

som hindrar möjligheten att förmedla god omvårdnad. 
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Etiska överväganden   
Studien genomfördes efter granskning och godkännande av en etisk grupp vid Institutionen 

för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Deltagarna fick information om syftet med 

studien, hur deras identitet skulle skyddas samt att studien var frivillig och att de hade rätt att 

avbryta studien, utan att ange någon anledning (Jfr. Kvale, 1997, s. 109). Denna information 

fick deltagarna via ett informationsbrev samt vid inledningen av intervjuerna. Inga namn, 

adresser, födelsedata eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera enskild person 

finns i utskrivet material. Materialet från intervjuerna, de inspelade banden är märkta med 

nummer och datum och förvaras i låst utrymme. De undertecknade svarsbreven som ger 

samtycke att delta i studien förvaras inlåsta på annan plats. 

 

Intervjuerna berörde deltagarnas dagliga arbete och relaterade till deras arbetsplats, vilket 

kunde ha inneburit att de skulle känna sig obekväma och förhindrade att uttala sina 

uppfattningar beträffande områden där deras arbetskamrater hade annan åsikt. Den risken 

hanterades genom att stor vikt lades vid att informera deltagarna om att inga namn eller 

befattningar förekommer i data eller rapport och genom att klargöra min egen medverkan och 

mitt förhållningssätt i rollen som forskare. Att jag kommer att agera konfidentiellt och inte i 

något sammanhang avslöja vem som delgett studien information. Fokus i intervjuerna 

eftersträvades att ligga på deltagarnas reflektioner över faktorer som påverkar omvårdnad på 

en intensivvårdsavdelning i båda intervjuerna. 

Kontext  
Deltagarna arbetar på en intensivvårdsavdelning (IVA) som är uppdelad i en postoperativ 

enhet (post op.) och två IVA moduler. Post op. består av ett stort rum med 13 vårdplatser med 

en övervakningsstation i mitten av rummet där datorer och telefoner är anslutna, här vårdas 

patienter sida vid sida. Patientgrupperna är nyopererade personer men post op. fungerar även 

som en lättare intensivvårdsenhet för patienter som behöver vård och eller övervakning av 

sina vitala funktioner. De två IVA modulerna består av en övervakningscentral, ett enkelrum 

och ett tvåbäddsrum. För att komma in till vårdrummen måste övervakningscentralen 

passeras. Övervakningscentralen är försedd med datorer, skrivbord, stolar samt närförråd. 

Väggarna mot vårdrummen består till större delen av stora fönster som möjliggör visuell 

övervakning av patienterna. På denna intensivvårdsavdelning arbetar 

intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast samt narkosläkare med dagligt 
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omhändertagande av patienter. IVA är en serviceenhet vilket innebär att varje patient är 

inskriven på någon av sjukhusets kliniker och läkare därifrån är med på dagliga ronder. 

Kurator och sjukhuskyrkans personal finns tillgänglig efter önskemål och det finns ett 

utvecklat samarbete med infektionsläkare och röntgen klinik.     

  
 

Resultat 

Analysarbetet resulterade i fyra huvudkategorier med 12 subkategorier som tillsammans 

beskriver hur olika faktorer påverkar omvårdnad på en intensivvårdsavdelning. Kategorierna 

beskrivs med brödtext och exemplifieras med citat.  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier av innehåll 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att skapa omvårdnadsrelationer  
Relationens betydelse 
 Att förstå närstående 

 
 
Att vårdmiljön på post op och IVA är trång och orolig
 

Att vårdmiljön orsakar integritetsproblem 
 

 
Vårdmiljöns betydelse 

Att vårdmiljön skulle förbättras med intermediärvård 
 
 
Att erfarenhet och handledning säkrar omvårdnad. 
 
Att vara trygg med teknisk utrustning är en 
förutsättning. 
 

 
Kunskapens betydelse 
 

Att kunskaper i medicinsk vård och omvårdnad hör 

samman 

 
Att utveckla samarbete och förtydligade yrkesroller 
 
Att effektivisera och organisera ronder 
 
Att arbeta evidensbaserat och upprätthålla rutiner 
 

 
Organisationens betydelse 
 

Att utföra omvårdnadsdokumentation 
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Relationens betydelse 

Intensivvårdssjuksköterskornas reflektioner kring omvårdnad handlar om att etablera en 

relation till patient och närstående. De beskriver hur viktigt det är att använda ett 

professionellt omhändertagande som bland annat innefattar ett värdigt bemötande, att lyssna 

och att skapa hopp, för att etablera en god och förtroendefull relation med patient och 

närstående. Goda relationer ansågs vara en förutsättning för att förmedla god omvårdnad. Ett 

hinder i intentionen att etablera god relation var tidsbrist ett annat hinder var att 

vårdpersonalens inställning kunde vara kritisk mot vissa patienter och närstående.   

 

Att skapa omvårdnadsrelationer  

Några av intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ansåg att en förutsättning för god 

omvårdnad var kontinuitet på vårdpersonal och att de hade krav på sig själva att bemöta 

patienter och närstående med respekt. Att omvårdnadshandlingar skulle utföras på ett 

respektfullt sätt, språket skulle vara korrekt och det var viktigt att prata till patienter som till 

vuxna. Det var viktigt att uppmuntra patienter och få dem att förstå att de hade en framtid att 

kämpa för. Det var olämpligt att lämna patienter ensam när de blivit friskare, då kom 

depression och frågor som krävde svar. Några intensivvårdssjuksköterskor önskade 

föreläsningar om etiska principer och ansåg att etiska resonemang skulle underlätta vissa 

ställningstaganden i omvårdnadens utformning. 

 
”det är svårt, det är jobbigare att hjälpa en som lider psykiskt än den som lider fysiskt. Man 
måste bemöta, låta dem berätta, fråga hur det känns, ställer man frågan måste man alltid 
lyssna, det är vi dåliga på när patienten väl börjar bli friskare så… så är vi mer ute från 
rummet fast de är då  de behöver en som mest, det är då de är förvirrade, deprimerade, 
undrar vad som hänt då behöver de allt stöd tid från oss att lyssna” 
 
Deltagarna beskrev en otillräcklighet av att inte ha tillräckligt med tid till att stanna upp och 

enbart lyssna till patienter. Några av dem påtalade att de saknade kunskap att hjälpa de 

patienter som led psykiskt. Ett hinder för relationen var om det förekom kommentarer bakom 

patienters rygg. Det var olämpligt att vårdpersonal pratade privata saker i samband med 

omvårdnadsarbete då det gav ett intryck av att patienter var oviktiga. Två av 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att omvårdnadsrelationen hindrades om någon blev 

irriterad på tungskötta patienter och endast gjorde omvårdnadsarbete på slentrian. Ett annat 

hinder var att det ibland funnits en misstro mot patienters upplevelse av smärta. 
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” jag tycker inte att man när man är inne hos patienten ska prata om privata saker, vad jag 
ska äta till middag, det har inget med mitt jobb att göra det tycker jag är att inte visa respekt 
för patienter  om man står och babblar om privata saker”  
 

Att förstå närstående  

Intensivvårdssjuksköterskor i denna studie ansåg att en förutsättning för god omvårdnad var 

att de lyckades etablera en bra kontakt med närstående och det försökte de göra genom att 

avsätta tid för dem. Vid mötet med närstående gav de information om patienters tillstånd och 

om planer för fortsatt vård. De upplevde att det var svårt säga rätt saker till närstående och de 

ansåg att det måste finnas förståelse för att allt är kaos för närstående, de kan vara chockade 

otrevliga och i kris.  

 
”för man har förståelse att allt är kaos första tiden [för närstående], vissa är chockade en del  
är otrevliga, det är inget ont menat från deras sida, även här får man tänka att de är inte här 
frivilligt”   
  
Ett hinder för omvårdnad var att de olika patientgrupper som vårdas på post op skapade en 

ständig kamp mellan personal om närstående ska få besöka patienter eller inte. En 

intensivvårdssjuksköterska ansåg att situationen för aktuell patient ska styra om besök är 

lämpligt eller inte, det ska inte generaliseras. Om patienter önskade eller om de blev 

försämrade så måste det finnas möjlighet för närstående att närvara oavsett var på IVA 

patienter vårdas. 

 

”på post op är det här med anhöriga också, att de är det eviga kriget om anhöriga ska få 
komma eller ej, endel säger aldrig punkt slut det ska inte vara något spring här inne, vissa 
tycker det springs för mycket men jag kan tycka att man kan se till situationen, man kan 
avskärma så att andra patienter inte blottas”,   
 
 

Vårdmiljöns betydelse 

Vårdmiljön är speciell på en intensivvårdsavdelning och påverkar omvårdnadsarbetet på flera 

sätt. Ett hinder för omvårdnad var trängsel, patienter vårdades nära varandra, och det var svårt 

att skydda patienters integritet och sekretessbelagda uppgifter. Omvårdnaden skulle förbättras 

om det fanns möjlighet att skapa en avskild lugn vårdplats som kan anpassas efter patienters 

vårdbehov. De begränsade antalet intensivvårdsplatser orsakar att patienter ofta måste lämna 

IVA innan de var omvårdnadsmässigt stabila i sitt hälsotillstånd. 
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Att vårdmiljön på post op och IVA är trång och orolig  

Intensivvårdssjuksköterskorna påtalade att omvårdnaden hindrades av att vårdmiljön på post 

op var orolig. Detta berodde på att många olika patientgrupper, även de som inte var 

opererade, vårdades sida vid sida utan andra möjligheter till avskildhet än draperier. Patienter 

som inte var opererade var ofta oroliga och/eller så behövde de aktiva vårdinsatser från många 

yrkesgrupper och närvaro av närstående. Vilket innebar ökad aktivitet, samtal och hög 

ruljangs av människor på enheten. Deltagarna ansåg att patienter som vårdas postoperativt 

behövde lugn och ro. De hade träffat patienter som utryckt rädsla och osäkerhet på grund av 

den oroliga vårdmiljön och som hade varit lättade när de fick åka till vårdavdelning.  

 

”postop är inte det optimala stället att ligga på efter en op, där finns dementa som ligger och 
skriker, intoxer som inte är så medgörliga, många patienter känner stor rädsla, och 
osäkerhet, vars har jag hamnat undrar dom, och många är glada när de får komma därifrån, 
så ska det inte vara, de måste få känna sig trygga” 
 

En intensivvårdssjuksköterska påtalade att det var viktigt tänka på hur sängarna placerades 

bredvid varandra både av utrymmesskäl och av att vissa patientgrupper var olämpliga att 

vårda sida vid sida. En annan påtalade att många nyopererade patienter inte störs nämnvärt av 

den oroliga vårdmiljön på grund av att de är trötta av narkos och smärtlindring och inte 

uppfattar omgivningen så tydligt. 

 
”man måste tänka på hur man placerar patienterna, vi måste styra ex man ska inte placera en 
som fått missfall, ska inte  behöva ligga bredvid en som blivit snittad och barnet ligger där 
och gråter”   
 

Flera av intensivvårdssjuksköterskorna menade att tvåbäddsrum på IVA modul var ett hinder. 

Patienter som vårdas på samma rum har ofta olika vårdbehov, vilket orsakat aktiva 

vårdinsatser, tända lampor och högljudda samtal hos den ena samtidigt som den andre behövt 

vila. Patienter blev störda, fick ångest och hade svårt förstå vad som hände medpatienten. Det 

ansågs vara viktigt men omöjligt att aktivt arbeta med en patient och samtidigt lugna och 

förklarar vad som händer för den andre. 

 

”två salarna känns inte bra, det kan vara en som behöver sin vila och en annan som är 
jättesjuk, lysena är tända det är full aktivitet hela tiden, folk kanske inte direkt skriker men det 
pratas hela tiden, det är stressigt forcerat, det måste bli jättejobbigt för den friskare patienten 
som inte vet vad som händer, då gäller det att hinna vara där och förklara, försöka lugna, det 
är inte den mest optimala miljön” 
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Intensivvårdssjuksköterskorna påtalade att övervakningscentralen i modulerna var trång och 

blev fylld av olika personer under rond och överlämning efter rapport. Det var då besvärligt 

för övrig personal och för anhöriga att komma in till vårdrummen. Detta försvårade 

möjligheten till omvårdnadshandlingar, besök och att komma åt de närförråd som fanns på 

övervakningscentralen. 

  

det kommer andra kliniker och rondar, de skulle också kunna gå in till patient och sedan 
komma ut och ronda [på annan plats än övervakningscentral]  och då minska blockering av 
dataskärm, personer blockerar våra ”garderober” för utrustning, där skulle man kunna 
vinna tid som kommer pat till del. 
 
Enligt flera av intensivvårdssjuksköterskorna var närståenderummet ett hinder då det var för 

litet i förhållande till hur många personer som behövde vistas där. Rummet räckte inte till åt 

alla närstående och det tvingade personer som var okända för varandra och som hade olika 

problematik med sorg och krisreaktion att samsas på liten yta. Det ansågs vara bra för 

närståendes hälsa om de kunde lämna IVA någon stund, men det flesta lämnade inte 

avdelningen utan ville ständigt vara i närheten under den akuta vårdtiden. Deltagarna önskade 

ökat utrymme med möjligheter till enskildhet, vila och övernattning av omtanke om 

närstående och deras välbefinnande. 

 
”anhöriga behöver få vila, det lilla rummet räcker inte till, vissa pat har många anhöriga det 
blir trångt, människor som mår dåligt tvingas vara med andra som mår lika dåligt” 
 

Att vårdmiljön orsakar integritetsproblem 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att den trånga vårdmiljön hindrade möjligheten att 

bibehålla sekretess på post op och på IVA modul. Som exempel berättade de att till post op 

kom läkare från olika kliniker och ville ha information om olika patienter men även om 

praktiska saker. Det var många telefonförfrågningar från närstående och från andra 

vårdavdelningar. Att förhindra samtal att höras ut till alla som vistades på enheten var 

omöjligt då telefonen var placerad på övervakningsdisken och rummet inte gick att lämna av 

övervakningsskäl. 

 

” vi försöker vara tyst men det är inte lätt, vi får förfrågningar, det kommer läkare från 
kliniken, de vill veta saker, det går inte vara hur diskret som helst, för oss det är omöjligt, 
men men ja det är att tänka på att göra så gott man kan för att hålla sekretessen”  
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Ett annat sekretessproblem som intensivvårdssjuksköterskorna påtalade var att patienter som 

vårdades postoperativt ofta ville ha information om sin sjukdom på post op i samband med att 

läkare gick rond, de hade väntat länge på besked och orkade inte vänta längre. Läkarna ville 

ge information i lugn och ro senare när patienter var tillbaka på vårdavdelning, men de blev 

ofta tvungna att informera patienter på post op. De andra patienterna och eventuella 

närstående som vårdades på närliggande platser hörde allt och ibland hade missförstånd 

uppstått när de felaktigt trott att det var dem de pratades om. Intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde det problematiskt att de själva inte hann uppfatta, förstå och förklara att patienter 

missförstått.   

 
”jag kan bara säga att i morse stod jag vid ett draperi mellan två patienter, där den ena 
patienten av läkaren fick veta att dess tumör hade tyvärr spritt sig, och i andra sängen låg en 
annan kvinna visserligen inte tumör opererad men i alla fall opererad, och trött och slut som 
hon var så trodde hon att tumören gällde henne,  jag fick nogsamt förklara, så att hon förstod 
att det inte var henne vi pratade om,   
 
Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att det var omöjligt för patienter och närstående att ha 

det privat i modulernas tvåbäddsrum. Rummen var trånga, det fanns endast insynsskydd vi 

draperier, alla ljud och samtal hördes mellan patienterna. Det var svårt att skydda patienters 

integritet vid kroppslig omvårdnad då övervakningscentralens fönster gav stor insyn i 

vårdrummen och draperierna gav ett ofullständigt insynsskydd då de ofta glipade. Detta 

skapade en konfliktsituation för vårdpersonal då de i samband med rond och besök måste 

avvakta med omvårdnadsåtgärder.   

 
”t.ex. så den rent komfortabla situationen i sängen, det är svettigt, blött ibland avföring 
kräkning, patienten behöver vändas, tuber teipas om, sår läggas om, sånt måste tas omhand 
omedelbart, det kan inte vänta. Det kan vara svårt att åtgärda detta när avdelningen och 
modulerna är byggda så att det är fönster in till patienterna, rondning sker i centralen 
utanför dessa fönster, du måste passera rondande doktorer och annan vårdpersonal för att 
komma in och ut till patienten, Det är svårt att ha integritetsskydd för patienten även om det 
finns gardiner” 
 

Att vårdmiljön skulle förbättras med intermediärvård 

Patienter som inte var helt omvårdnadsmässigt färdigbehandlade på IVA tvingades att flytta 

till vårdavdelning för att bereda plats åt nya intensivvårdskrävande patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att en intermediärvårdsavdelning skulle underlätta 

omvårdnaden av intensivvårdspatienter som håller på att tillfriskna. Där skulle patienter 

vårdas som var färdigbehandlade på högteknologisk intensivvårdsplats men inte så fysiskt 
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starka att de kunde vårdas på vårdavdelning. Deltagarna menade att flera patientgrupper 

behövde hög beredskap på vårdpersonal trots att den mest akuta sjukdomstiden var över. De 

nämnde att patienter med lunginflammation, de som var trackeotomerade och de som 

genomgått stor kirurgi ofta behövde några extra dygns omvårdnad för andningsvård och 

mobilisering innan de åkte till vårdavdelning. Många av de patientgrupper som vårdades på 

post op då lämplig vårdform saknades skulle må bättre om de fick vård på en 

intermediäravdelning.  

 

”dom ligger i flera dygn och börjar bli medvetna men kan inte orkar inte meddela sig, men 
får tillbaka sin uppfattningsförmåga, vi får fortsätta ha kvar patienten på IVA salar där de 
blir störda väldigt mycket, det är svårt för patienterna att få sin nattsömn, det blir återigen 
fråga om att sedering behövs för nattsömnen, det blir inne i en ond cirkel igen. Därför har 
frågan kommit att man skulle behöva en nedtrappningssal innan patienter skickas till 
avdelningarna” 
 
Det fanns en känsla hos intensivvårdssjuksköterskorna att vårdavdelningarna hade för låg 

personaltäthet och därmed inte tid och ork att mobilisera de tyngsta patienterna. De patienter 

som varit för tunga och svåra kom åter till IVA. En intermediärvårdsavdelning skulle förbättra 

vårdkvalitet och nytt intensivvårdsbehov som tog på patienternas krafter och kunde sluta illa 

skulle undvikas. 

 
”Skillnaden är ändå rätt stor till att komma på en vårdavdelning där jag förstår, men jag kan 
inte riktigt svära på hur det är med personaltätheten, men vi får i alla fall tillbaka patienterna 
som vi förstår har varit för tunga för dem helt enkelt de har kanske inte tid och ork att 
mobilisera dem på samma sätt helt enkelt” 
 

Kunskapens betydelse 

God omvårdnaden krävde kunnig och erfaren personal som arbetade i en situation där ny 

personal och studenter fick en strukturerad och noggrant planerad introduktion. Där 

arbetssituationen anpassades och ansvaret trappades upp allt eftersom personalen mognade 

med sina arbetsuppgifter. Omvårdnad förutsatte en god teknisk och medicinsk kunskap där 

intensivvårdssjuksköterskan var trygg i sin yrkesroll och kunde omsätta sina kunskaper till 

praktiskt arbete.   

 

Att erfarenhet och handledning säkrar omvårdnaden 

Flera av intensivvårdssjuksköterskorna påtalade att det inte var någon lätt uppgift att vara ny 

på IVA och att det underlättade om arbetsklimatet tillät frågor och om alla var beredda att 

hjälpa varandra. De ansåg att det var viktigt för omvårdnaden att det fanns vårdpersonal med 
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erfarenhet på IVA. Deras uppgift var att lära upp nya, se till att rutiner bibehölls och att ha ett 

övergripande ansvar så att patienter inte blev lidande när ny vårdpersonal skulle introduceras. 

Det var både tidkrävande och dyrt att lära upp nya intensivvårdssjuksköterskor och den 

kunskap en erfaren har efter många års arbete med intensivvård var svår att ersätta. Det var 

viktigt att vara säker i sin yrkesroll för att kunna se patienter och deras omvårdnadsbehov. 

 

”jag tycker man ska var rädd om den personal som man har och som har erfarenhet för att 
kunna bibehålla rutiner och även för att kunna lära dom som är nya, så krävs en stabil 
personal. Det är även ganska dyrt att lära upp nya så man måste se det ekonomiska i det 
hela” 
 
Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden skulle bli säkrare om det fanns en 

gemensam strategi för introduktion av nya kollegor och studenter. Att de fick hjälp att omsätta 

sin teoretiska kunskap i praktiskt arbete. Ett förslag var att enhetschefen skulle ha en 

samordnande roll, en handledare skulle utses och att ett protokoll skulle ligga till grund för 

introduktionen. Omvårdnaden skulle befrämjas av att det utsågs en mentor till den nyanställde 

att ventilera problem och frågeställningar med efter introduktionstidens slut. De nyanställde 

borde bara behöva lära sig en enhet i taget och bli trygg i sin yrkesroll där innan de fick 

ytterliggare arbetsuppgifter.  

 
” man kan behöva en till två som är mentorer, som man kan få gå till, det kan vara svårt tima 
in schemat, men att man kan vända sig till dem när man undrar något, så kan dom hjälpa en, 
man kan fråga hur brukar du göra, hur ska jag tänka nu och så” 
 
 

Att vara trygg med tekniken 

Deltagarna påtalade att teknisk utrustning var en stor hjälp i vårdarbetet och en förutsättning 

för intensivvård. Men den kunde hämma oerfarna intensivvårdssjuksköterskor i deras 

patientkontakt då fokus för deras uppmärksamhet riskerade att hamna på apparaterna. Den 

tekniska utrustningen byttes med jämna mellanrum ut till modernare. När de introducerades 

ställdes stora krav på den enskilde sjuksköterskan att snabbt kunna använda den nya 

utrustningen på ett bra sätt. Vilket upplevdes svårt för oerfarna sjuksköterskorna medan de 

med erfarenhet uppskattade ny teknisk utrustning då de ansåg att den var lätt att lära, förstå 

och handha. Ny teknisk utrustning underlättade omvårdnaden genom att den var framtagen 

och utformad efter den senaste forskningen och var därför mer skonsam mot patienten. 
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Det var en fara för patienters trygghetskänsla om hantering av teknisk utrustning gav ett 

osäkert intryck. Flera av deltagarna hade via närståendes kroppsspråk upplevt att de var 

besvärade av den oro som blev när nya apparater introducerades. Det ansågs viktigt att vara 

professionell och förklara för både patient och närstående vad som sker när apparater larmar, 

vilket de ofta gör, så att de inte blev oroade i onödan. Deltagarna ansåg att nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor inte skulle handha svåra apparater första tiden på IVA. När de 

skulle lära sig teknisk utrustning skulle den introduceras av en erfaren sjuksköterska som gav 

direkt handledning i vårdsituationen. Skriftliga och praktiska prov skulle förbättra 

förutsättningarna att lära sig apparater ordentligt.  

 

”ny teknik vållar mig inget större problem, jag vet inte om det gör det för andra, det är 
moderniseringar av tekniska produkter som vi redan har och vi är lite finurliga, så att endel 
saker är bara grädde på moset, en del teknik uppfattar vi som bättre för patienten, 
skonsammare och så där nu testar vi ”respar” och de vållar oss inget bekymmer” 
 

Att kunskaper i medicinsk vård och omvårdnad hör samman 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ansåg att det var svårt och inte relevant att skilja 

på medicinskvård och omvårdnad. Det måste finnas kunskap hos intensivvårdssjuksköterskor 

om båda områdena för att de ska kunna förmedla god vård. De olika professionerna är tätt 

sammanlänkande och integrerade i varandra i sin strävan att övervaka och behandla svikt av 

vitala funktioner. All intensivvård ansågs ha samma mål, att undvika fler skador hos 

patienterna än de redan har. Det ansågs viktigt att ha kunskap om medicinska diagnoser för att 

kunna utforma omvårdnadsarbetet så att förväntade komplikationer förebyggdes. Som 

exempel gavs att, om blodtrycket var lågt så uppstod trycksår oavsett hur bra patienten låg i 

sängen därför måste båda faktorerna uppmärksammas och korrigeras. Omvårdnads åtgärder 

var lika viktiga att utföra som att ge läkemedel. Att den medicinska vården ofta åtgärdades 

först även om patienters omvårdnadsbehov var större sågs som en oförmåga att prioritera rätt.  

  
”Men det [omvårdnaden] går in mycket i det medicinska, ja menar om det är en 
intensivvårdspatient som du måste ha trycket [blodtrycket] på dom uppe, för annars får dom 
som trycksår eller annat. Allt ska ske helst samtidigt” 
  
 

Organisationens betydelse  

Hur arbetet organiserades ansågs vara en viktig faktor för den omvårdnad patienterna fick. 

God omvårdnad förknippades med ett utvecklat samarbete mellan olika yrkesgrupper och en 
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väl strukturerad organisation med engagerade medarbetare där alla fick känna sig 

betydelsefulla. Hinder för omvårdnadsarbetet var baserat på att det fanns för lite tid avsatt för 

omvårdnadsarbetet vilket till stor del ansågs bero på ostrukturerade ronder och att icke 

omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifter utfördes vid fel tillfälle. Andra hinder var att aktuell 

kunskap och upprättade rutiner inte följdes, att omvårdnadsåtgärder inte dokumenterades på 

ett bra sätt och att det saknades en kommunikation mellan olika medarbetare när deras ork 

inte räckte till för en fullgod arbetsinsats.    

  

Att utveckla samarbete och förtydligade yrkesroller 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ansåg att det fanns en rädsla mellan olika 

yrkesgrupper att stöta sig med varandra. Därför planerades inte hur vårdarbetet skulle fördelas 

och kombineras med andra arbetsuppgifter, tex. fanns en irritation mot att beställning av 

förråd skede på tider då behovet av omvårdnadsarbete var störst. 

Intensivvårdssjuksköterskorna saknade en dialog om det var möjligt att förändra dessa tider. 

  

”en sak jag tänkt på ett tag är hur vi jobbar tillsammans olika personalkategorier här, vi har 
lite olika arbetsuppgifter, och är kanske lite för rädda för att ………stöta oss med varandra 
på nåt sätt” 
 
En orsak som påverkade omvårdnadsarbetet var att de var många medarbetare på enheten, 

vilket orsakade att olika personer inte kände till varandras kompetens. De kände inte heller till 

vilka bekymmer som orsakade att någon ibland tappade fokus och drog sig undan eller tog för 

långa raster. För att inte kräva för stora insatser av någon så undvek vårdpersonalen att fråga 

varför någon agerat som de gjort och undvek att fördela arbetsuppgifter utan förutsatte istället 

att alla utförde det som förväntades av dem. När detta inte fungerade uppstod irritation i 

arbetslaget. 

 

”det är väl alla människor som tappar fokus ibland, men det finns ju dom som kan ha 
bekymmer, just då, som gör att de kanske inte tänker så koncentrerat på sitt arbete som man 
behöver utan kanske strular iväg och blir lite passiva medan andra aldrig tappar fokus, som 
hela tiden kämpar på och fixar och donar.  Vi borde säga hur vi har det. Ibland tar folk en 
halvtimme längre rast för det tror att ingen bryr sig, men det gör man ju och alla väntar på 
att den personen ska komma tillbaka. Men ingen säger något så därför vet man inte om det.  
 

Några av intensivvårdssjuksköterskorna påtalade att omvårdnaden skulle befrämjas av att 

samarbetet med undersköterskor utvecklades mer. Det fanns en ambition om rapportering till 

dem efter rond, men den ambitionen efterlevdes inte. Att arbeta med undersköterskor som 
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självständigt övervakade patienter, utförde munvård, ändrade patienternas läge och såg till att 

det var rent i sängen gav hög vårdkvalitet. En av deltagarna ansåg att undersköterskor skulle 

förtydliga sin yrkesroll ytterliggare och utveckla rutiner för den basala omvårdnaden. Några 

av deltagarna påtalade att vårdkvaliteten ökade när olika yrkeskategorier vårdade samma 

patient eftersom man observerade dem utifrån olika perspektiv.   

 
”det är väldigt bra att vi är flera personer under ett dygn som ser patienten. Ibland kan det 
vara en så knepig patient, jag kallar det knepig men ni förstår vad jag menar, lite av den 
anledningen att vi ser alltid patienten på olika sätt, hur det än är. Det är ju två olika 
yrkesgrupper och vi ser dom inte från exakt samma vinkel, man diskuterar hela tiden. Det är 
alltid bra med folk som påpekar olika saker, folk som ser olika små detaljer hos patienten” 
 
Två av intensivvårdssjuksköterskorna önskade vårdplaneringsmöten där alla yrkeskategorier 

skulle träffas och gemensamt diskutera hur vård av patient med speciella behov skulle 

genomföras. Vid dessa vårdplaneringar kunde ibland även närstående och i möjlig mån 

patienter närvara, för att ge dem en uppfattning vad vården syftade till och realistiska 

förväntningar på tillfrisknande. En av deltagarna önskade att det utsågs en patient ansvarig 

sjuksköterska till var patient. Denna person skulle hålla kontakt med närstående och bevakar 

att de fick fortlöpande information. Han/hon skulle även förmedla kontakt med kurator, 

sjukhuskyrka och läkare. Samarbetet med sjukhuskyrkan uppskattades, de var ett stort stöd 

vid religiösa frågor, vid krishantering och som medmänniska till dem som önskade.   

 
”det bästa vore om någon var patient ansvarig intensivvårdssjuksköterska, den skulle kunna 
hålla kontakt med doktorer, se till att anhöriga fick svar på frågor, ofta glöms kurator kontakt 
bort, den patient ansvarig intensivvårdssjuksköterskan har vissa uppgifter de ska fråga om, se 
till att de blir en riktig sittrond där man verkligen pratar igenom patientens behovt, vad är 
tänkt, hur ser framtiden ut, är den intensivvårdssjuksköterskan med vid dessa samtal och vet 
vad som gäller så” 
 
En av deltagarna påtalade att vissa intensivvårdssjuksköterskor nedvärderade sin roll och 

undvek att vid rond delta i diskussion om patientens vård, de höll sig i bakgrunden och 

undvek att säga vad de iakttagit om patienters tillstånd. Det ansågs viktigt för patienters 

tillfrisknande att intensivvårdssjuksköterskor kom med förslag och inte bara passivt utförde de 

ordinationer som stod skrivna. En förklaring till att vissa intensivvårdssjuksköterskor drog sig 

undan kunde vara att vissa läkare inte efterfrågade deras uppgifter.  

 

”vid ronder, så håller sig intensivvårdssjuksköterskorna väldigt mycket i bakgrunden, de 
säger inte vad de sett och iakttagit runt patienterna, och kommer inte med några egna förslag, 
och tycker inget, utan gör bara det som står på pappret, det som står skrivet, de 
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ordinationerna och det tycker jag är att nedvärdera sin egen roll här, väldigt mycket, vilket 
inte är bra för patienten” 
 
Några av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var svårt för dem att hinna närvara vid 

allt omvårdnadsarbete, då de ofta ansvarade för flera patienter samtidigt.   

Intensivvårdssjuksköterskorna önskade få vårda patienter i större utsträckning, för att få en 

helhetsuppfattning av deras tillstånd.   

 
”det är viktigt vara med hela tiden ex urträning ur respirator, då ser jag själv hur det går, 
hur pat klarar det hur blodtrycket blir, är han stressad, jag kan vara nära prata lugnande, det 
känns bra se själv reaktionen jag har ju ansvaret” 
 

Att effektivisera och organisera ronder  

Intensivvårdssjuksköterskorna önskade ett effektivare rondarbete, vilket skulle ge mer tid till 

patientvård. Hela förmiddagspasset används idag till rond, läkemedelshantering och matraster 

istället för till patientvård. Det fanns en önskan hos dem att få ronderna tidigare på dagen och 

mer sammanhållna så att arbete runt patienter kunde optimeras och vilotid kunna införas.   

IVA:s ordinationsronder blev störd av andra läkare och det var svårt samordna dessa olika 

ronder. Önskemål framkom att rond med läkarna skulle flyttas bort från den patientnära 

miljön till en avskild plats. Där skulle de ha möjlighet att prata utan att någon obehörig 

lyssnade och förfrågan att hjälpa till med praktiskt arbete skulle minska avsevärt. Genom att 

flytta ronden skulle problemet att patienter hamnade i allas blickfång vid mobilisering och 

kroppslig omvårdnad undvikas. En annan fördel skulle vara att det blev mer lugn och ro runt 

patienter och ronderna skulle bli mer undervisande. 

 
”jag skulle vilja gå undan med ronden och sitta ned på enskild plats så man kan prata 
ordentligt ha en bättre dialog och en mer undervisande situation” 
 

Av studien framkom att intensivvårdssjuksköterskornas uppfattning var delad beträffande om 

de skulle närvara vid alla ronder med alla kliniker. Några ansåg att de inte behövde närvara 

när operationer som ansågs vara rutiningrepp och som varit komplikationsfria avhandlades, 

medan andra ansåg att det alltid var viktigt delta, eftersom intensivvårdssjuksköterskan var 

den som bäst kunde förmedla patienters tillstånd. En annan orsak till att 

intensivvårdssjuksköterskor skulle vara närvarande vid rond var att när ordinationer skrevs 

ned så behövdes en dialog med läkaren så att de uppfattades rätt. Det förekom att läkare givit 

felaktiga ordinationer och det måste uppmärksammas och påtalas så att patienten inte kommer 

till skada. 
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”men vid små rutiningrepp så känns de stora ronderna som resursslöseri då vill man som 
intensivvårdssjuksköterska använda den tiden till patienterna” 
 
”man lyssnar in vad som tänks och funderas på, därför tycker jag det är bra att vara med och 
diskutera vid alla ronder” 
 

Att utföra omvårdnadsdokumentation 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ansåg att dokumentation i omvårdnadsjournal 

var en viktig förutsättning för att förmedla den omvårdnad som var planerad och utförd. 

Dokumentation tog tid från omvårdnadsarbetet och prioriterades bort ibland. Ofta blev enbart 

patientens omvårdnadsstatus dokumenterat och det ansågs vara svårt dokumentera ren 

omvårdnad på IVA patienter då den medicinska vården lätt blandades in. Dokumentation 

skulle ge viktig, kortfattad och korrekt information för att vara till nytta. En av deltagarna med 

lång erfarenhet påtalade att det var problem för intensivvårdssjuksköterskor med äldre 

utbildning att dokumentera, då de saknade dokumentationsvana. Hon ansåg att nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor var till stor hjälp när de kunde visade hur 

omvårdnadsdokumentation skulle utformas.  

 
”att skriva en rapport på en iva-patient, då hamnar man också lätt i felaktigt land enligt 
principen att du ska skriva omvårdnadsdokumentation. Du hamnar i den medicinska delen 
också för sammansatt, så det är jätte svårt, för allt du gör någonstans påverkar någonting 
annat” 
 

Att arbeta evidensbaserat och upprätthålla rutiner 

Det var viktigt för omvårdnadens utveckling att hålla sig uppdaterad om nya rön. Att söka 

artiklar i samband med nya arbetsmetoder kändes självklart, men de flesta sökte inte aktivt 

artiklar från omvårdnadsforskning. En deltagare ansåg att vetenskapliga artiklar borde läsas 

rutinmässigt vid förbättringsarbeten och tid för detta borde avsättas i schemat. Genom att läsa 

forskning om hur patienter upplevt det att bli akut sjuk hade en kunskap om patienters inre 

upplevelser av sjukdom framkommit.   

 
”man pratar nu mycket via skolan om att man ska lära sig att granska vetenskapliga artiklar, 
det är något jag tycker man även kan göra på arbetsplatsen, även det har att göra med hur 
man ska utveckla sitt sätt att vårda patienter, ett sätt kan vara att man låter någon läsa 
vetenskapliga artiklar i ett aktuellt ämne från en tidskrift och sedan delger varandra på ex en 
arbetsplatsträff” 
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Syftet med rutiner var enligt intensivvårdssjuksköterskorna att förbättra och säkra både 

omvårdnad och medicinsk vård. Avancerad sjukvård med stor personalomsättning och svår 

läkemedelshantering kräver tydliga rutiner så att inga detaljer glöms bort. De påpekade att 

arbetet med att ta fram rutiner krävde engagemang av all personal och ett engagerat ledarskap. 

Till dessa förutsättningar hörde tidsutrymme men även att det skapades en kultur där 

vårdpersonal var intresserad av att söka evidens för sina handlingar.  

 
” när man ska arbeta fram rutiner och när man ska bibehålla dem så kräver det rätt mycket 
av alla, det krävs personal först och främst till att sköta patienterna och är man då för lite 
personal så är det svårare att hinna arbeta med förbättringar. Det måste finnas ett visst 
utrymme i bemanningen för att kunna framställa rutiner. Det jag också känner är att det 
krävs ett väldigt engagerat ledarskap” 
 

Intensivvårdssjuksköterskorna vid den reflekterande intervjun påtalade att omvårdnadsrutiner 

runt patienter var viktigt för att medvetandegöra vårdpersonal om vad som måste göras. Alla 

medarbetare måste veta var rutindokument förvarades och alla måste vara aktiva med att 

använda dem, här slarvades det. De hade märkt att nedskrivna rutiner blev bortglömda när det 

var låg bemanning och mycket att göra. Deltagarna ansåg att utan rutiner blev det självklara 

inte utfört. När rutiner var gamla och inaktuella så skulle de uppdateras. Exempel på en 

lyckad rutin var barriärvård en annan var rutinmässig vila då det motverkade den konfusion 

och utmattning som ofta drabbade de som vårdades med intensivvård. 

   

”jag tycker när det gäller omvårdnadsrutiner för patienter som ligger i respirator som inte 
kan ta vara på sig själv, för att få igång ny personal att tänka på saker de  kanske aldrig 
tänker på, vi har tagit sans och vett ifrån dem [patienterna] de ligger helt still de kan inte 
blinka, inte torka sig om munnen inte snyta sig inte borsta tänderna, så kan det vara himla 
bra att påminnas, jag vet att vi ibland kan bortse ifrån, att vi måste ta en redig redig 
tandborstning, vi får söva dom ibland för att få borsta tänderna, få ordentligt rent det är lika 
viktigt som att ge den där antibiotikan” 
 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva vilka reflektioner intensivvårdssjuksköterskor har 

över omvårdnad. Av intervjuerna framkom fyra huvudkategorier med 12 subkategorier som 

presenteras i separat tabell.  
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Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att god omvårdnad var beroende av att de lyckades skapa 

omvårdnadsrelationer som fick patienter och närstående att känna förtroende. Detta försökte 

de åstadkomma genom att kommunicera och bemöta dem på ett korrekt sätt. Alasads och 

Ahmads (2004) studie synliggör den problematik som finns när det gäller kommunikation 

med intensivvårdspatienter. Då många patienter under vissa perioder är medvetslösa eller 

förvirrade och oroliga så ställs höga krav på förmågan hos vårdpersonal att kunna 

kommunicera med patienter på olika sätt. I deras studie föredrog intensivvårdssjuksköterskor 

att vårda medvetslösa patienter då kommunikationskravet upplevdes enklare. Baker och 

Melby (1999) har visat att medvetslösa patienter hör och reagerar på olika former av 

kommunikation vilket ställer höga krav på vårdpersonal att på olika sätt förmedla omtanke 

och att tolka patienters behov och reaktioner trots att de är medvetslösa. I Wilkins och Slevins 

(2004) studie värnade intensivvårdssjuksköterskorna om omvårdnadsrelationen genom att 

förmedla trygghet via relevant information. För att informationen skulle nå fram 

kompletterade de den verbala kommunikationen med beröring, pektavlor och uppmaning till 

patienter att via fysiska tecken reagera på stimuli. Beröring var även viktigt för att 

diagnostisera patienters tillstånd och för att förmedla och förvarna att en åtgärd skulle utföras. 

Engströms och Söderbergs (2004) studie visade att närståendes förtroende ökade för de 

intensivvårdssjuksköterskor som engagerade sig i att samtala och på annat sätt kommunicera 

med deras medvetslösa familjemedlemmar, det förmedlade kompetens och medmänsklighet 

vilket underlättade omvårdnadsrelationen även med dem.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg det viktigt att uppmuntra patienter att kämpa för att bli 

frisk och att inte lämna patienter ensam. I Wilkins och Slevins (2004) studie ansågs 

uppmuntran vara en professionell kunskap som utformades efter vad som var realistiskt både 

ur känslomässigt och praktiskt perspektiv. Uppmuntran inkluderade att förmedla omtanke, 

hopp, inspiration och att företräda patienter i deras önskemål. I detta ingick även att veta när 

paternalism skulle väljas före patientens autonomi. I studie framkom att 

omvårdnadsrelationen inte alltid fungerade och att vårdpersonal ibland inte hade ett 

professionellt förhållningssätt i sitt bemötande av patienter. Enligt Wåhlin, Ek och Idvall 

(2006) var vårdpersonalens attityd och agerande viktigt för intensivvårdspatienters ork att 

kämpa. Om vårdpersonalen intresserade sig för deras välbefinnande utan att de själva behövde 

påtala sina behov och önskemål, kände de sig trygga och kunde använda sin kraft till annat än 

att förmedla sina behov. När intensivvårdspatienter vårdades av dem som spred glädje och 

involverade dem i sina samtal fick de omedelbart kraft att agera och en vilja att kämpa vidare. 
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Det var en tydlig kontrast till om de vårdades av personal som inte involverade dem i sina 

samtal, det fick dem att känna sig utelämnade och besvärliga, vilket skapade en känsla av att 

framtiden var hopplös och försvårade deras rehabilitering och tillfrisknande (Wåhlin, Ek, & 

Idvall, 2006).  

 

Att ta emot närstående korrekt var viktigt vid god omvårdnad. De var en viktig del av 

patienters liv och hade betydelse för patienters tillfrisknande. Både Engströms och Söderbergs 

(2007) och Wåhlins, Eks och Idvalls (2006) studier visade att närstående var en viktig länk till 

patienter genom att de kunde företräda dem och förmedla deras vilja. Närståendes närvaro var 

viktig då den gav kraft genom att de påminde patienter om det liv som varit och som väntade 

efter sjukdomstiden. Närstående i Engströms och Söderbergs (2004) forskning berättade 

berättelser om patienten för vårdpersonalen och tog med personliga tillhörigheter och foton 

till sjukbädden för att synliggöra den person som vårdades. Detta upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna i Engströms och Söderbergs (2006) studier som positivt då det 

gav omvårdnadsarbetet en djupare innebörd när de kunde se den patient de vårdade som den 

person de var, utan slangar, förband och apparater.  

 

Enligt Van Horn och Tesh (2000) var akut sjukdom en stressfylld situation för både patient 

och övriga familjemedlemmar. Förändrade familjeroller kunde försvaga och försvåra 

patienters möjlighet att tillfriskna. De Jong och Beatty (2000) visade att även närstående hälsa 

var beroende av frikostiga besökstider. Johanssons, Fridlunds och Hildinghs (2005) påtalade 

att närstående använder olika coping strategier för att klara av tillvaron när någon blir svårt 

sjuk och dessa coping strategier kunde vara ett annorlunda beteende som upplevdes underligt 

av vårdpersonal. Att bli accepterad trots detta, var viktigt för närståendes hälsa och 

sorgebearbetning. I Engströms och Söderberg (2006) och Rolands, Russels, Richards och 

Sullivans (2001) studier framkom att oroliga närstående kunde vara betungande. Enligt 

Rolands et al. (2001) så kan ängsliga personer behöva ökat stöd vilket tar tid och 

uppmärksamhet från patienter. Att hitta en balans var viktigt, speciellt när patienters tillstånd 

var kritiskt och oroade alla inblandade. Van Horn och Kautz (2007) har funnit att 

intensivvårdsenheter kunnat förbättra kontakten med närstående genom planerade möten. Där 

fanns plats för frågor och information gavs om hur närstående kunde delta i vårdarbetet. 

Effekten har visat sig i minskade telefonsamtal, en ökad förmåga för närstående att stötta 

varandra och att de fick en realistisk inblick i hur vården fortskred.   
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Den oroliga vårdmiljön på post op och IVA var ett hinder för omvårdnad enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna. När Carr (2007) och Cornock (1998) och Rattaray, Johnstone 

och Wildesmith (2004) undersökte stressfaktorer för patienter som vårdats med intensivvård 

framkom att patienter inte påverkades nämnvärt av den psykosociala miljön. Faktorer som 

illamående, smärta, avsaknad av information och avsaknad av möjlighet att kommunicera var 

de faktorer som framkallade stark stress, patienter var sällan medvetna om vad som hände 

deras medpatienter.  I motsats till tidigare nämnda studier om vårdmiljön så visar Fridh, 

Forsberg och Bergbom (2007) att delade rum för svårt sjuka patienter var skrämmande både 

för medpatienter och närstående. Patienter i Wåhlin, Ek och Idvall (2006) studie framhöll att 

den viktigaste faktorn i vårdmiljön vara att de fanns någon som vakade vid deras säng. 

Närvaro av andra människor hindrade mardrömmar och gav den sjuke en känsla av att vara 

beskyddad från alla vanföreställningar de upplevde i sitt utsatta tillstånd.  

 

Omvårdnad av närstående skulle enlig studiens resultat underlättas om de fick ökat utrymme. 

De behövdes plats för vila och samtal utan att behöva ta hänsyn till andra närstående. Enligt 

Engström och Söderberg (2004) så upplevde närstående ofta ett stöd när de fick träffa andra 

som var i samma situation. Delad erfarenhet av sjukdom, smärta och lidande kunde enligt 

deras studier skapa stark samhörighet mellan olika personer. Fridhs, Forsbergs och Bergboms 

(2007) studie visade att närstående till akut sjuka behövde en plats i patienters närhet, där de 

kunde få vara privata. Var denna plats för långt från patienten så stannade de i korridorer och 

närliggande utrymmen istället för att gå undan och vila, det var viktigt för dem att snabbt 

kunna återvända till vårdrummet om något skulle inträffa. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna önskade en vårdenhet där patienter som inte krävde 

intensivvård men täta omvårdnadsinsatser kunde vårdas innan de skickades till vårdavdelning. 

De ansåg att den typen av vård främjade patienters möjlighet till mobilisering och vila utan att 

skada deras integritet. Detta bekräftades av Jaimovich (2004); Junker et al. (2002) som båda 

beskrev intermediär vård som en lämplig vårdform mellan vårdavdelning och intensivvård. 

Denna vårdform ansågs även kostnadseffektiv då de frigjorde intensivvårdsplatser.   

 

Erfarenhet och strukturerad handledning var viktigt för att omvårdnaden skulle vara säker och 

några av deltagarna ansåg att man måste värna om intensivvårdssjuksköterskor med 

erfarenhet. Enligt Morton et al. (2005) så omfattar intensivvård patienter i alla åldrar och från 

alla kliniker. Intensivvårdssjuksköterskor måste därmed ha omvårdnadskunskaper mot alla 
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specialiteter vilket kräver ett långt lärande där erfarenhet är viktigt. Det är vedertaget att 

erfarenhet av vård underlättar förmågan att se sammanhang och agera säkert i olika 

situationer, vilket Benner (1993) framhåller när hon beskriver sjuksköterskans 

kompetensutveckling från novis till expert. Enligt Öhrling och Hallberg (2001) så har 

handledaren en viktig roll vid klinisk utbildning i omvårdnad. Genom att integrera studentens 

kunskap med sin egen så organiserar de handledningen så att den blir individuellt anpassad. 

Handledarens viktigaste uppgift är att övervaka och skydda både student och patient under 

utbildningsmomentens utförande. Vid gemensam reflektion över övningsmomentens 

utförande så sammankopplas teori och praktik till en helhet. 

 

Kunskap om teknisk apparatur var en viktig omvårdnads aspekt som bekräftades av Wilkin 

och Slevin (2004). De uttryckte att erfarenhet och kunskap om teknisk utrustning gjorde den 

till ett hjälpmedel när omvårdnad skulle förmedlas samtidigt som det var ett problem att 

handhavandet tog tid från omvårdnadsarbetet. Almerud, Alapack, Fridlund och Ekenbergh 

(2008) menade att skötsel av teknisk utrustning i kombination med omvårdnad ingick i 

intensivvårdssjuksköterskors dagliga arbete. Att ha kunskap om teknisk utrustning var därför 

en förutsättning för att kunna koncentrera sig på den mänskliga kontakten med patienter. Att 

teknisk utrustning är livsuppehållande och ger värdefull information är bevisat, men den kan 

inte ersätta personlig närheten och klinisk bedömning. Little (2000) menar att både teoretisk 

och klinisk utbildning i teknisk apparatur ska ingå i intensivvårdssjuksköterskors utbildning 

och är en förutsättning för att de ska kunna arbeta professionellt inom specialiteten.  

 

Att medicinsk vård och omvårdnad hör samman ansågs självklart och ofta var det svårt att 

sätta ord på vilken typ av vård som utfördes. Enligt Morton et al. (2005) så fanns det ett starkt 

samband mellan medicinsk vård och omvårdnad. Där den medicinska vårdens uppgift var att 

ställa diagnos medan omvårdnadens uppgift var att hjälpa patienten att leva med dess 

symtom. Omvårdnadsinterventioner kräver att intensivvårdssjuksköterskor har en bred 

kunskap i anatomi, fysiologi och hur medicinska sjukdomstillstånd och diagnoser påverkar 

människans fysiska, psykiska och emotionella tillstånd (Morton et al., 2005).   

 

Genom att samverka och förtydliga olika yrkesroller ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att 

omvårdnaden skulle förbättras. Atwal och Caldwell (2006) visar att multidisciplinärt 

teamearbete är en viktig strategi inom akutsjukvård då det ger effektivare rehabilitering, 

minskat dubbelarbete och högre arbetstillfredsställelse när all vårdpersonal får känna sig 
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delaktig. De påtalar även att multidisciplinärt samarbete inte är lätt att införa då det har 

rollfördelnings problem. För att samarbetet ska fungera ska alla vara trygga i sin egen 

yrkesroll och samtidigt ha en tydlig inblick i hur andra yrkeskategoriers kompetens gagnar 

patienterna. Intensivvårdssjuksköterskor önskade organisera omvårdnaden med patient 

ansvariga sjuksköterskor (PAS). Suhonen, Välimäki, Katajisto och Leino-Kilpi (2007) har 

jämfört för och nackdelar med olika arbetsorganisationer på akutvårdenheter och funnit att en 

organisation med PAS bäst kunde erbjuda patienter en individuellt anpassad vård. 

Omvårdnadsarbetet underlättades då PAS hade det huvudsakliga ansvaret för vårdplanering, 

information och samordning. Både patient, anhöriga och vårdpersonal visste vem de skulle 

kontakta om de hade frågeställningar om detta. Chans, Chungs, Wongs, & Youngs (2006) 

studie i form av ett projekt om alternativ arbetsorganisation i samband med utbrott av SARS 

vid ett sjukhus i Hong Kong fann att teamearbete och PAS effektivt förhindrade 

smittspridning inom sjukhuset då rutiner planerades och PASen såg till att de följdes.   

 

Ett problem som framkom var att vissa intensivvårdssjuksköterskor drog sig undan sitt ansvar 

vid rond, vilket till viss del förklarades av att läkare inte efterfrågade deras kunskap. Enligt 

Endacott (1999) så har teknisk utveckling och förändrade arbetsuppgifter under senare år givit 

sjuksköterskegruppen mer ansvar och självbestämmande men även förändrat gränsdragningen 

mellan omvårdnad och medicinska insatser. Risken att trampa in på varandras revir har ökat, 

vilket orsakat rivalitet istället för en vilja att ta del av varandras kunskap. Enligt Adams och 

Bond (2000) har samarbetsproblem med andra yrkesprofessioner betydelse för 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. De menar att ett otryggt arbetsklimat uppstår om det är 

otillåtet att engagera sig och om arbetskamrater inte respekterar varandras kunskap. Detta 

motverkar kompetensutveckling och viljan att stanna kvar på samma arbetsplats.  

 

Ett annat problem var att neddragning i bemanning hindrade intensivvårdssjuksköterskor att 

delta i den direkta omvårdnaden av patienter. Även i Wilkins och Slevins (2004) studie 

framkom att tidsbrist och personalbesparing var ett hinder för omvårdnad. Cronqvist, Burns, 

Theorell, och Lutzen (2001) har visat att intensivvårdssjuksköterskor inom intensivvård 

upplever sig otillräckliga när deras arbete splittras mellan att ge god omvårdnad till varje 

patient de ansvarar för samtidigt som de ska vara beredda att ta hand om patienter som 

inkommer akut. Bakalis och Watson (2005) har funnit fördelar med att 

intensivvårdssjuksköterskor är nära patienten och gör kontinuerliga bedömningar av 
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patientens tillstånd. De anpassar ständigt omvårdnadsarbetet efter patienternas tillstånd vilket 

har en optimal effekt på deras tillfrisknande.  

 

Missnöjet med läkarronder var att ronderna tog lång tid som påverkade omvårdnadsarbetet 

och de berodde på att de ständigt blev avbrutna. Birtwistle, Houghton och Rostill, 2000 och 

Manias och Street, 2001 påtalade att ronders organisation var viktig då det var vid dessa 

tillfällen som patienters hälsosituation diskuterades och beslut om fortsatta vård fattades. Då 

syftet med ronder ofta inte uppfylldes så ansågs de vara dåligt använd arbetstid. Ronder var 

sällan undervisande, lyfte enbart medicinsk vård och riskerade att röja patienters 

konfidentiallitet då de utfördes i fel miljö, vilket borde föranleda en översyn av ronders 

organisation.   

 

Genom att arbeta evidensbaserat och skapa rutiner ville intensivvårdssjuksköterskorna ge en 

säker omvårdnad men idag saknades kunskap och tidsutrymme för detta arbete. Svenska 

sjuksköterskor ska enligt SOSFS 1995: 15 utöva omvårdnad i enlighet med vetenskap och 

beprövade metoder. Vilket Nilsson Kajermo et al. (1998) tolkar till att varje sjuksköterska har 

ett ansvar att hålla sig informerad om aktuell omvårdnadsutveckling inom sin specialitet och 

en skyldighet att använda den kunskapen i sin praktiska utövning av omvårdnad. Wallins, 

Boströms, Wikblads och Ewalds (2002) studie visade att ny kunskap var svår att införa på 

arbetsplatser där många personer arbetar. Det finns idag en positiv attityd och kunskap om 

forskning bland sjuksköterskor men det behövs en organisationsförändring där forskning 

befrämjas och en noggrant planerad implementering av ny kunskapen ingår. Hanchock och 

Easen (2003) har funnit problem med att omsätta olika studier till praktiskt arbete då de 

upptäckte att forskningsrapporter inte var skrivna så att de gav konkreta råd. De upplevde 

dessutom att det var svårt att finna den mest aktuella forskningen då det var oklart vilka 

sökord som var mest relevanta.  

 

Omvårdnadsdokumentation av planerad och utförd omvårdnad var en viktig uppgift som det 

ibland var svårt hinna med och att utföra på ett korrekt sätt. Enligt Patientjournallagen 

(1985:562) ska omvårdnad dokumenteras i omvårdnadsjournalen och det åligger alla 

legitimerade befattningshavare att dokumentera den vård de utför. Ehnfors, Thorell-Ekstrand 

(1993) har haft avsikt att underlätta omvårdnadsdokumentation och utvecklat ett system där 

omvårdnad dokumenteras med hjälp av sökord. Deras modell används idag på ett flertal 

vårdinrättningar. Wikström och Sätterlund –Larsson (2003) har funnit att dokumentation av 
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omvårdnad och mätvärden inom intensivvård är speciell och vanligtvis dokumenteras på 

övervakningslistor som är individuellt utformade efter var enhets egna krav vilket hindrar den 

omvårdnadsdokumentation som ska ske i journal.   

 

Metoddiskussion 
Enligt Polit och Beck (2004, s. 294, 430) och Halloway och Wheeler (2002, s.122) är det 

nödvändigt med ett ändamålsenligt urval när specifika fenomen ska studeras inom kvalitativ 

forskning och trovärdigheten stärks om information inhämtas från flera personer. De fyra 

deltagarna i denna studie blev utvalda utifrån sin erfarenhet av omvårdnad inom intensivvård. 

Då deltagarna visade sig ha arbetat olika länge inom specialiteten så speglar resultatet 

reflektioner från både nybörjar till expert sjuksköterskor, därigenom blev ämnet belyst från 

olika perspektiv relaterat till erfarenhet. Valet av antalet deltagare i studien gjordes utifrån att 

både Polit och Beck (2004, s. 308) och Halloway och Wheeler (2002, s.122) påtalar att det 

inte finns några regler för antalet deltagare vid kvalitativ forskning men att ett mått på att 

tillräckligt med data är insamlat visar sig om data återkommer från fler än en deltagare och 

materialet är djupt och innehållsrikt, vilket visade sig vara fallet i denna studie.   

 

Enligt Polit och Beck (2004, s. 432) ska författaren skapa sig en förståelse för det 

sammanhang där fenomenet utspelas samt etablera en god relation till deltagarna, så att de vill 

och vågar lämna riktig information. I denna studie hade jag som författare både en 

yrkesmässig relation med deltagarna samt en erfarenhet från specialiteten då jag tidigare 

arbetat med intensivvård. Om misstroende mot mig som författare funnits så kunde deltagarna 

neka att medverka i studien då den var frivillig. De blev även skriftligt och muntligt 

informerade om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Det finns en risk enligt 

Holloway och Wheeler (2002, s.55) att författaren genom sin förförståelse införs bias i 

resultatet genom att styra frågorna. För att undvika bias så inleddes intervjun med en öppen 

berättande fråga, för att spegla deltagarnas egna reflektioner om ämnet, svaren följdes sedan 

upp med uppföljnings och sonderande frågor (Jfr Kvale, 1997, s. 197). Avsikten med de 

individuella intervjuerna var att varje intensivvårdssjuksköterska odelat och konfidentiellt 

skulle få förmedla sin uppfattning om vad de anser påverkar omvårdnad inom intensivvård. 

På så sätt blev ingen av dem förhindrade att uttala sin åsikt. Enligt Polit och Beck (2004, s. 

432) så bör det analyserade resultatet återkopplas till deltagarna, för att ge dem tillfälle att 

korrigera missförstånd. Den reflekterande intervjun i denna studie fyllde två syften, dels gav 
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den tillfälle till validisering av det analyserade resultatet från de individuella intervjuerna 

samtidigt som en djupare förståelse för materialet framkom då resultatet användes som 

semistrukturerade frågor i den intervju guide som styrde den reflekterande intervjun (Jfr. 

Holloway & Wheeler, 2002, s.55). För att minimera tolkning av data vid analysarbetet 

användes en textnära manifest innehållsanalys med ständig återkoppling till ursprungstexten 

när textenheter togs ut och kondenserades. Denna metod är enligt Downe-Wamboldt (1992) 

lämplig för att kategorisera, beskriva och återge andra personers reflektioner utan att värdera 

dem. En begränsning i materialet kan vara att alla deltagare arbetar på samma 

intensivvårdsavdelning vilket kan spegla lokala förhållanden. Det är möjligt att ytterliggare 

faktorer framkommit om deltagare från andra intensivvårdsenheter deltagit. Dock hade några 

av intensivvårdssjuksköterskorna erfarenhet av intensivvård från andra sjukhus i Sverige och 

Norge.  

 

Slutsats 
Den här studien visade att intensivvårdssjuksköterskor har ett holistiskt perspektiv på 

omvårdnad. De beskriver omvårdnaden från olika perspektiv och visar även vilka faktorer 

som underlättar och vilka som hindrar omvårdnad. Sjuksköterskorna ansåg att strukturella 

förändringar i vårdens organisation skulle frigöra tid och en ökad samverkan mellan olika 

yrkesprofessioner skulle öka möjligheten att bygga upp de omvårdnadsrelationer som behövs 

för att en god omvårdnad ska förmedlas. Då sjuksköterskor arbetar nära patienterna så blir de 

ständigt påminda om den olämpliga vårdmiljö som intensivvården erbjuder och de har förslag 

på hur detta kan förbättras.   

 

Implikationer 

Hinder för omvårdnadens förankring och utveckling inom hälso- och sjukvård relateras i olika 

studier till organisation och ledarskap, men även till att sjuksköterskor själva bär ett ansvar då 

de brustit i att synliggöra sin profession. Murphy (2005) påtalar att omvårdnadens utveckling 

hindrats av att det saknas en transformell organisation med ett transformellt ledarskap i vården 

trots att denna organisationsform varit intressant för hälso- och sjukvården sedan slutet av 

1980-talet, då sjuksköterskornas professionalism i omvårdnad synliggjordes. Upenieks (2003) 

ser det som problematiskt att hälso- och sjukvården har en transaktionell organisationen där 

hierarkiska värderingar dominerar trots att den organisationsformen är olämplig i yrken där 

människor ska samverka mot gemensamma mål. Leibold Sieloff (2004) anser att 
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omvårdnadens begränsade inflytande över vården beror på att sjuksköterskegruppen 

motarbetat sig själva då de inte känt enighet och stolthet över sitt yrke. De har inte lyckas 

skapa en förståelse för omvårdnadens betydelse i ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor har 

även saknat ett ledarskap som hjälpt dem att lyfta sin profession. Kuokkanen och Leino-Kilpi 

(2000) menar att makt har styrt vårdens utformning men makt ska inte förknippas med 

enväldigt härskande utan ska komma från kunskap. De önskar att sjuksköterskor med 

chefsbefattning ska använda sin makt till att utveckla både omvårdnadens profession och 

sjuksköterskors kompetens genom att delegerar arbetsuppgifter och starta utvecklingsprojekt 

som gör fler personer ansvariga och stimulerade att utveckla verksamheten. Murphy (2005) 

menar att den som är chef för sjuksköterskor kan använda sin makt till att erbjuda utbildning 

för att öka sjuksköterskors möjlighet att forska och att använda evidensbaserad kunskap vilket 

i sin tur ökar omvårdnadens kvalitet och enhetens effektivitet. Detta skulle även höja 

omvårdnadens status genom att klinisk utbildning och handledning av studenter förbättras, 

ledaregenskaper utvecklas och patientundervisning gynnas.  
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Bilaga 1. 

Förfrågan om godkännande av studie 

Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska innebär att bedriva god omvårdnad, inom en 

högteknologisk livsuppehållande verksamhet. Det ställs stora krav på att sjuksköterskor 

utvecklar sina kunskaper och sin personliga kompetens i bemötande och omvårdnadsåtgärder 

av patienter och anhöriga i alla åldrar som kommer akut med svåra och livshotande sjukdomar 

eller skador. Syftet med denna studie är att undersöka kliniskt arbetande sjuksköterskors 

föreställningar om omvårdnadsutveckling inom intensivvård. 

Studien genomförs inom ramen för en magisterutbildning i omvårdnad och datainsamlingen 

planeras i två steg. I första steget planeras fyra sjuksköterskor att intervjuas enskilt, med fokus 

på sina tankar och förställningar om omvårdnad och dess utvecklingsmöjligheter inom 

intensivvård. Denna intervju beräknas ta ca 30-60 minuter. När resultatet av dessa 

individuella intervjuer sammanställts, så kommer en reflekterande intervju att genomföras 

med deltagarna i den första intervjun. Fokus i gruppintervjun ligger på att deltagarna 

reflekterar tillsammans ca 60-90 minuter över resultatet som presenteras ifrån den individuella 

intervjun. All information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

kommer att kunna identifiera vem som sagt vad i den färdiga rapporten. De av enhetschefen 

utvalda sjuksköterskorna kommer att få ett informationsbrev med förfrågan om intresse att 

delta i denna studie. De som tackar ja till att delta i studien kommer att kontaktas av Åsa 

Hällström för att komma överens om tid och plats för den första, individuella intervjun. Åsa 

svarar också på eventuella frågor. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna har rätt att 

avbryta din medverkan utan att ange skäl. 

 

Åsa Hällström   Terttu Häggström 

Intensivvårdssjuksköterska   Universitetslektor, handledare 

Sunderby sjukhus   Institutionen för hälsovetenskap 

Tel. 0921-65493   Luleå tekniska universitet 

asa-hellstrom@telia.com   Tel. 0920-493800 

terttu.haggstrom@ltu.se 

 

Denna studie är godkänd av   

------------------------------------------------------------- Verksamhetsområdes chef 

mailto:hellstrom@telia.com
mailto:haggstrom@ltu.se
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i studie 

Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska innebär att bedriva god omvårdnad, inom en 

högteknologisk livsuppehållande verksamhet. Det ställs stora krav på att sjuksköterskor 

utvecklar sina kunskaper och sin personliga kompetens i bemötande och omvårdnadsåtgärder 

av patienter och anhöriga i alla åldrar som kommer akut med svåra och livshotande sjukdomar 

eller skador. Syftet med denna studie är att undersöka kliniskt arbetande sjuksköterskors 

föreställningar om omvårdnadsutveckling inom intensivvård. 

Studien genomförs inom ramen för en magisterutbildning i omvårdnad och datainsamlingen 

planeras i två steg. I första steget kommer Du att intervjuas ensam med fokus på dina tankar 

och förställningar om omvårdnad och dess utvecklingsmöjligheter inom intensivvård. Denna 

intervju beräknas ta ca 30-60 minuter. När resultatet av dessa individuella intervjuer 

sammanställts, så kommer en reflekterande intervju att genomföras med deltagarna i den 

första intervjun. Fokus i gruppintervjun ligger på att deltagarna reflekterar tillsammans ca 60-

90 minuter över resultatet som presenteras ifrån den individuella intervjun. All information 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna identifiera 

vem som sagt vad i den färdiga rapporten. 

Om Du är intresserad av att delta i denna studie och bli intervjuad, så skicka bifogade 

svarstalong i bifogade kuvert inom 14 dagar. Du kommer därefter att kontaktas av Åsa 

Hällström för att komma överens om tid och plats för den första, individuella intervjun. Åsa 

svarar också på eventuella frågor. Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta 

din medverkan utan att ange skäl. 

 

 

Åsa Hällström   Terttu Häggström 

Intensivvårdssjuksköterska   Universitetslektor, handledare 

Sunderby sjukhus   Institutionen för hälsovetenskap 

Tel. 0921-65493   Luleå tekniska universitet 

asa-hellstrom@telia.com   Tel. 0920-493800 

terttu.haggstrom@ltu.se 

mailto:hellstrom@telia.com
mailto:haggstrom@ltu.se
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Svar på förfrågan om medverkan i studie 

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag är 

intresserad av att delta som intervjuperson i projektet om intensivvårdssjuksköterskors 

föreställningar om omvårdnadsutveckling inom intensivvård. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan 

ange något skäl. 

 

Var god kryssa för alternativ enligt önskan 

(  ) Ja tack, jag önskar delta i studien 

(..) Jag vill bli uppringd för att få ytterligare information 

 

Namn:_________________________________________________________________ 

Adress_________________________________________________________________ 

Telefonnummer:_________________________________________________________ 

E-postadress:____________________________________________________________ 

 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert. 

 

 
 


