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Abstrakt 

Bakgrund:  

På en intensivvårdsavdelning vårdas kritiskt sjuka patienter. Ett livshotande tillstånd kräver 

högspecialiserad vård med stöd av potenta läkemedel, avancerad högteknologisk utrustning 

samt hög kompetens hos vårdpersonal. Patienters förmåga till kommunikation kan begränsas 

av sjukdom, medicinering eller intubation. Intensivvårdspatienter kan uppleva minskad 

integritet, värdighet och ökad sårbarhet under vårdtiden. För att minska negativa upplevelser 

är kunskap om patienters erfarenheter av intensivvård viktigt för sjuksköterskor i samband 

med omvårdnad av kritiskt sjuka patienter. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning.  

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design, systematisk litteratursökning och 

utifrån integrerad analys.  

Resultat: Patienter beskrev varierande upplevelser av sin intensivvårdsvistelse. Patienter 

uppfattade att de förlorat kontrollen och var överlämnade i vårdpersonalens händer. Att vara 

kopplad till apparatur kunde medföra både fysiskt lidande och orsaka känslor av otrygghet. 

Att vara intuberad eller ha en trakeostomi påverkade kommunikationsförmågan. Patienter 

beskrev att de lidit av hallucinationer och drabbats av minnesstörningar under vårdtiden och 

då var familjen betydelsefull för att hjälpa patienten att fylla i minnesluckor. 

Slutsats: Patienter har varierande erfarenheter av att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. 

Patienters upplevelser relateras till faktorer som kan bidra till en känsla av otrygghet eller 

rädsla. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, intensivvård, intensivvårdsavdelning, patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

Background: In an intensive care unit, critically ill patients are treated. A life-threatening 

condition requires highly specialized care with the support of potent drugs, advanced high-

tech equipment and a high level of expertise among healthcare professionals. The patient's 

ability to communicate can be limited by illness, medication or intubation. Intensive care 

patients can experience reduced privacy, dignity and increased vulnerability during care. To 

reduce negative experiences, knowledge of patients' experiences during intensive care is 

important for nurses. 

Purpose: The purpose was to describe patients' experiences of being cared for in an intensive 

care unit. 

Method: Literature study with descriptive design, systematic literature search and based on 

integrated analyzes. 

Result: Patients described various experiences of their intensive care. Patients felt that they 

lost control and were handed over to the care staff. Being connected to apparatus could cause 

both physical suffering and cause feelings of insecurity. Being intubated or having a 

tracheostomy affects communication ability. Patients described that they suffered from 

hallucinations and suffered from memory disturbances during nursing, and subsequently, the 

family was important to help the patient fill in memory hatches. 

Conclusion: Patients have varied experiences of having been cared for in an intensive care 

unit. Patients' experiences are related to factors that can contribute to the feeling of 

uncertainty or fear. 

 

Keyword: Experiences, intensive care, intensive care unit, patients.  
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1. Inledning   
På en intensivvårdsavdelning vårdas svårt sjuka patienter, ofta med livshotande tillstånd 

(Fröjd, Larsson & Wallin, 2012; Morton & Fontaine, 2013; Svenska Intensivvårdsregistret 

[SIR], 2018a). Intensivvård är en högteknologisk vårdnivå som innebär att patienter får en 

avancerad behandling under kontinuerlig övervakning till skillnad mot vårdnivån på en 

allmän avdelning (SIR, 2018a). Vid ett kritiskt sjukdomstillstånd kan patienter känna att de 

mist kontrollen över sin autonomi, samtidigt som de behöver kämpa för sin överlevnad 

(Lindwall, 2004; Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). Det kan medföra att 

patienter känner sig trasiga inombords (Lindwall, 2004). 

 

2.Bakgrund 
2.1 Intensivvård  

Intensivvård omfattar akut omhändertagande av kritiskt sjuka patienter (Socialstyrelsen, 

2018). Målet med intensivvård är att upprätthålla kroppens organ för överlevnad (Terezinha 

Stein Backes, Lorenzini Erdmann & Büscher, 2015; SIR, 2018b) så att patienter fortfarande 

upplever livet som meningsfullt efter vårdtiden (Morton & Fontaine, 2013; Svensk Förening 

för Anestesi och Intensivvård [SFAI], 2015).  

 

Intensivvårdens patienter är vanligen uppkopplade och övervakade av avancerad teknologisk 

apparatur dygnet runt (SIR, 2018a). Läkemedelstillförsel sker för behandling vid organsvikt, 

smärta, parallellt med eventuellt fortsatt behandling av tidigare sjukdomstillstånd. De 

grundläggande kontroller och bevakningar som utförs av vårdpersonal, innefattar bland annat 

elektrokardiografi (EKG), syresättning, blodtryck, puls, diures, sederingsgrad, neurologisk 

status, vakenhet och smärtskattning (Fröjd et al., 2012; SFAI, 2015). Då 

intensivvårdspersonalen arbetar patientnära och med ständig övervakning, ges möjligheter för 

sjuksköterskor att försöka skapa en god relation till patienter (McGrath, 2008; Fröjd et al., 

2012).  

 

2.3 Intensivvårdens patienter 

Patienter vårdas på en intensivvårdsavdelning till följd av svår sjukdom, olycka, omfattande 

kirurgiska ingrepp eller vid livshotande tillstånd. Vid kritiska sjukdomstillstånd finns en ökad 

risk för organsvikt, där kroppen inte alltid kan uppehålla livsviktiga funktioner. Intensivvård 
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är inriktad på behandling av svikt vid livsviktiga funktioner som cirkulation, medvetande och 

andning (SIR, 2018b). 

 

2.4 Intensivvårdens vårdpersonal  

Personaltätheten på en intensivvårdsavdelning är högre än på allmänna avdelningar. 

Intensivvård är resurskrävande och arbetet bedrivs dygnet runt (SFAI, 2015). Intensivvårdens 

vårdpersonal bör ha goda kunskaper inom patofysiologi, fysiologi (Fröjd et al., 2012; SFAI, 

2015), farmakologi och akutvård samt förmåga att kliniskt tillämpa dessa kunskaper. Att 

vårdpersonal har förmåga att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt är en viktig aspekt 

(Morton & Fontaine, 2013; SFAI, 2015). 

 

2.5 Vårdmiljö  

En god vårdmiljö har betydelse och kan bidra till god sinnesstämning, välbehag samt främja 

hälsa. Miljön kan vara avgörande för patienters upplevelse av trygghet under 

sjukhusvistelsen. Det är viktigt att vårdpersonal i sitt arbete strävar efter att se personen och 

inte bara en patient (Ylikangas, 2012). Vårdmiljön på en intensivvårdsavdelning präglas av 

medicinskteknisk övervakningsutrustning. För att miljön ska upplevas som en trygg plats för 

patienter, kan det underlätta att anhöriga får vara närvarande och på så vis stötta den sjuke 

(Almerud et al., 2007; Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013). Anhöriga bör involveras i 

vårdsituationen och anhöriga kan behöva stöd av sjuksköterskor då deras närstående är svårt 

sjuk (Cypress, 2011; Alpers, Helseth & Bergbom, 2012). Interaktionen mellan sjuksköterskor 

och patienter, där samtal och beröring har visat sig ha betydelse för att patienter ska känna sig 

sedda, kan bidra till att patienter får en känsla av ökad säkerhet (Almerud et al., 2007; 

Olausson et al., 2013).  

 

2.6 Kommunikation 

Kommunikation är en ömsesidig aktivitet, där en individ signalerar något och en annan 

individ tar emot och tolkar innehållet (Baggens & Sandén, 2014). Under vistelsen på en 

intensivvårdsavdelning kan kommunikationen vara problematisk för patienter (Antonacci et 

al., 2018). Det är vanligt att patienter under intensivvårdsvistelsen är intuberade eller har en 

trakeostomi, vilket innebär att patienters förmåga att kommunicera verbalt påverkas (Carlsson 

& Björk Brämberg, 2014; Tolotti et al., 2018). 
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Kommunikation är en betydelsefull del av omvårdnaden, där sjuksköterskor behöver vara 

observanta på patienter och deras signaler (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2012; Carlsson & 

Björk Brämberg, 2014). Den ickeverbala kommunikationen blir då ett viktigt komplement, 

där patienter kan försöka förmedla signaler via ansiktsuttryck (Slatore et al., 2012; Laerkner, 

Egerod, Olesen & Hansen, 2017; Tolotti et al., 2018). Patienter kan bli frustrerade när de inte 

kan förmedla sig eller ge uttryck för sina behov (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012; Tolotti 

et al., 2018). Sjuksköterskor kan använda ickeverbal kommunikation för att uttrycka omtanke, 

exempelvis genom beröring, för att försöka förmedla tröst och värme samt ge patienter en 

känsla av gemenskap (Karlsson, Forsberg et al., 2012; Slatore et al., 2012; Morton & 

Fontaine, 2013; Bull & Sørlie, 2016). Genom att läsa på patienters läppar eller använda olika 

hjälpmedel som pekplattor eller bilderböcker, kan vårdpersonal och anhöriga försöka förstå 

vad patienter vill förmedla (Tolotti et al., 2018). 

  

Smärtlindring och sedering som används för att reducera smärta, ångest och oro är vanligt 

förekommande under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning (Berggren, 2012; Morton & 

Fontaine, 2013). Sederande läkemedel kan påverka förmågan att kommunicera (SIR, 2018c). 

Smärtbehandlingen bör utgå ifrån patienters upplevelse av smärta, där patienter själva bör 

skatta sin smärta. Det kan vara problematiskt inom intensivvård, då patienters kommunikativa 

förmåga ofta är nedsatt (Berggren, 2012). 

 

2.7 Livskris 

Att vakna upp på en högteknologisk intensivvårdsavdelning kan göra att personen känner sig 

vilsen. Vid en kritisk och kanske livshotande sjukdom, kan patienter uppleva att de tappar 

kontrollen (Almerud et al., 2007; Morton & Fontaine, 2013). Det kritiska tillståndet kan 

medföra att patienter inte orkar kämpa för sin autonomi då de samtidigt kämpar för sin 

överlevnad. Under sjukdomstiden kan existentiella frågor uppkomma, där patienter funderar 

på om de kommer att överleva. Patienter kan uppleva att dödshotet överskuggar allt, vilket 

påverkar patienters hela existens (Almerud et al., 2007). 

 

2.8 Integritet, värdighet och sårbarhet 

Integritet innebär att personen, både kroppsligt och mentalt, ska bli respekterad och är en 

aspekt vårdpersonal ska ta hänsyn till, där människor kan ha olika uppfattningar om vilka 

situationer som upplevs kränkande i relation till den egna kroppen. Patienters personliga 

integritet är en viktig aspekt för vårdpersonal att ta hänsyn till då vårdandet medför intrång i 
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patienters personliga sfär och därmed ökad risk att rubba patienters integritet (Sandman & 

Kjellström, 2018). 

 

En intensivvårdspatient kan uppleva att personens värdighet minskar under vårdtiden 

(Wåhlin, Ek & Idvall, 2009; Nyholm & Koskinen, 2017; Su, 2018). För att främja patienters 

värdighet ska vårdpersonal se till hela personen och ta tillvara dennes önskningar relaterat till 

vården (Wåhlin, Ek & Idvall, 2009; Nyholm & Koskinen, 2017). Om omvårdnaden utgår 

ifrån individen och vårdpersonal kan förmedla trygghet har det en positiv påverkan genom att 

minska patienters sårbarhet (McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson, 2002; 

Laerkner et al., 2017). Sårbarhet innebär att en person är mottaglig för skada och lidande, men 

personen är samtidigt mottaglig för ömhet och kärlek (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2014). 

Intensivvårdspatienter är vanligen kroppsligt begränsade av att vara kopplad till olika typer av 

övervakningsutrustning. Det kan minska patienters möjlighet till delaktighet i vården och ökar 

samtidigt också beroendet av vårdpersonal (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2014).  

 

2.9 Teoretiskt perspektiv  

Litteraturstudiens teoretiska perspektiv utgår från Joyce Travelbees omvårdnadsteori där den 

enskilda människan ska beaktas som unik och oersättlig. Sjukdom och lidande är, enligt 

Travelbees teori, en individuell upplevelse som kan ge upphov till fysisk, emotionell och 

andlig smärta. Lidandet är personligt och utgår ifrån personens erfarenheter och vad som är 

betydelsefullt i livet (Travelbee, 1971). 

  

Att se varje person som en unik individ är enligt Travelbee mycket viktigt och betonar 

samtidigt att begreppet patient är generaliserbart. Förutom att främja hälsa och förebygga 

sjukdom, ska sjuksköterskan och omvårdnaden fokusera på individens personliga upplevelse 

av sjukdom och lidande, inte enbart fokusera på den diagnostiserade sjukdomen. När sjukdom 

och lidande uppstår och livet ändrar riktning, så är det betydelsefullt att patienter ser 

situationen som meningsfull. Målet med omvårdnaden är att stötta patienter att bibehålla sitt 

hopp genom sjukdom och lidande samt att finna mening i upplevelserna. Att genomgå 

sjukdom kan leda till att patienten utvecklas som människa menar Travelbee (1971).  
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2. 10 Problemformulering  

Patienter på en intensivvårdsavdelning behandlas i en högteknologisk miljö, uppkopplad till 

apparatur och är vanligen intuberade eller erhåller en trakeostomi. Patienters verbala 

kommunikativa förmåga kan påverkas till följd av det kritiska sjukdomstillståndet.  

Vid avancerad vård finns risk att patienter upplever att de tappat kontrollen över sin 

livssituation och upplever minskad värdighet och integritet, samt upplever sig sårbara när de 

ej kan vara delaktiga i beslutstaggande gällande fortsatt vård.  

 

Att ha vårdats för ett kritiskt sjukdomstillstånd på en intensivvårdsavdelning och i och med 

det varit utsatt för en livskris, kan individen påverkas fysiskt och emotionellt. Avsikten med 

litteraturstudien är att lyfta fram intensivvårdspatienters egna upplevelser av sin vårdtid, för 

att fördjupa bilden av hur det är att vårdas i samband med en svår livskris. Det är viktigt att 

sjuksköterskor får ökad kunskap om patienters erfarenheter av att ha vårdats på en 

intensivvårdsavdelning. Ökad kunskap hos sjuksköterskor kan förbättra omvårdnaden av 

intensivvårdspatienter och är också viktig kunskap vid vård av svårt sjuka patienter på 

allmänna avdelningar. 

 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas på en intensivvårdsavdelning.  

 

4. Metod 
4.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design och genomfördes med systematiska sökningar 

baserade på vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsvetenskap. Målet var att granska och 

sammanställa tidigare forskning inom området (Kristensson, 2014; Rosén, 2017). 

 

4.2 Sökstrategi 

Litteraturstudiens sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. 

Utifrån syftet identifierades patient, erfarenheter och intensivvård som meningsbärande ord 

och ett flertal synonymer till dessa ord togs fram. Synonymerna översattes till engelska och 

därefter till ämnesord med hjälp av CINAHL Headings, SvenskMeSH och Thesaurus: 

 

Patient: översattes i nedanstående till: 
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CINAHL Headings: patients  

SvenskMeSH: patients 

Thesaurus: patient history 

 

Erfarenheter  

Svenska synonymer: upplevelser översattes i nedanstående till: 

CINAHL Headings: life experiences, life change events 

SvenskMeSH: life changes events 

Thesaurus: life experiences  

 

Intensivvård:  

Svenska synonymer: kritiskt sjuka, kritisk vård översattes i nedanstående till: 

CINAHL Headings: critical care 

SvenskMeSH: critical care, intensive care units 

Thesaurus: intensive care  

 

För att bredda sökningen användes fritextord och trunkering. De ord som användes till 

fritextsökningen var: patient*, nurse* och intensive care. En sökning för varje sökord för sig 

genomfördes, för att därefter kombinera sökord steg för steg (Kristensson, 2014). Booleska 

sökoperatorerna OR och AND användes för att kombinera sökord (Kristensson, 2014; 

Karlsson, 2017).  

 

Nedanstående ord och kombinationer användes i respektive databas:  

CINAHL: patient* AND nurse* AND life changes events OR life experiences AND Critical 

care OR Intensive care 

MEDLINE: Patient* AND Life change events AND Critical care OR Intensive care unit OR 

intensive care  

PsycINFO: Patient* OR Patient history AND Life experience AND Intensive care  

 

I samtliga databaser gjordes begräsningarna english language och publiceringår 2008–2018. 

För att enbart finna artiklar med vuxna deltagare användes begräsningen all adult i CINAHL, 

all adult: 19+ years i MEDLINE och adulthood (18 years & older) i PsycINFO. För att 

säkerställa att artiklarna genomgått kvalitetsgranskning innan publicering användes 

begränsningen peer reviwed i CINAHL och PsycINFO. Sökningen resulterade i sammanlagt 
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610 artiklar, varav 184 artiklar från CINAHL, 161 artiklar från MEDLINE och 265 artiklar 

från PsycINFO. Sökmatris för sökningarna presenteras i bilaga 1.  

 

4.3 Urval 

I urvalets första steg läste båda författarna individuellt titeln på samtliga artiklar som 

sökningen resulterade i. Därefter diskuterade författarna urvalet för att uppnå samsyn 

(Kristensson, 2014; Rosén, 2014). Sammanlagt lästes 610 titlar, varav 66 artiklar inkluderades 

till urvalets andra steg. Inklusionskriterier var artiklar genomförda med kvalitativ metod, 

patienter över 18 (19) år med erfarenhet av att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. 

Artiklar genomförda med kvantitativ metod samt artiklar med kvalitativ metod med 

sjuksköterskors eller familjemedlemmars upplevelser av intensivvård exkluderades. I steg två 

lästes 66 artiklars abstract enskilt av författarna, som sedan gemensamt diskuterades. Sex 

artiklar från PsycINFO exkluderades, då artiklarna redan var inkluderade från sökningen i 

CINAHL och MEDLINE. De artiklar vars abstract överensstämde med studiens syfte valdes 

ut för att studeras i fulltext. I urvalets första och andra steg var författarna oense om ett flertal 

artiklar svarade mot syftet och dessa artiklar inkluderades då i kommande steg. I steg tre 

lästes sammanlagt 24 artiklar i sin helhet enskilt av båda författarna. Av dessa exkluderades 

13 artiklar som inte svarade mot syftet efter diskussion mellan författarna. Elva artiklar valdes 

ut för granskning.  

 

4.4. Granskning 

Den granskningsmall som användes var Statens beredning för medicinsk utvärderingsmall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). De utvalda elva artiklar 

granskades, enligt granskningsmallen, först enskilt av författarna och därefter i en gemensam 

diskussion mellan författarna. En artikel exkluderades då den saknade ett flertal kriterier 

enligt granskningsmallen. Efter granskning inkluderades tio artiklar. Artikelmatris för 

översikt av artiklar samt styrkor och svagheter presenteras i bilaga 2.  

  

4.5 Dataanalys  

Integrerad analys användes vid sammanställning av resultatet (Kristensson, 2014). Artiklarnas 

resultat översattes skriftligt från engelska till svenska med hjälp av internetbaserade lexikon 

och därefter studerades resultatet enskilt av författarna för att identifiera likheter och 

skillnader. Materialets likheter och skillnader dokumenterades enskilt av författarna för att 
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sedan i en gemensam diskussion sammanföra dessa och skapa preliminära kategorier för att 

beskriva patienters erfarenheter av att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. Likheter och 

skillnader från artiklarnas resultat placerades under lämplig kategori. Efter ytterligare 

diskussion mellan författarna fastställdes de slutgiltiga kategorierna.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Vid genomförande av vetenskapliga studier på högskolenivå krävs ingen formell etisk 

prövning. Samtlig forskning bör dock genomföras med ett etiskt förhållningsätt och författare 

till en litteraturstudie bör föra etiska resonemang och överväganden genom samtliga delar i 

studien (Kristensson, 2014). Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument bestående av etiska 

principer gällande forskning som avser människor (World Medical Association [WMA], 

2018). Samtliga tio artiklar hade fått ett godkännande från en etisk kommitté i det land studien 

genomfördes. Ett etiskt resonemang redovisades i samtliga artiklar, där hänsyn har tagits till 

olika etiska riktlinjer och författarna ansåg att artiklarna var etiskt försvarbara. Författarna har 

diskuterat artiklarnas etiska resonemang gällande Helsingforsdeklarationen, informerat 

samtycke, ljudinspelning, anonymitet, konfidentialitet och triangulering vid analys av 

resultatet. I sju av de tio artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat har forskarna 

redovisat att det fanns ett informerat samtycke från deltagarna. De tre artiklar som ej redovisat 

ett informerat samtycke har fört andra etiska resonemang och författarna valde därmed att 

inkludera artiklarna i litteraturstudien. För deltagarna i studierna har inga personliga uppgifter 

framkommit i resultatet och deltagarnas integritet är därmed skyddade (Kristensson, 2014).  

 

5. Resultat  
Analysen resulterade i fyra kategorier: Förändrad kropp, Betydelsefullt för patienter, Lidande 

samt Obekant miljö. Översikt av kategorier i inkluderade artiklar presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 – Översikt av kategorier 

Artiklar Förändrad 
kropp 

Betydelsefullt 
för patienter 

Lidande Obekant miljö 

da Cruz de Castro 
& Rebrlo Betelho 
(2017) 

x x x x 

Olsen el al. (2017) x x x x 
Engström et al. 
(2013) 

x x x x 

Foster (2010) x x x  
Karlsson et al. 
(2011) 

x x x x 

Zeilani & Seymour 
(2010) 

x x x x 

Stayt et al. (2016)  x x  
Wang et al. (2009) x x x x 
Wernström et al. 
(2017) 

x x x  

Whitehorne (2015) x  x  
 

 

5.1 Förändrad kropp  
Förlust av kroppsliga funktioner kunde orsaka en känsla av att befinna sig i en bubbla 

(Whitehorne, 2015; Olsen, Nester & Hansen, 2017) samt att den egna kroppen upplevdes 

annorlunda eller främmande (Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 

2012; Engström, Nyström, Sundelin & Rattray, 2013; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 

2017). Sårbarhet och oro för att tillståndet skulle förvärras förstärkte känslan att vara fast i sin 

egen kropp (Engström et al., 2013) där patienter upplevde att deras existens hotades och att de 

förlorade sin identitet samt kontroll över kroppen (Wernström, Ryrlén & Axelsson, 2017; da 

Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Olsen et al., 2017). I det akuta skedet överlämnade 

patienter sig själva till vårdpersonalen och förlitade sig på vårdpersonalens omdöme och 

kompetens (Karlsson, Bergbom et al., 2012; Wernström et al., 2017). Patienter beskrev att de 

hade kontroll psykiskt men att kroppen var för fysiskt svag för att hantera situationen 

(Karlsson, Bergbom et al., 2012). Patienter upplevde svårigheter att ha kontroll över vad som 

pågick i deras livssituation och kunde uppleva sig passiva eller kroppen som en “grönsak” då 

de var beroende av hjälp från vårdpersonal (Wang et al., 2009; Karlsson, Bergbom et al., 

2012; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Patienter behövde hjälp med sina 

grundläggande behov då kroppen var fysiskt försvagad (Karlsson, Bergbom et al., 2012; 

Engström et al., 2013; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Wernström et al., 2017) 

och kunde uppleva det frustrerande att vårdpersonal var närvarande i samband med att de 

uträttade sina behov. Det bidrog till en ökad känsla av sårbarhet (da Cruz de Castro & Rebelo 
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Botelho, 2017) där patienter upplevde att deras värdighet påverkades negativt (Karlsson, 

Bergbom et al., 2012) samt upplevde förlust av empowerment (Wernström et al., 2017). 

Patienter önskade att de skulle återhämta sig fysiskt (Karlsson, Bergbom et al., 2012) och när 

patienters tillstånd förändrades till det bättre, ökade också behovet att få tillbaka kontroll över 

kroppen och i och med det återfå empowerment (Wernström et al., 2017).   

 

När patienters kropp förändrades påverkades även förmågan att kommunicera. Patienter 

upplevde det frustrerande och utmanande att inte ha möjlighet att förmedla tankar, önskningar 

och behov (Foster, 2010; Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; 

Engström et al., 2013; Olsen et al., 2017). Patienter upplevde obehag vid oförmåga att tala 

och att inte lyckas göra sig förstådda bidrog till känslor som ilska, panik, maktlöshet och 

förtvivlan (Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström et al., 2013). Bristen på kommunikation 

gav upphov till en känsla av att inte bli sedd som en unik individ och vården blev opersonlig 

(Karlsson, Bergbom et al., 2012). Patienter beskrev att de använde sig av alternativa 

kommunikationsformer som att peka och skriva, men på grund av den kroppsliga påverkan 

var det svårt att kontrollera rörelser (Foster, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström 

et al., 2013). Under vårdtiden fann patienter att det var enklare för äldre och erfaren 

vårdpersonal att förstå och tolka deras icke-verbala kommunikation (Karlsson, Bergbom et 

al., 2012). Anhöriga till patienter var till hjälp vid kommunikationssvårigheter, då de kände 

patienten väl och kunde tolka vad patienten menade genom blickar, pekning eller ett fåtal ord 

(Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström et al., 2013). Patienter upplevde lättnad när de 

lyckades kommunicera med hjälp av kommunikationsverktyg som bilder, Ipads och talventil 

(Foster, 2010; Engström et al., 2013; Olsen et al., 2017). 

 

5.2 Betydelsefullt för patienter 

Stöd från närstående var betydelsefullt för patienter under vårdtiden. De anhörigas närvaro 

och omsorg gav patienter tröst och en känsla av trygghet (Karlsson, Bergbom et al., 2012; 

Engström et al., 2013; Stayt, Seers & Tutton, 2016; Olsen et al., 2017) samt kunde bidra till 

att patienter glömde sin sjukdom för en stund (Wang et al., 2009; Engström et al., 2013; da 

Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Patienter upplevde familjens stöd som 

betydelsefullt för att finna kraft att orka kämpa och underlättade återhämtningsprocessen 

(Wang et al., 2009; Karlsson, Bergbom et al., 2012; Stayt et al., 2016). Familjen hade en god 

betydelse för patienter och de upplevde det smärtsamt och ensamt att vara separerad ifrån 

dem. Familjen var betydelsefull för patienter och de upplevde ensamhet samt rädsla av att 
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befinna sig i en okänd miljö utan sina anhöriga. Patienter upplevde sig sårbara i sitt kritiska 

sjukdomstillstånd och då var familjens stöd betydelsefullt. Stödet från familjen minskade 

patienters rädsla för döden (Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; da 

Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). 

 

Patienter som vårdats på intensivvården kunde drabbas av minnesstörningar och familjen var 

då betydelsefull för att hjälpa personen att fylla i minnesluckor. Anhöriga kunde återberätta 

händelser från patienters kritiska sjukdomstillstånd och besvara frågor eller funderingar 

(Karlsson, Bergbom et al., 2012; Stayt et al., 2016; Olsen et al., 2017). För att fylla i 

minnesluckor från sjukdomstiden var dagböcker skrivna av anhöriga betydelsefulla för 

patienter och användbara för att bearbeta händelsen. Patienter upplevde tacksamhet över 

dagböcker och fotografier från vårdtiden, då det gav en förståelse av händelseförloppet 

(Engström et al., 2013; Olsen et al., 2017). Patienter som inte fått dagböcker skrivna eller 

fotografier tagna beskrev en önskan om dessa minnesdokument då sjukdomstiden upplevdes 

overklig (Olsen et al., 2017). 

 

För att uppleva trygghet var det betydande för patienter att de hade förtroende för 

vårdpersonal (Foster, 2010; Engström et al., 2013). Kontinuitet i vården var betydelsefullt för 

patienter och bidrog till nära relationer mellan patienter och vårdpersonal, vilket medförde en 

känsla av trygghet (Wang et al., 2009; Zeilani & Seymour, 2010; Engström et al., 2013; Olsen 

et al., 2017). Att använda humor var befriande och att skämta med sjuksköterskor fick 

patienter att glömma sjukdomen en kort stund (Wernström et al., 2017). Patienter upplevde 

det betydelsefullt när sjuksköterskor arbetade med patienten i fokus vilket bidrog till tröst och 

tacksamhet (Zeilani & Seymour, 2010; Foster, 2010; Olsen et al., 2017). Patienter beskrev 

erfarenheter av upptagna och oerfarna sjuksköterskor som arbetade mekaniskt, vilket bidrog 

till känslor som ensamhet och otrygghet (Foster, 2010; Olsen et al., 2017). Att vårdpersonalen 

arbetade omsorgsfullt (Olsen et al., 2017), var närvarande i situationen och inte talade över 

patienters huvud var betydelsefullt och skapade en känsla av trygghet (Wang et al., 2009; 

Olsen et al., 2017). Patienter uppskattade den höga personaltätheten på 

intensivvårdsavdelningen vilket bidrog till att avdelningen upplevdes som en säker plats 

(Engström et al., 2013).  

Framtidsoptimism och hopp var betydelsefullt för återhämtning vilket stärkte patienter under 

vårdtiden. En positiv attityd var till hjälp för hopp om förbättring (Wang et al., 2009; 
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Wernström et al., 2017) och patienter beskrev en trygghet vid tecken på tillfrisknande, vilket 

stärkte deras självförtroende (Wang et al., 2009). Patienter upplevde att de fått en ny chans i 

livet och kunde se livet ur ett nytt perspektiv samt medförde en förändrad uppfattning om 

hälsa och ohälsa (da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Olsen et al., 2017). Patienter 

granskade och värderade sin hälsa och uttryckte önskningar om att förändra tidigare 

ohälsosamma levnadsvanor (Wang et al., 2009).  

 

Patienter utövade andlighet för att söka hjälp vilket var betydelsefullt för ökat hopp om 

återhämtning och överlevnad (Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012). 

Patienter kunde uppfatta sjukdomstillståndet som en prövning från Allah eller för att bli fri 

från synder. De upplevde tacksamhet mot Allah för deras överlevnad (Zeilani & Seymour, 

2010).  

 

Att vara vaken och medveten bidrog till att patienter blev delaktiga i vården, vilket upplevdes 

betydelsefullt (Karlsson, Bergbom et al., 2012; Wernström et al., 2017). Det kritiska 

sjukdomstillståndet kunde bidra till minskad delaktighet för patienter i vårdsammanhang och 

orsakade en känsla av maktlöshet (Karlsson, Bergbom et al., 2012). Patienter uppskattade att 

vara delaktiga och påverka vården, vilket minskade den passiva känslan (Wernström et al., 

2017). Information från vårdpersonal var värdefullt för att patienter skulle uppleva delaktighet 

(Karlsson, Bergbom et al., 2012; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Wernström et 

al., 2017). Brist på information om återhämtning eller försämring gjorde patienter osäkra och 

minskade deras möjlighet till delaktighet (Karlsson, Bergbom et al., 2012; da Cruz de Castro 

& Rebelo Botelho, 2017). 

 

5.3 Lidande  

Den fysiska smärtan var en orsak till lidande som upplevdes fruktansvärd och gav upphov till 

försämrad sömn, stress, oro samt önskningar om att dö (Zeilani & Seymour, 2010; da Cruz de 

Castro & Rebelo Botelho, 2017). Sugning i trakeostomin beskrevs som smärtsam och 

obehaglig (Wang et al., 2009; Foster, 2010; Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et 

al., 2012; Engström et al., 2013; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Om sugkatetern 

placerades för långt ner i halsen upplevde patienter att det var svårt att andas, vilket orsakade 

panikkänslor (Karlsson, Bergbom et al., 2012).  
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Patienter upplevde ett psykiskt lidande när de inte kunde skilja på verklighet och fantasi under 

vårdtiden samt svårigheter att förstå olika händelser på grund av hallucinationer, 

desorientering och bristande kommunikation (Wang et al., 2009; Foster, 2010; Engström et 

al., 2013; Whitehorne, 2015; Stayt et al., 2016; Olsen et al., 2017). Att inte veta om de var 

vakna eller drömde var förvirrande (Karlsson, Bergbom et al., 2012; Whitehorne, 2015) och 

patienter försökte hitta ledtrådar i miljön för att klargöra situationen (Whitehorne, 2015). 

Minnena beskrevs som traumatiska och skrämmande (Wang et al., 2009; Engström et al., 

2013; Whitehorne, 2015; Olsen et al., 2017) samt att patienter kände rädsla för återkommande 

hallucinationer (Wang et al., 2009; Whitehorne, 2015; Olsen et al., 2017). Fruktan för att 

återigen drabbas av delirium föranledde ett undvikande beteende för eventuellt utlösande 

faktorer, exempelvis avböjde patienter sömnmedicin (Whitehorne, 2015). Drömmarna 

upplevdes inte enbart som skrämmande. Patienter kunde återberätta drömmar med ett skratt 

och beskrev dem som glädjande (Olsen et al., 2017). För att minska lidande under 

förvirringstillstånd uppskattade patienter att sjuksköterskor var omhändertagande och 

förklarade vad som var verklighet (Whitehorne, 2015). 

 

5.4 Obekant miljö 

Att vakna upp på en intensivvårdsavdelning beskrevs som en chock och patienter upplevde 

avdelningen som en helt annan värld (Wang et al., 2009; da Cruz de Castro & Rebelo 

Botelho, 2017), liknande ett fängelse (Wang et al., 2009). Den högteknologiska utrustningen 

var främmande och delar av kroppen var kopplade till olika apparatur. Att vara oförmögen att 

röra sig, ha en tub i halsen och omringad av högteknologisk utrustning beskrev patienter som 

skrämmande och hotande (da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Det kunde uppstå 

ambivalens hos patienter rörande den tekniska utrustningen. Patienter övervakades av 

maskinerna vilket å ena sidan skapade trygghet och de insåg att maskinerna behövdes för 

överlevnad. Patienter hade hög tillit till utrustningen som indikerade tecken på försämring. 

Den högteknologiska utrustningen uppfattades som en källa till säkerhet och patienter 

upplevde ångest och rädsla över att maskinerna skulle sluta fungera (Wang et al., 2009; 

Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; da Cruz de Castro & Rebelo 

Botelho, 2017). Å andra sidan beskrev patienter en känsla av maktlöshet då maskinerna 

kontrollerade deras kroppar (Zeilani & Seymour, 2010; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 

2017) och kunde uppleva det obehagligt att kroppen var kopplad med kablar till olika 

teknologiska utrustningar (Wang et al., 2009; Zeilani & Seymour, 2010; Engström et al., 

2013). Den högteknologiska utrustningen medförde oljud och skarpt ljus, vilket kunde bidra 
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till försämrad sömn hos patienter (Karlsson & Bergbom et al., 2012; Olsen et al., 2017). 

Andra patienter kunde uppleva avdelningen som lugnare än vad de föreställt sig, där 

vårdpersonalens närvaro var en bidragande faktor till trygghet i den obekanta miljön 

(Engström et al., 2013).  

 

Den obekanta miljön framkallade en känsla av hjälplöshet hos patienter, vilket medförde att 

deras integritet i en del situationer påverkades (Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom 

et al., 2012). Den ständiga närvaron av vårdpersonal bidrog till att patienter drog sig för att 

berätta saker för sin familj då de inte ville att sjuksköterskor skulle höra. Patienter beskrev hur 

deras integritet rubbades av intima vårdsammanhang och hur deras kroppar vårdades av 

främmande händer (Zeilani & Seymour, 2010). Patienter beskrev frustration över att dela rum 

med en annan patient och önskade privat utrymme. Det kunde vara påfrestande att höra andra 

patienter lida på andra sidan ett draperi eller höra vårdpersonal prata med andra patienter 

(Engström et al., 2013). 

 

5.5 Resultatssammanfattning  

Patienter uppfattade att de förlorat kontrollen och att de var överlämnade i vårdpersonalens 

händer. När patienters kommunikationsförmåga var påverkad var den icke-verbala 

kommunikationen betydelsefull. Anhöriga var betydelsefulla för patienter då de kunde fylla i 

minnesluckor som uppkommit till följd av olika behandlingar. Patienter kunde uppleva 

trygghet av att vara övervakad av vårdpersonal och apparatur, medan andra patienter 

upplevde att vårdpersonal arbetade mekaniskt. Patienter beskrev rädsla för att maskiner skulle 

sluta fungera. Patienter kunde uppleva en känsla av delaktighet i vårdsituationer om 

vårdpersonal informerade om vad som skulle ske. Patienter beskrev att ha hopp och en positiv 

attityd underlättade återhämtning. Patienter beskrev ett fysiskt lidande och känslor av 

otrygghet av att apparatur och slangar var kopplade till olika kroppsdelar. Patienter beskrev 

att det var en chock att vakna upp i en okänd, högteknologisk miljö. I omvårdnadssituationer 

kunde känsla av bristande integritet uppkomma. 

 

6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion  
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6.1.1 Design 

Fördelen med en litteraturstudie är att sammanställa relevant kunskap för att fördjupa och ge 

ökad kunskap inom ett område. Författarna valde att inte studera artiklar med kvantitativ 

metod då resultatet blir generaliserbart, vilket inte var syftet med litteraturstudien. Då 

litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att ha vårdats på en 

intensivvårdsavdelning, ansågs artiklar med kvalitativ metod bäst lämpad för att beskriva 

erfarenheter (Kristensson, 2014). En intervjustudie kunde ha genomförts då det är ett lämpligt 

arbetssätt för kvalitativ datainsamling (Kristensson, 2014), men studenter tillåts inte att 

intervjua patienter. Ytterligare en anledning till vald design är den begränsade tidsåtgång 

författarna har till befogande. Litteraturstudien genomfördes i en systematisk arbetsgång för 

att stärka studiens kvalitet (Kristensson, 2014; Rosén, 2017).  

 

6.1.2 Sökstrategi 

De ämnesord som var katalogiserade, definierade och strukturerade i databasernas ordlista 

användes för att göra sökningen mer specifik. För att avgränsa sökningen kunde författarna 

använt sig av sökoperanden NOT (Kristensson, 2014). Sökoperanden NOT bör dock 

användas vaksamt (Willman, Bathsevani, Nilsson & Sandström, 2016), varav författarna 

valde att inte använda sökoperanden på grund av oerfarenhet och för att inte riskera att 

exkludera relevanta artiklar.   

  

Fritextsökningar användes för möjligheten att finna nya publiceringar och artiklar som inte 

hunnit bli indexerade (SBU, 2017) och trunkering har använts för att ytterligare bredda 

sökningen. En sökning med fritextord stärker sökningens sensitivitet, men kan samtidigt göra 

sökningen för bred och resultera i ett orimligt högt antal artiklar (Willman et al., 2016). En 

kombination av både ämnesord och fritextord ökar sökningens specificitet och sensitivitet 

(Willman et al., 2016; SBU, 2017). En kombinerad sökstrategi kan även göra att sökningen 

resulterar i icke relevanta artiklar, vilket kan ses som en svaghet (Willman et al., 2016). En 

begränsning i resultatet är att andra ord och kombinationer hade kunnat resultera i ytterligare 

artiklar som svarade mot syftet. Författarna genomförde dock ett flertal pilotsökningar för att 

utesluta sökord och kombinationer som ej resulterade i adekvata artiklar.  

  

Begränsningar har skett utifrån ålder, språk och tidsperiod för publicerade artiklar 

(Kristensson, 2014). En nackdel kan vara att artiklar som svarade mot syftet oavsiktligt 

exkluderats på grund av begränsningarna. Författarna använde peer reviewed för att garantera 
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att artiklarna blivit granskade innan publicering och därmed säkerställa kvalitet. Genom att 

använda peer reviewed stärks studiens trovärdighet. Begränsningen english language 

användes då engelska är det språk utöver svenska som författarna behärskar. En svaghet i 

litteraturstudien kan vara att författarnas modersmål inte är engelska, vilket kan ha påverkat 

översättningar av ord och innebörd. Ytterligare en svaghet relaterat till begränsningen kan 

vara att artiklar, skrivna på andra språk, kan ha exkluderats trots att de svarade mot syftet. 

Begränsningen för den valda tidsperioden 2008–2018 valdes då författarna eftersträvade 

relativt ny forskning. De olika databaserna krävde olika begränsningar och sökord för att 

generera relevanta artiklar (Kristensson, 2014).  

 

Genom att söka efter artiklar i flera databaser kan studiens resultat stärkas (Kristensson, 2014) 

och öka resultatets sensitivitet vilket ökar trovärdigheten (Willman et al., 2016; Henricsson, 

2017). De valda databaserna: CINAHL, MEDLINE och PsyclNFO täcker ämnets val av 

litteratur och följer rekommendationen att söka i minst tre databaser (SBU, 2017). Ytterligare 

sökning i andra databaser hade kunnat generera fler artiklar. I efterhand insåg författarna att 

en sökning i PubMed hade kunnat generera ännu inte publicerade artiklar i MEDLINE.  

 

6.1.3 Urval  

I urvalets första steg lästes titlar på samtliga artiklar. Om artiklarnas titlar var missvisande kan 

relevanta artiklar oavsiktligt exkluderats, vilket kan ses som en svaghet. Däremot har 

författarna genomfört urvalens samtliga steg enskilt, vilket minskar risken för att artiklar som 

svarade mot syftet har uteslutits. När författarna var oense om en artikel skulle inkluderas till 

kommande steg, valde författarna att behålla artikeln för att inte riskera att exkludera en 

artikel som svarade mot syftet (Rosén, 2017; SBU, 2017).  

  

En fördel med inklusions- och exklusionskriterier är att det tydliggör populationen som 

undersöks (Kristensson, 2014). En nackdel med exklusionskriterier kan vara att författarna 

oavsiktligt exkluderar artiklar som kan ha svarat mot syftet. 

 

6.1.4 Granskning och analys  

För att öka tillförlitligheten i resultatet har materialet granskats både enskilt och i diskussion 

mellan författarna (Kristensson 2014; Rosén, 2017). Vald granskningsmall (SBU, 2014) 

överensstämde med studiens syfte men författarna har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta 
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med granskningsmall, vilket kan ha orsakat tolkningsfel och därmed påverkat granskningens 

kvalitet.  

  

Integrerad analys genomfördes vid bearbetning av resultatet för att identifiera likheter och 

skillnader som förekommer i artiklarnas resultat, samt för att göra resultatet överskådligt 

(Kristensson, 2014). För att strukturera analys av datamaterial var artikelmatris och 

granskningsmall till stor hjälp. Författarna genomförde analysen enskilt för att sedan 

tillsammans diskutera likheter och skillnader för att inte riskera att gå miste om något i 

artiklarnas innehåll. Dataanalysen kan ha påverkats då författarna saknar tidigare erfarenhet 

av att analysera artiklar och kan ha gjort omedvetna tolkningar. Författarna upplevde 

svårigheter att skapa kategorier som överensstämde med resultatets innehåll, vilket kan göra 

att läsaren får en missvisande bild av kategorins innehåll.  

 

6.1.5 Överförbarhet 

I de studerade artiklarna beskrevs flera liknande erfarenheter från patienter oavsett ålder, kön 

eller land, vilket gör att resultatet skulle kunna överföras i liknande kontexter och på så sätt 

stärks resultatets överförbarhet (Kristensson, 2014). Skillnader i hur intensivvård organiserad 

och bedrivs kan finnas både inom ett land eller mellan länder, vilket kan leda till varierande 

erfarenheter hos patienter och därmed minska överförbarheten.  

 

6.1.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har erfarenhet av att vårda svårt sjuka patienter men saknar erfarenhet av 

intensivvård. Innan påbörjad litteraturstudie diskuterade författarna sin förförståelse för att i 

högsta grad vara objektiva genom studiens gång. Författarna har inte dokumenterat sin 

förförståelse vilket kan försvåra moment där ett objektivt arbetssätt bör tillämpas och kan 

därmed ses som en svaghet. 

 

Författarna valde att endast inkludera artiklar som var godkända av en etisk kommitté för att 

garantera att deltagarna i studien inte har kommit till skada eller blivit utnyttjade mot sin vilja 

(Forsberg & Wengström, 2016; Sandman & Kjellström, 2018). Att samtliga artiklar som 

inkluderats i litteraturstudiens resultat är godkända av en etisk kommitté och har fört ett etiskt 

resonemang kan ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 2016). Resultatet består av 

människors individuella upplevelser och materialet har hanterats med respekt, vilket är en 
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viktig del inom forskningsetik (Kristensson, 2014). Även de eventuella resultat som motsäger 

författarnas åsikter eller i de fall artiklar som beskriver motsatta resultat, har redovisats i 

litteraturstudiens resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Översättning av artiklarnas resultat 

har genomförts med varsamhet för att inte förvanska innehållet. Dock finns det en risk för 

feltolkning vid översättning av resultat på grund av att författarnas förförståelse samt att 

engelska inte är författarnas modersmål.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Utifrån de artiklar som har inkluderats i resultatet framgår det att 

patienter har varierande upplevelser av att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. I 

resultatdiskussionen diskuteras de mest framträdande fynden. 

 

6.2.1 Förändrad kropp 

Patienter beskrev att bristen på kommunikation gav upphov till en känsla av att inte bli sedd 

som en unik individ (Karlsson, Bergbom et al., 2012; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 

2017) och upplevdes av patienter som att de förlorade kontroll över sina kroppsliga funktioner 

(Wernström et al., 2017; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Olsen et al., 2017). 

Tidigare forskning visar att bristen på kommunikation kan bidra till en känsla av förlorad 

kontroll och identitet samt att känna sig fångad i sin egen kropp (Tembo, Higgins & Parker, 

2015) och patienter kan istället uppfatta sin kropp som ett fängelse (Lindwall, 2004). Nedsatt 

förmåga till kommunikation medförde att patienter upplevde känslor som ilska, panik, 

maktlöshet och förtvivlan (Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström et al., 2013) vilket även 

påvisas i en studie av Engström och Söderberg (2007). Patienters upplevelser av nedsatt 

kommunikation överensstämmer med Travelbees teori som beskriver att patienter med nedsatt 

förmåga till kommunikation upplever ensamhet och emotionellt lidande (Travelbee, 1971).  

 

Icke-verbal kommunikation var betydelsefullt för att förmedla önskningar och behov (Foster, 

2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström et al., 2013; Olsen et al., 2017) och patienter 

upplevde lättnad när de lyckades förmedla sina behov (Engström et al., 2013; Olsen et al., 

2017). Betydelsen av icke-verbal kommunikation för att förmedla önskningar och behov har 

även framkommit i andra studier (Karlsson, Forsberg et al., 2012; Slatore et al., 2012; 

Laerkner et al., 2017). Däremot har författarna inte kunnat finna belägg för att patienter 
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uppfattade att det var enklare för äldre och erfaren vårdpersonal att förstå och tolka icke-

verbal kommunikation, än yngre och mer oerfaren vårdpersonal (Karlsson, Bergbom et al., 

2012). Om sjuksköterskors förmåga att förstå patienter ska förbättras kan ett antagande vara 

att patienter skulle känna sig mer tillfreds i situationer om denne blir sedd som en unik 

individ. Det stöds av Travelbees teori som beskriver att i en omvårdnadssituation ska 

personen stå i centrum och bli sedd som en unik individ (Travelbee, 1971). Studier har visat 

att den icke-verbala kommunikationen kan förbättras om vårdpersonal och anhöriga försöker 

läsa på läppar eller använda olika hjälpmedel som pekplattor eller bilderböcker (Tolotti et al., 

2018). Det motsägs till viss del i resultatet där patienter beskriver att de försökte peka och 

skriva, men på grund av kroppslig påverkan hade de svårt att kontrollera rörelser (Foster, 

2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström et al., 2013). Ett antagande kan vara att om 

patienter upplever svårigheter att bli förstådd genom icke-verbal kommunikation kan det 

bidra till en känsla av avskildhet från omvärlden. Det överensstämmer med Travelbees teori 

som beskriver att en bristande kommunikation kan leda till en ökad känsla av ensamhet hos 

patienten (Travelbee, 1971). 

 

6.2.2 Betydelsefullt för patienter   

I resultatet framkommer det att anhörigas närvaro och stöd under vårdtiden var betydelsefullt 

för patienter (Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; Engström et al., 

2013; Olsen et al., 2017; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017), vilket visade sig ha stöd 

i andra studier som beskriver att besök av familjen var betydelsefullt och framkallade en 

känsla av trygghet (Almerud et al., 2007; Olausson et al., 2013). Studier av Cypress (2011) 

samt Stayt et al. (2016) bekräftar att familjens närvaro bidrog till tröst, stöd och kraft att 

uthärda sjukdomen samt underlättade återhämtningsprocessen. Att dagböcker var 

betydelsefulla och hjälpte patienter att fylla i minnesluckor från vårdtiden (Engström et al., 

2013; Olsen et al., 2017) påvisas även i en studie av Engström, Grip och Hamrén (2009). 

  

Kontinuerligt närvarande vårdpersonal uppskattades av patienter och bidrog till att skapa en 

nära relation och känsla av trygghet (Engström et al., 2013; Olsen et al., 2017), vilket 

bekräftas av Lykkegaard och Delmar (2015). Att en relation ska präglas av ömsesidig respekt 

och sjuksköterskors förmåga att se patienters behov beskriver Travelbee i sin teori (1971). 

Interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor är viktig för att stärka känslan av trygghet 

hos patienter (Almerud et al., 2007; Olausson et al., 2013). Patienter upplevde att information 

från sjuksköterskor var värdefullt under vårdtiden (Karlsson, Bergbom et al., 2012; da Cruz 



20 
 

de Castro & Rebelo Botelho, 2017; Wernström et al., 2017), vilket bekräftas av Lykkegaard 

och Delmar (2015). Intressant är att patienter beskrev sjuksköterskor som omsorgsfulla i sitt 

arbete, medan andra patienter beskrev att sjuksköterskor arbetade mekaniskt (Foster, 2010; 

Olsen et al., 2017). Negativa upplevelser av sjuksköterskor redogörs av Lykkegaard och 

Delmar (2015) som också framhåller att patienter var tacksamma för den vård de fått och 

därför inte ville kritisera sjuksköterskor.  

  

I resultatet framkommer det att framtidstro och en positiv attityd hos patienter var 

betydelsefullt för att bibehålla hopp och fortsätta kämpa för att överleva (Wang et al., 2009; 

Wernström et al., 2017). Liknande resultat framkommer i en studie av Wåhlin et al. (2009) 

där patienter beskriver att kämpaglöd var nödvändig för återhämtning samt att en positiv 

inställning förstärkte viljan av att övervinna sjukdomen. Lindwall (2004) menar däremot att 

patienter uppfattade det som en kamp att genomlida en sjukdom vilket kunde leda till att 

patienter kände sig trasiga inombords. Efter vårdtiden kunde patienter se livet ur ett nytt 

perspektiv och var motiverade att förändra sin livsstil (Wang et al., 2009). Travelbee (1971) 

menar att sjuksköterskan ska stödja patienten att bibehålla hoppet vid sjukdom och lidande 

samt försöka finna mening med en utmanade livssituation. Efter en sjukdom kan en individ 

utvecklas som människa (Travlbee1971). Att patienter insåg vikten av en hälsosammare 

livsstil visades sig ha stöd av Wåhlin et al. (2009). 

 

6.2.3 Obekant miljö  

Patienter kunde uppleva obehag relaterat till den högteknologiska utrustningen, vilket bidrog 

till en känsla av maktlöshet då maskinerna kontrollerade deras kroppar (Wang et al., 2009; 

Zeilani & Seymour, 2010; Engström et al., 2013), vilket stöds av Stayt, Seers och Tutton 

(2015). Patienter insåg att den högteknologiska utrustningen var avgörande för deras 

överlevnad (Wang et al., 2009; Zeilani & Seymour, 2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; da 

Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Att patienter har förståelse för utrustningens 

betydelse vid ett kritiskt sjukdomstillstånd påvisas i en studie av Stayt et al. (2015). I 

resultatet framkom det även att den högteknologiska utrustningen gav upphov till en känsla av 

trygghet, då patienter upplevde att de var övervakade och att utrustningen varnade 

omgivningen om patienters tillstånd skulle försämras (Wang et al., 2009; Zeilani & Seymour, 

2010; Karlsson, Bergbom et al., 2012; da Cruz de Castro & Rebelo Botelho, 2017). Liknande 

resultat påvisas i en studie av Wåhlin et al. (2009) samt Stayt et al. (2015) som beskriver att 
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patienter kan uppleva en känsla av trygghet då de är övervakade av den högteknologiska 

utrustningen.  

 

En känsla av att vara osynlig kunde infinna sig hos patienter när sjuksköterskor talade över 

deras huvuden och koncentrerade sig på utrustningen (Wang et al., 2009). Resultatet 

överensstämmer med Stayt et al. (2015) som beskriver att teknologin kunde ta över 

sjuksköterskors uppmärksamhet och att patienter då upplevde sig osynliga. Resultatet påvisar 

att patienter upplevde att förtroende för vårdpersonal (Foster, 2010; Engström et al., 2013) 

och närvarande vårdpersonal med kontroll över situationen var betydelsefullt för patienters 

känsla av säkerhet (Wang et al., 2009; Zeilani & Seymour, 2010; Engström et al., 2013). 

Resultatet stöds av Almerud et al. (2007) samt Olausson et al. (2013) som fann att om 

patienter upplever att de inte blir sedda av sjuksköterskor kan det minska känslan av trygghet. 

Travelbee (1971) menar att patienters upplevelser av miljön kan vara svår att generalisera då 

varje människas upplevelse är unik, medan Ylikangas (2012) beskriver att miljön kan påverka 

patienters känsla av trygghet under sjukhusvistelsen. Miljön som bland annat består av 

högteknologisk utrustning och specialistutbildade sjuksköterskor kan utgöra en trygghet för 

patienter. Ur ett samhälleligt perspektiv innebär den trygga miljön samtidigt stora kostnader 

för samhället. I Sverige vårdades 45 427 individer på en intensivvårdsavdelning under år 2017 

(SIR, 2017) och ett vårddygn beräknas kosta mellan 25 000 – 30 000 kr (Larsson & 

Rubertsson, 2012). Liknande kostnader förekommer internationellt där forskning visar att ett 

vårddygn i Irland kostar € 2,205 (McLaughlin et al., 2009) och i Indien US$ 2818 (Peter, 

2016). Ett antagande kan vara att kostnaderna är liknande globalt då intensivvård kräver en 

avancerad utrustning som ej går att utesluta samt specialistutbildad vårdpersonal, vilket 

Larsson och Rubertsson (2012) beskriver är betydande för en effektiv och bra intensivvård. 

En medvetenhet finns angående olikheter om hur sjukvårdsystem bedrivs internationellt och 

vem som står för vårdkostnaden. Sjukhuskostnaderna för patienter i Sverige betalas av 

landstinget (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:30, 2 §) vilket innebär kostnader för 

samhället.  

 

6.2.4 Genus 

Genusbegreppet omfattar samhällets syn på vad som definieras som manligt och kvinnligt 

(Wijma, Smirthwaite & Swahnberg, 2010), en individs sociala klass, ålder samt etnicitet 

(Öhman, 2009). Genus genomsyrar de sociala situationer och kulturella miljöer där människor 
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interagerar med varandra (Wijma et al., 2010). Män och kvinnor i Sverige har rätt till lika 

vård och omsorg utifrån individuella behov (Socialstyrelsen, 2009). 

  

I litteraturstudien har både män och kvinnor deltagit. Författarna har inte funnit några 

könsskillnader utifrån de erfarenheter patienter beskrev. Ur ett genusperspektiv är det av vikt 

att även om sjuksköterskor beskriver att de har en könsneutral bild av patienter, så har det i 

studier visat att det förekommer att sjuksköterskor kommunicerar olika med patienter 

beroende på kön. Sjuksköterskor beskrev att det var enklare att ta kontakt med kvinnliga 

patienter och att dessa delade med sig av sina känslor mer än vad manliga patienter gjorde 

(Kvigne, Kirkevold & Gjengedals, 2005). Det innebär att det kan finnas en ojämlikhet i 

omvårdnaden av patienter och att det förekommer att vårdpersonal utgår från egna 

föreställningar om patienters behov baserat på ålder och kön (Öhman, 2009; Myndigheten för 

vårdanalys, 2014). En ojämlik vård kan bero på vårdpersonalens bristande förmåga eller 

otillräckliga kunskaper till att individanpassa vården och bemötandet (Myndigheten för 

vårdanalys, 2014). Det bör ställas krav på att vård och behandling ska passa den aktuella 

individen (Smirthwaite, 2010). För att utveckla en jämlik vård är ett bra bemötande från 

vårdpersonal en av de viktigaste faktorerna. För att ha möjlighet att bemöta varje patient på 

rätt sätt och ge personen en individanpassad vård, behöver vårdpersonal kunskap om 

kommunikation och diskriminering (Socialstyrelsen, 2015). 

 

7. Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Utifrån de artiklar som har inkluderats i resultatet framgår det att 

patienter har varierande erfarenheter av att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. Patienters 

erfarenheter relateras till faktorer som kan bidra till känsla av otrygghet eller rädsla. 

 

8. Klinisk tillämpbarhet  
Enligt forskning har patienter varierande erfarenheter av att ha vårdats på en 

intensivvårdsavdelning, vilket sjuksköterskor bör ta del av för att få en ökad förståelse för 

patienters upplevelser under vårdtiden som kritiskt sjuk. Patienter beskriver deras erfarenheter 

av intensivvård och vad de anser är betydelsefullt men även vad som påverkat dem negativt 

under sjukdomstiden. Förståelse för patienters erfarenheter av intensivvård medför att 

sjuksköterskor blir medvetna om hur deras handlingar och agerande påverkar patienter i deras 
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utsatta vårdsituation. Studiens resultat kan bidra till att sjuksköterskor reflekterar över deras 

agerande och omhändertagande för att sedan omsätta deras nya kunskap praktiskt i 

verksamheten och därmed minska patienters negativa upplevelser av intensivvård. Kunskap 

om patienters upplevelser vid kritisk sjukdom kan leda till en förbättrad omvårdnad oavsett 

om patienter befinner sig på en intensivvårdsavdelning eller en allmän avdelning samt också 

ge sjuksköterskor en förståelse för enskilda individers erfarenheter. 

    

9. Förslag på fortsatt forskning  
Resultatet visade att det var betydelsefullt att patienten ses som en enskild individ och inte 

enbart som en sjukdomsdiagnos. I de studerade artiklarna har det inte framkommit om 

vårdpersonalen vid de olika intensivvårdsavdelningarna bedrivit personcentrerad vård. Enligt 

modellen för personcentrerad vård bör patienter, efter förmåga, göras mer aktiva och 

delaktiga i den egna vården vilket skulle kunna minska negativa upplevelser hos patienter. 

Förslag på fortsatt forskning är därmed att studera vilka effekter personcentrerad vård inom 

intensivvård kan få. 
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Bortfall: Ej redovisat men 
framgår att det inte var något 
bortfall 
 
Datainsamlingsmetod:  
Intervjuer. Öppna frågor.  
 
Analysmetod:  
Riessman´s metod  

Styrkor: Tydlig datainsamling 
och analys. Tydliga 
inklusionskriterier.  
 
Svagheter: Inget tydligt syfte. 
Ej redovisad hanterad 
förförståelse och datamättnad. 
Exklusionskriterier ej redovisat.  
 
 

Fysisk smärta orsakade stress 
och sömnstörningar hos 
patienter. Familjen var viktig 
för återhämtning. De upplevde 
socialt lidande, isolering och 
ensamhet när familjen inte var 
närvarande. Skuldkänslor över 
att inte ta hand om barnen.  
Sökte andlig hjälp hos Allah. 
Beskrev intensivvården som 
prövning av tålamod och bli fri 
från synder. Bad för att 
bibehålla hoppet om 
återhämtning. Lidande av 
högteknologisk utrustning som 
orsakade smärta och rädsla. 
Utrustningen gav känsla av 
säkerhet.   
 
 
 

  



 
 

 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Stayt C, L., Seers, K., & 
Tutton, L. 
 
2015 
 
Making sense of it: intensive 
care patient´s 
phenomenological accounts of 
story construction 
 
(Bacn)? Nursing in Critical 
Care  
 
225–232 
 
Storbritannien  
 
 
 
 
 
 

To examine the process of story 
construction in people´s 
phenomenological accounts og 
being a patient in the 
technological enviroment of 
intensive care.  

Design: Heideggerian 
fenomenologisk design, 
kvalitativ och holistiskt synsätt.  
 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Ej redovisat.  
Exklusionskriterier: Icke 
engelsktalande. Att dom inte 
själva kunde godkänna 
deltagandet. Mådde inte 
tillräckligt bra för att bli 
intervjuade.  
 
Urvalsförande:  
Avsiktligt urval. 
Intensivvårdade ≥ 4 dagar.  
  
Urval: n = 19 
Ålder: 32–86 år 
Antal kvinnor och män ej 
redovisat. 
Bortfall: Ej redovisat men 
framgår att det inte var något 
bortfall.    
 
Datainsamlingsmetod:  
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer.  
Öppna frågor.   
 
Analysmetod: Tematisk analys 
av Van Manen´s  

Styrkor: Tydligt och relevant 
syfte, urvalförande 
datainsamling och analys. 
Pålitligt resultat. Stort antal 
deltagare. Långvariga 
intervjuer. Nedskriven 
förförståelse.   
 
Svagheter: 
Inga inklusionskriterier 
redovisade. Datamättnad och 
analysmättnad ej redovisat.  
 
 

Patienter beskrev svårigheter att 
skilja på fantasi och verklighet. 
Viktigt att fylla i minnesluckor. 
Familjen hade stor betydelse, 
hjälpte patienter att komma 
ihåg. Försämrad 
tidsuppfattning.  
 
  



 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Wang, K., Zhang, B., Li, C., & 
Wang, C. 
 
2008 
 
Qualitative analysis of patients’ 
intensive care experience 
during mechanical ventilation 
 
Journal of clinical nursing 
 
183–190 
 
Kina   
 
 
 
 
 
 
 

To understand patients´ 
intensive care experience while 
receving mechanical ventilation 
in intensive care units.  

Design: Heideggerian 
fenomenologisk design, 
kvalitativ och holistiskt synsätt.  
 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Överlevt kritisk sjukdom. 
Vårdats på 
intensivvårdsavdelning. 
Respiratorbehandlad ≥ 48 
timmar. Delge giltig och 
fullständigdata.  
Exklusionskriterier: Ej 
redovisat.  
 
Urvalsförande: Deltagarna 
fick förfrågan om att delta i 
studien efter utskrivning från 
intensivvårdsavdelningen. ?  
 
Urval: n = 11 
Kvinnor: 3  
Män: 8.  
Ålder: 33–78 år  
Bortfall: Ej redovisat men 
framgår att det inte var något 
bortfall.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer.  
Öppna frågor.  
 
Analysmetod: Giorgi´s 4-
stegsanalysmetod.  
 

Styrkor:  
Tydligt syfte, relevant urval och 
urvalsförande. Redovisat 
datamättnad. Hanterat 
förförståelse vid datainsamling. 
100 % reliabilitet och validitet 
efter granskning av experter 
inom kvalitativ metodik. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriteier ej redovisat. 
Ej redovisat analysmättnad och 
förförståelse innan analys.   
 
  

Patienter beskrev 
intensivvårdsavdelningen som 
en okänd, ny värld. Passivt 
tillstånd gav känsla av 
hjälplöshet. Oförmåga att utföra 
rörelser och beroende av 
personal. Den högteknologiska 
utrustningen genererade 
kroppsligt obehag och 
sömnsvårigheter. Viktig för 
överlevnad.  
Patienter upplevde 
hallucinationer och 
mardrömmar som obehagligt. 
Positiv inställning och bibehålla 
hopp var betydelsefullt för 
återhämtning. Familjen stöd var 
viktigt. Patienter önskade högre 
närvaro och stöd av 
vårdpersonal.  
Livet fick en ny mening. 
Förbättrade levnadsvanor.  
 
  
 
 

  



 
 

 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Wernström, J., Ryrlén, E., & 
Axelsson, ÅB. 
 
2016 
 
From powerlessness to striving 
from control – experiences of 
invasive treatment while awake 
 
Journal of crinical nursing  
 
1066–1073 
 
Sverige   
 
 
 
 
 

To describe 
patients´experiences of being 
cared fore during invasive 
monitoring and treatment while 
awake  

Design:  
Explorativ kvalitativ design  
 
Population: 
Inklusionskriterier: Män och 
kvinnor. Alla åldrar. Genomgått 
invasiv övervakning och 
behandling under ≥ 24 timmar 
under vaket tillstånd.  
  
Exklusionskriterier: Psykisk 
ohälsa. Demens. Icke 
svensktalande.  
 
Urvalsförande: Avsiktligt 
urval  
  
Urval: n = 8 
Kvinnor: 3 
Män: 5 
Ålder: 70–90 år.  
Bortfall: Ej redovisat men 
framgår att det inte var något 
bortfall 
 
Datainsamlingsmetod: 
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer med intervjuguide. 
Öppna frågor.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys av 
Graneheim och Lundman 

Styrkor: Tydliga inklusions- 
och exklusionskriteier. 
Genomfört Pilotstudie.  
 
Svagheter:  
En redovisat hanterad 
förförståelse och datamättnad.  
 
 
  

Patienter beskrev förlorad 
kontroll över situationen. De 
överlämnande sig själva i 
personalens händer. I takt med 
försämring av sjukdomen 
minskade empowerment och 
behov av empowerment ökade 
vid tillfriskning.  
Förtroende för personal. 
Framtidsoptimism och hopp var 
viktigt för återhämtning. 
Delaktighet stärkte patientens 
självförtroende. Information var 
betydelsefullt.  
 
 
  

 
 



 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Whitehorne, K., Gaudine, A., 
Meadus, R., & Solberg, S. 
 
2015 
 
Lived experience of the 
intensive care unit for patients 
who experienced delirium  
 
American journal of critical 
care  
 
474–479 
 
Kanada  
 

Research question was: What is 
the lived experience of the ICU 
for patients who have 
experienced delirium? 

Design: Heideggerian 
fenomenologisk design  
 
Population: 
Inklusionskriterier: Vårdats på 
en intensivvårdsavdelning. 
Vuxen. Upplevt delirium.  
  
Exklusionskriterier:  
Demens. Icke engelsktalande. 
Oförmåga att läsa och prata.  
 
Urvalsförande: Avsiktligt 
urval.  
 
Urval: n = 10  
Kvinnor: 3 
Män: 7  
Ålder: 46–70 år  
Bortfall: Ej redovisat  
 
Datainsamlingsmetod: 
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer  
 
Analysmetod:  
Riktlinjer för fenomenologisk 
analys av van Manen’s  
 

Styrkor: 
Tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Datainsamling, analys och 
resultat tydligt beskriven. 
Datamättnad.  
 
Svagheter: Ej redovisat 
hanterad förförståelse och 
analysmättnad. Ej ålder som 
inklusionskriterié.  
 
 
 

Patienter upplevde svårigheter 
att skilja på fantasi och 
verklighet. Desorientering och 
hallucinationer var 
skrämmande. 
Minnessvårigheter upplevdes 
påfrestande och som en lättnad.  
Patienter hittade strategier för 
att undvika delirium. Rädsla för 
att återfå delirium. Flashbacks 
och minnen av intensivvård 
efter vårdtiden.  
Kommunikationsproblematik 
var frustrerande. Kontakt med 
andra människor skapade 
trygghet hos patienterna.  
 
  

 


