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ABSTRAKT 

Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under 

Extracorporeal Membran Oxygenering (ECMO) behandling.  

Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor har som arbetsuppgift att ta hand om kritiskt sjuka 

patienter. Patienter som har behov av ECMO behandling har ökat och används när ingen 

annan behandling har visat sig fungera. ECMO är en komplex behandling och ställer höga 

krav på intensivvårdssjuksköterskor. Det krävs specifika kunskaper och förmågor att handha 

avancerad apparatur, planera, prioritera och samarbeta runt patienten. 

Design: En kvalitativ intervjustudie. 

Metod: Kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes med nio 

intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i Sverige 2016. Intervjuerna 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Det analyserade materialet resulterade i två kategorier: omständigheter i arbetet för 

en otrygg och riskfylld vård, förutsättningar i arbetet för en trygg och säker vård. De två  

kategorierna resulterade i sju subkategorier.  

Konklusion: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med ECMO är att 

det är en utmanande, krävande och komplex patientgrupp att vårda. 

Intensivvårdssjuksköterskorna önskar kontinuerlig utbildning och större patientflöde för att 

minska otryggheten och få en fördjupad kunskap av patientkategorin. 

 

Nyckelord: ECMO, Erfarenheter, Intensivvård, Intensivvårdssjuksköterska, Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

Aim: To investigate intensive care nurses experiences of caring for patients during 

Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) treatment. 

Background: It is Intensive care nurses duty to care for critically ill patients. Patients that are 

undergoing ECMO treatment have increased and is used when no other treatment has worked. 

It is a complex treatment that demands a lot of knowledge, ability to handle technology, plan, 

prioritize and teamwork for the intensive care nurses. 

Design: A qualitative interview study 

Method: Qualitative interviews were conducted with nine intensive care nurses in an 

intensive care unit in Sweden during 2016 through individual semi-structured interviews. The 

interviews were analysed using qualitative content analysis.    

Results: The analysed material resulted in two categories: Circumstances of the work for an 

unsafe and risky care, Conditions of work for a safe and secure care. The two categories then 

resulted in seven subcategories.  

Conclusion: Intensive care nurses experiences of caring for patients that are undergoing 

ECMO treatment are that this patient category is challenging and complex. Intensive care 

nurses had a wish of continuous education and more clinical experiences to reduce the 

insecurity and to get greater knowledge of patients treated with ECMO.    

  

Keyword: ECMO, Experiences, Intensive care, Intensive care nurse, Qualitative content 

analysis. 
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1. BAKGRUND 

 

Enligt riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) utvecklas intensivvården konstant 

och patienterna är ofta äldre och multisjuka. Patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning är idag kritiskt sjuka med svikt i ett eller flera organ. En 

intensivvårdssjuksköterska har omvårdnadsansvaret för dessa patienter. De ska kunna 

övervaka och handha medicinteknisk utrustning och utföra ordinerade åtgärder samt utvärdera 

dem. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna samarbeta med olika yrkesprofessioner och team 

för att ge patienten den bästa möjliga vård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening., 2012). Kritiska situationer uppstår på alla 

intensivvårdsavdelningar och intensivvårdssjuksköterskor behöver inte alltid uppleva dessa 

som stressande. Intensivvårdssjuksköterskor upplever dock att ett högt emotionellt 

engagemang för patienten och dess anhöriga samt att missbedöma patientens tillstånd är 

faktorer som leder till ökad stress. Även ett oprofessionellt beteende och en dålig 

kommunikation med kollegor är också faktorer som leder till ökad stress (de Boer, van 

Rikxoort, Bakker, & Smit, 2014). 

På vissa intensivvårdsavdelningar vårdas patienter under Extracorporeal Membran 

Oxygenering (ECMO). ECMO behandling kan användas vid livshotande respiratorisk eller 

cirkulatorisk svikt samt vid en kombination av dessa två. Metoden används när ingen annan 

behandling visat sig fungera. ECMO används som en temporär support i väntan på att organen 

ska återhämta sig (Marasco, Lukas, McDonald, McMillan, & Ihle, 2008). ECMO är en av den 

mest intensiva, komplexa och högteknologiska behandlingsform som erbjuds inom vården 

(Chan et al., 2013). 

Det finns två typer av ECMO behandlingar, Veno-Venös ECMO (VV-ECMO) och Veno-

arteriell (VA-ECMO) ECMO. VV-ECMO stödjer syrgasleveransen för att möta kroppens 

syrgasbehov och avlägsnar koldioxid (Freeman, Nault, Mowry, & Baldridge, 2012). 

Indikationer för VV-ECMO är respiratorisk svikt orsakat av exempelvis acute respiratory 

distress syndrome (ARDS) och pneumoni. Vid VA-ECMO tas blodet från den venösa sidan, 

syresätts via oxygenatorn och koldioxid avlägsnas innan blodet återges till en artär med ett 

perfusionstryck (Marasco et al., 2008). VA-ECMO används vid kardiogen chock orsakad av 

exempelvis postoperativ hjärtkirurgi eller akut hjärtsvikt (Freeman et al., 2012). 
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En patient som behandlas med ECMO vårdas av ett team bestående av narkosläkare, 

perfusionist, intensivvårdssjuksköterska samt personal från andra specialiteter (Gay, Ankney, 

Cochran, & Highland, 2005). Att samarbeta och delegera uppgifter samt att ha en god 

kommunikationsförmåga är viktigt för omhändertagandet av en patient som behandlas med 

ECMO (Brum et al., 2015). En vanlig indelning av arbetet kring patienter som behandlas med 

ECMO kan vara att intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för bedside hanteringen av ECMO 

kretsen. Detta innebär även kontrollera antikoagulation, blodflöde och att kretsen handhas 

med försiktighet (Daly, Camporota, & Barrett, 2016). Intensivvårdssjuksköterskan övervakar 

patientens vitala funktioner samt gör frekventa bedömningar för att undvika komplikationer 

som förknippas med ECMO behandling. Vanliga komplikationer av ECMO behandling kan 

vara blödning, sepsis, luftembolier, disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) och 

njursvikt. Patienten löper på grund av behandlingen med ECMO även en stor risk för trycksår 

då endast försiktiga lägesändringar kan genomföras för att inte rubba kanyleringen ur sitt läge 

(Gay et al., 2005). Det ställs höga krav på intensivvårdssjuksköterskan att kunna utvärdera 

patientens välmående under omvårdnadsarbetet då komplikationer som takykardi, hypertoni 

och desaturation kan förekomma (Redaelli et al., 2016). Perfusionisten ansvarar för det 

tekniska handhavandet kring ECMO apparaten, som att byta kretsar och dit- och 

frånkopplingar (Daly et al., 2016).  

År 2015 hade fler än 60 000 fall av ECMO behandling registrerats i världen. Vid ECMO 

Center Karolinska vårdades mellan 1987-2015 över 900 patienter (von Bahr et al., 2015). 

Efter H1N1 viruset ökade efterfrågan på ECMO behandling (Freeman et al., 2012). Den 

ökade efterfrågan av ECMO behandling och bristen på perfusionister har bidragit till att 

intensivvårdssjuksköterskor utbildats att handha dessa patienter. Detta har ökat 

tillgängligheten på behandlingen men har också lett till ökade kostnader för att utbilda all 

personal (Cavarocchi et al., 2015). Att vårda en patient som behandlas med ECMO är som att 

vårda en kritiskt sjuk intensivvårdspatient. Intensivvårdssjuksköterskan måste dessutom vara 

medveten om specifik ECMO vård och dess komplikationer (Gay et al., 2005). 

   

1.1. Problemformulering 

ECMO är ett behandlingsalternativ som kräver hög kompetens, resurser och rätt 

förutsättningar. Tidigare forskning har ofta fokuserat på de medicinska och tekniska 

behandlingsmetoderna kring ECMO behandling. Vid litteratursökning uppmärksammas att 
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forskningen är begränsad när det kommer till intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att vårda patienter som behandlas med ECMO.  

 

2. SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter under ECMO behandling.  

 

3. METOD 

 

3.1. Design 

En kvalitativ studie har genomförts för att tydliggöra intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). En intervjustudie genomfördes baserad på nio 

semi-strukturerade intervjuer med frågeområden och följdfrågor för att ge de medverkande 

möjlighet att ge sin uppfattning om det som för studien var relevant (Lantz, 1993, s. 21).  

Studiens konstruktion följer Applied nursing research. 

 

3.2. Urval 

Inklusionskriterierna för medverkande i studien var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor 

med vidareutbildning inom intensivvård, både män och kvinnor på den aktuella 

intensivvårdsavdelningen. Dessa intensivvårdssjuksköterskor skulle även vara inskolade i att 

kunna vårda patienter som behandlas med ECMO. Vidare skulle deltagarnas 

arbetslivserfarenheter variera av att vårda patienter med ECMO behandling. 

Verksamhetschefen samt avdelningschefen kontaktades för muntlig och skriftlig information 

om studien, samt ett skriftligt godkännande att genomföra intervjuerna (bilaga 1). Förfrågan 

om deltagande skickades ut via mail och de medverkande fick senare anmäla sitt intresse till 

författarna (bilaga 2). Nio personer visade intresse och inkluderades i studien. Informanterna 

var fem män och fyra kvinnor med en medelålder på 42,7 år. Antal år som grundutbildad 
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sjuksköterska varierade mellan 6-39 år och antal år som intensivvårdssjuksköterska varierade 

mellan 1,5 - 36 år. 

 

3.3. Datainsamling 

En intervjubilaga utarbetades från syftet och bakgrundsförståelse för att belysa området 

(Lantz, 1993, s. 65-66). Frågor om informanternas arbetslivserfarenheter konstruerades för att 

få fram bakgrundsinformation för intervjuns ändamål för att sedan övergå till de 

semistrukturerade frågorna (Lantz, 1993, s. 63-64).  En provintervju genomfördes med syfte 

att kontrollera intervjufrågornas relevans (Lantz, 1993, s. 63-66). Intervjun spelades in, 

transkriberades ordagrant av författarna, utvärderades och bedömdes med stöd av 

handledaren. Provintervjun inkluderades i studien. Intervjuerna genomfördes hösten 2016 på 

informanternas arbetsplats. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på en tid som passade 

dem för att kunna säkerställa att vi inte blev avbrutna. Båda författarna deltog vid alla 

intervjuer och de växlade mellan att vara intervjuare och observatör. Observatören hade som 

uppgift att skriva anteckningar för att ställa följdfrågor. Denna metod valdes för att säkerställa 

att båda författarna fick en helhetsbild av intervjun. Intervjuerna inleddes med att författarna 

muntligt beskrev studiens syfte, att intervjun skulle spelas in, att deltagandet var frivilligt och 

att all information behandlas konfidentiellt (bilaga 3 & 4). Därefter fick informanten skriva 

under att den mottagit informationen. Alla intervjuer inleddes med den första intervjufrågan 

för att komma in på ämnet, därefter varierade det i vilken ordning frågorna ställdes beroende 

på hur intervjun fortskred. Under intervjun tilläts det tysta pauser för att inte stressa 

informanten och för att ge tid för personen att svara. Följdfrågor ställdes för att föra intervjun 

vidare och få fördjupade svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion på 

smartphone och varade mellan 11 till 27 minuter (medellängd 21 minuter). Ljudfilerna och 

transkriberingarna har sparats avkodade på USB-sticka som förvaras inlåst. 

 

3.4. Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131). Vid 

transkribering skrevs pauser, skratt och ljud som hummanden ned för att författarna skulle få 

med helheten av intervjun. Den transkriberade texten lästes noga igenom av bägge författarna 

för att få överblick av innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Den transkriberade texten 

analyserades genom innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman för att tolka text 
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baserad på människors upplevelser. Inledningsvis togs meningsenheter ut från texten som 

genom sitt innehåll svarade mot syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna med syfte 

att korta ner dem men samtidigt behålla dess innebörd. Efter detta sattes koder på 

meningsenheterna för att ytterligare förtydliga dess innehåll och spegla sammanhanget. 

Meningen var att identifiera och redogöra skillnader och likheter i materialet för att sedan dela 

in dessa i kategorier och subkategorier. Kategorierna bildades av subkategorier där alla koder 

i en subkategori är liknande och inte lämpar sig och passar in i andra kategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012, s. 189-191). 

 

3.5. Etiska överväganden 

Studien genomfördes efter godkännande från verksamhetschef och avdelningschef på den 

berörda intensivvårdsavdelningen (bilaga 1). Deltagarna informerades om tre punkter via 

förfrågan att delta (bilaga 2) samt innan varje intervjutillfälle; studiens syfte, informerat 

samtycke och frivilligt deltagande. Informationen har givits på ett förståeligt sätt samt inom 

en rimlig tid så att deltagarna har kunnat ta ställning till sin medverkan (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 84).  De data som framkom behandlas konfidentiellt och allt material har avkodats. 

Materialet har behandlats med konfidentialitet så att inga obehöriga har kunnat ta del av det 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 78).  
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4. RESULTAT 

 

I analysen framkom att intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med 

ECMO är utmanande, krävande och komplext. De strävar efter att ge patienten en trygg och 

säker vård men de har inte alltid de rätta förutsättningarna. Resultatet formuleras i två 

kategorier: omständigheter i arbetet för en otrygg och riskfylld vård och förutsättningar i 

arbetet för en trygg och säker vård. Varje kategori med tillhörande subkategorier presenteras i 

nedanstående tabell och i löpande text med citat. 

Tabell: Översikt av subkategorier och kategorier som beskriver intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter under ECMO behandling.  

 

Subkategorier Kategorier 

Hög arbetsbelastning 

Komplexa vårdbehov 

Kunskapsbrister 

  

Omständigheter i arbetet för en otrygg och 

riskfylld vård 

Skapa sig en bild  

Beroende av varandra 

Behov av riktlinjer 

Viljan att vårda fler patienter 

  

Förutsättningar i arbetet för en trygg och 

säker vård 

 

4.1. Omständigheter i arbetet för en otrygg och riskfylld vård 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter är att en person som vårdas med ECMO är en svårt 

multisjuk patient. De beskriver en arbetsmiljö med många uppgifter där svåra etiska 

dilemman kan uppstå. Intensivvårdssjuksköterskor upplever att de har bristande kunskaper i 

att vårda patienter som behandlas med ECMO vilket leder till otrygghet varför önskan till mer 

utbildning var stor. I denna kategori ingår subkategorierna ´Hög arbetsbelastning`, ´Komplexa 

vårdbehov´ och ´Kunskapsbrister`.   
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Hög arbetsbelastning 

 

Patienter som behandlas med ECMO är svårt multisjuka. Det är en speciell och svår 

patientgrupp då de måste genomgå svåra och komplicerade behandlingar och operationer. Det 

finns omständigheter i form av stress och svåra arbetsuppgifter som kan skapa otrygghet för 

intensivvårdssjuksköterskorna och medföra risker för patienterna. Den komplicerade 

sjukdomsbilden medför att intensivvårdssjuksköterskorna får mycket information att ta 

ställning till. Patienterna är ofta instabila vilket leder till långa vårdtider. 

“det är mycket mer fysiologi som man måste tänka på och det är oftast mycket mer 

behandling och droger som pågår. Man måste verkligen prestera och man har ett 

prestationskrav på sig” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna vet redan innan de börjat sitt arbetspass att det blir mycket 

arbete runt patienten. De upplever att det handlar om att hålla ställningarna och att se till att 

arbetet flyter på. Det är mycket personal inblandad från olika professioner. Arbetsbördan 

upplevs som stor trots att två intensivvårdssjuksköterskor arbetar tillsammans. De upplever att 

arbetspasset går fort då det är mycket att göra och stundtals stressigt.  

”jag tycker mest att det går ut på att fylla på sprutor. Ofta har dom jättemycket läkemedel, då 

håller man bara på och fyller på sprutor och dra upp dom hela tiden, det är som att allting 

går i ett i ett”  

 

ECMO behandling leder till koagulationsrubbningar vilket bland annat kan göra att flertalet 

omläggningar behöver genomföras under arbetspasset. Patienter som behandlas med ECMO 

har alltid respiratorbehandling och behöver ofta dialys vilket kräver extra uppmärksamhet. 

Att gå på transport till exempelvis röntgen är en arbetsuppgift som 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever som en arbetskrävande, tidskrävande och svår 

situation. 

“det är inte så jättesmidigt att gå på transport om man säger så. Det är ju alla apparater som 

ska med, man kanske har en dialys som kopplas bort och så är man ja ... sex, sju stycken i alla 

fall under transporten” 
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Intensivvårdssjuksköterskorna upplever vissa situationer med patienter som vårdats med 

ECMO som särskilt utmanande och svåra. Det kan vara situationer där ECMO behandlingen 

pågått länge och det blir ett etiskt dilemma när beslut ska tas om ECMO behandlingen ska 

fortgå eller avslutas. Särskilt utmanande blir det när patientens neurologi är intakt och de kan 

kommunicera med patienten, men trots det så blir inte patienten bättre.  

“ja man kan hamna i väldigt mycket svåra etiska … dilemman, när man har startat en 

behandling och sen så kanske den fortsätter lite för länge och alla känner väl mer eller 

mindre att det inte känns helt bra ... “ 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna anser att debriefing är något som är viktigt och används efter 

svåra och utmanande situationer med patienter som vårdats med ECMO. De upplever att det 

är viktigt för att få samtala om och få svar på funderingar kring situationen med patienten. 

“jag tror att det är viktigt, då kan man få svar på vissa funderingar man har och man får 

ventilera saker å ting” 

 

Komplexa vårdbehov 

 

En patient som behandlas med ECMO basala behov skiljer sig inte nämnvärt från andra 

intensivvårdspatienter enligt intensivvårdssjuksköterskorna. Däremot finns det 

omständigheter som försvårar för dem i arbetet. Blödningsproblematik som patienten kan ha 

leder till problem som de måste ta i beaktning när omvårdnadsåtgärder ska genomföras.  

“dels är det ju den medicinska biten, att dom här patienterna är ganska lättblödande så man 

får ta det lite varligt när man exempelvis rakar bort skägg eller om man ska göra munvård” 

 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter är att patienterna löper stor risk att drabbas av 

trycksår. De anser att det trycksårsförebyggande arbetet är något som är viktigt och borde 

prioriteras. Detta kan exempelvis vara att se till att det är torrt i sängen och att huden är 

kontrollerad. En säng med tryckavlastande funktioner är ett hjälpmedel som ofta används. Att 

förebygga kontrakturer anser de är viktigt. De berättar att förebyggande av trycksår och 

kontrakturer kan bli lidande då det är mycket annat att göra.  
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För att tillgodose patientens behov på bästa sätt krävs enligt en intensivvårdssjuksköterska att 

de faktiskt vågar genomföra omvårdnadsåtgärder. Det finns tillfällen då de inte känner sig 

trygga med att röra patienterna så mycket och då upplever de att den basala omvårdnaden bli 

lidande. De har ändå en ambition om att åtminstone göra lite av omvårdnaden än att inte göra 

någonting alls. En intensivvårdssjuksköterska upplever att de kan och vågar genomföra 

omvårdnad desto längre tid de haft hand om patienten. Omvårdnadsåtgärder ska även 

förberedas och planeras ordentligt för att det inte ska ta onödigt lång tid och minska risken att 

det kan tillstöta problem. 

“man kan tvätta framtill och man kan lätta lite lätt så här på dom, tvätta under armarna och 

så här på sidan det man kommer åt, om man inte vill vända på dom helt… det tror jag vi kan 

bli bättre på, försöka få bort respekten med att röra patienterna” 

 

Mobilisering är personalkrävande och den del av omvårdnaden som upplevs mest 

problematisk. Det finns en stor respekt och rädsla för att mobilisera patienten med tanke på 

risken att kanylerna kan rubbas ur sitt läge. Detta leder till att vändningar inte genomförs 

tillräckligt ofta. Att patienten är instabil är också något som påverkar hur ofta vändningar kan 

ske. En önskan från intensivvårdssjuksköterskorna är att när de ska mobilisera en instabil 

patient bör läkare och perfusionist närvara för att hjälpa till. Eftersom de inte finns på 

sjukhuset dygnet runt finns en önskan om att de bör vara på plats vid varje passbyte för att 

vända patienten oftare. Intensivvårdssjuksköterskorna vill bli uppmuntrade av läkare och 

perfusionist till mobilisering eller att de informerar dem om lämplig mobiliseringsgrad.  

”jag kan uppleva att exempelvis vändningar gör man bara en gång per dygn. Bädda. tvätta 

och vända det sker på förmiddagen när de är mycket folk och man kan ha både läkare och 

perfusionist på plats” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättar att patienter som vårdas med ECMO på andra kliniker 

i Sverige är mindre djupt sederade och därmed mer vakna. De anser att detta är positivt för 

patienten och en förbättringspotential för kliniken. Att patienterna är vakna beskriver de som 

mer fördelaktigt för hela kroppen, så väl respiratoriskt, cirkulatoriskt och kognitivt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det skulle underlätta mobiliseringen och minska 
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trycksårsrisken för patienten om de är mindre sederade. De är även medvetna om att problem 

då kan tillstöta som risken för att patienten blir orolig och råkar dra ut en kanyl. 

“den tiden som dom slipper vara nedsövda, att dom rent av kognitivt återhämtar sig fortare 

kanske. Ju längre dom ligger desto mer problem har man ju” 

 

En intensivvårdssjuksköterska uppger att patienterna vårdas på en vårdsal med andra patienter 

på grund av låg personalbemanning. Detta medför en stökig miljö både för patienten som 

behandlas med ECMO och de andra patienterna som vårdas på salen. Den stökiga miljön 

skapas bland annat av mycket personal och anhöriga samt mycket ljud från apparatur. 

Intensivvårdssjuksköterskan anser att det vore bättre att vårda patienter som behandlas med 

ECMO på enkelsal för att skapa en lugn miljö för patienten och dess anhöriga.  

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter är att kontakten med patientens anhöriga är 

omfattande. Men de uppger att det varierar hur ofta anhöriga är hos patienten. När anhöriga är 

där upplever de att kontakten med dem är omfattande. Framförallt behöver anhöriga mycket 

information om situationen patienten befinner sig i. Informationen ges både muntligt och 

skriftligt via ett informationshäfte specifikt utformat för anhöriga till patienter som behandlas 

med ECMO. En intensivvårdssjuksköterska beskriver att det är svårt att informera anhöriga 

och hantera deras reaktioner. 

“att vara sjuk eller om någon du känner är sjuk betyder ju att du har tappat kontrollen, ett 

sätt att ge tillbaka lite kontroll är att man på något sätt får reda på vad som händer så att 

man bli medveten om det i alla fall” 

 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet är att det är en onaturlig situation för de anhöriga 

och att de ofta är oroliga och rädda för intensivvårdsmiljön. Därför anser 

intensivvårdssjuksköterskorna att det är viktigt att informera och uppmuntra anhöriga att vara 

nära patienten. Det är även angeläget att ta hänsyn till anhöriga och eventuellt vänta med vissa 

åtgärder när de är på besök. Det råder delade meningar om anhörigas delaktighet i 

omvårdnaden. En del anser att anhöriga inte ska involveras i omvårdnaden då det kan finnas 

hygien- och emotionella brister i deras förfarande. Det fanns också de som ansåg att anhöriga 

kan involveras mer i omvårdnaden. 
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“man kan be att dom smörjer händerna eller fötterna med salva, så kan man få dom att vara 

lite mer nära och våga röra vid patienten” 

 

Kunskapsbrist 

 

Behov av utbildning är viktigt och en betydelsefull del i arbetet för att 

intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna känna sig trygga i att vårda patienten. De beskriver 

att kunskapsbrister är en omständighet som skapar otrygghet. Intensivvårdssjuksköterskorna 

berättar om känslor av maktlöshet, stress och otrygghet eftersom de upplever att de inte har 

den kunskap som krävs för att vårda en patient med behov av ECMO. De behöver alltid vara 

redo om det händer något akut och ska kunna handla därefter. Larm från ECMO apparaten 

eller om den skulle stanna är det värsta som skulle kunna hända enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna eftersom de inte känner sig trygga med hur de ska hantera de 

situationer. 

Intensivvårdssjuksköterskorna anser att utbildning bör ske kontinuerligt och innefatta akuta 

situationer vad gällande larm i ECMO apparaten samt allmänt handhavande av ECMO 

apparaten. De efterfrågar teamövningar för att träna kommunikation med övriga 

personalkategorier. Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter är att den utbildning de fått 

ofta har skett efter någon specifik incident med en patient. De påtalar vikten av att utbildning 

bör ske innan något akut inträffat. 

“kunskap ger ju trygghet det kan vi inte komma ifrån, det och utbildning på dom här ECMO 

patienterna har inte varit på topp tycker jag. Vi har haft lite strö utbildningar men vi 

sköterskor har inte på långa vägar fått den utbildningen vi skulle behöva för att sköta dom 

här patienterna” 

 

4.2. Förutsättningar i arbetet för en trygg och säker vård 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver en önskan om att känna sig trygga när de vårdar 

patienter under ECMO behandling. För att uppnå detta arbetar de systematiskt, planerar och 

prioriterar. De är även beroende av ett teamarbete med övriga personalkategorier. För att öka 

tryggheten krävs kunskap, riktlinjer och klinisk erfarenhet. I denna kategori ingår 
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subkategorierna `skapa sig en bild av patienten´, `beroende av varandra´, `behov av 

riktlinjer´ och ´viljan att vårda fler´.    

 

Skapa sig en bild av patienten 

 

Innan arbetspassets början fanns det intensivvårdssjuksköterskor som upplevde ovisshet och 

nervositet inför uppgiften. Att skapa sig en bild av patienten beskriver 

intensivvårdssjuksköterskorna som en förutsättning för att känna trygghet och för att kunna 

bedriva en säker vård. 

“jag tycker oftast att det känns lite oroligt, lite osäkert innan jag hunnit fått rapport och gått 

igenom patienten och vet vad jag har för någonting” 

 

För att skapa sig en bild av patienten behöver intensivvårdssjuksköterskorna en noggrann 

rapport. Sedan behöver de tid att göra en systematisk genomgång av patienten där de bedömer 

patientens vitala funktioner samt kanylernas placering. All apparatur och dess inställningar 

måste kontrolleras för att få en uppfattning om patientens status och planering av den fortsatta 

vården. 

Enligt intensivvårdssjuksköterskorna är det viktigt att både hinna planera och kunna prioritera 

arbetsuppgifterna under arbetspassets gång för att kunna bedriva en patientsäker vård. De 

beskriver att patientens andning och cirkulation är av högsta prioritet. Omvårdnad som att 

bädda och tvätta måste nedprioriteras då det som är mer akut måste gå före för patientens 

säkerhet. 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet är att de behöver vara insatta i patientens 

behandling för att kunna medverka i diskussioner gällande den. Intensivvårdssjuksköterskorna 

har ett ansvar i att kontrollera provsvar och meddela om de är avvikande.  Planering sker 

kontinuerligt under dagen tillsammans med den andra intensivvårdssjuksköterskan och även 

läkaren vid ronden. En intensivvårdssjuksköterska påtalar vikten av att alltid vara förberedd 

på oväntade händelser.  
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”planerar just för att utifall att det blir någonting, om de händer nånting så är man ändå 

trygg i det som skulle ha varit. Då kan man lättare fokusera på akutbitarna om det börjar 

blöda eller om det blir nånting” 

 

Beroende av varandra 

 

Ett gott samarbete, god kommunikation och känslan av att inte känna sig ensam och 

utelämnad är upplevelser som intensivvårdssjuksköterskorna beskriver när de berättar hur de 

är beroende av andra. Detta är förutsättningar för att de ska uppleva trygghet och bedriva en 

säker vård. Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att de samarbetar med flera olika 

personalkategorier som läkare, perfusionister, sjukgymnaster och undersköterskor.  

De anser att det är viktigt att två intensivvårdssjuksköterskor arbetar tillsammans där de delar 

på arbetsuppgifterna, lär av varandra, diskuterar och stöttar varandra för att kunna vårda 

patienten på bästa sätt. Arbetet kan delas upp på olika sätt beroende på vilket arbetspass och 

vem de arbetar med. De beskriver att det vanligaste sättet att fördela arbetsuppgifter är att en 

intensivvårdssjuksköterska är patientansvarig medan den andre sköter provtagning och 

läkemedelshantering. De anser att det finns en risk med det eftersom information, 

kommunikation och kunskap kan gå förlorad när de inte blir involverade i helheten. Det råder 

således olika uppfattningar huruvida detta arbetssätt är det optimala för patientsäkerheten. 

“jag tycker att båda ska ha bra rapport och sen ska båda göra samma saker, jag tycker inte 

man ska fördela på något annat vis. Båda ska aktivt tänka då tycker jag det ger som mest, 

man får bra kommunikation mellan varandra och man kan lära varandra och man 

uppmärksammar olika saker” 

 

Samarbeta med en undersköterska är något som inte alla intensivvårdssjuksköterskor har 

erfarenhet av. En del påstår att när en undersköterska är med i vården kring patienten utför de 

vissa omvårdnadsåtgärder vilket underlättar för intensivvårdssjuksköterskorna och kan leda 

till att omvårdnaden prioriteras. Sjukgymnasternas delaktighet är även någonting som inte alla 

har erfarenhet av. De förmedlar en önskan om att sjukgymnasterna ska delta i större 

utsträckning för att förbättra vården för patienten samt ge möjlighet till avlastning för 

intensivvårdssjuksköterskorna. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att läkarna är engagerade och deltar i planering och 

arbetet kring patienten. Läkare finns alltid i närheten och kan svara på frågor. De upplever att 

de har ett nära samarbete och en god kommunikation med läkarna. Det fanns även en 

intensivvårdssjuksköterska som ansåg att kommunikationen med läkarna emellanåt var 

mindre bra. 

“det jag upplevde var frustrerande var att det var ingen som riktigt trodde på oss när vi sa att 

han blödde väldigt mycket. Vi blev lite klappade på huvudet av dom läkare som var 

ansvariga” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att de har ett nära samarbete med perfusionisten. 

Perfusionisten är ansvarig för ECMO apparaten och dess inställningar. Perfusionisten har en 

viktig roll eftersom de förklarar och undervisar intensivvårdssjuksköterskorna när deras 

kunskap brister. Under arbetspassen vänder intensivvårdssjuksköterskorna sig ofta till 

perfusionisten för att få stöttning och råd om behandlingen. Perfusionisten finns inte alltid på 

sjukhuset då de kan ha beredskap vissa tider på dygnet i hemmet. Kontakten sker då via 

telefon vilket kan upplevas problematiskt för intensivvårdssjuksköterskorna. De upplever att 

de inte känner sig trygga med att vårda patienter i ECMO om det skulle hända något akut eller 

om ECMO apparaten krånglar. De anser att det skulle underlätta om perfusionisten alltid 

fanns tillgänglig på sjukhuset. 

När intensivvårdssjuksköterskorna började vårda patienter som behandlas med ECMO 

upplevde de att de fokuserade mer på varje arbetsuppgift för sig. De hade svårt att få en 

helhetsbild av situationen samt syftet med de olika arbetsuppgifterna. Det förekom en 

nervositet över apparatur, övervakning och risken med att missa något väsentligt. Därför anser 

en intensivvårdssjuksköterska att en erfaren sköterska alltid stöttar och hjälper en som är ny. 

“det är ju det svåraste vi gör tycker jag att vårda ECMO patienter, så det är väl klart att det 

är ju väldigt utmanande när man är relativt ny och börjar med det” 

 

När patienterna började vårdas på intensivvårdsavdelningen var en intensivvårdssjuksköterska 

ansvarig för patienten. Detta ledde till att intensivvårdssjuksköterskan var beroende av hjälp 

från kollegor som kanske inte alltid var tillgängliga. Tidigare larmade ECMO apparaten mer 

och patienterna var mer instabila vilket gjorde arbetsbördan tyngre. Ju större erfarenhet de fått 
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med tiden och att de nu samarbetar två intensivvårdssjuksköterskor tillsammans desto 

tryggare känner de sig i sin yrkesroll.  

“jag tror att dom har haft så många lyckade ECMO här som har fungerat bra och man 

märker att det är engagerande för all personal. Den där positiviteten är bra för alla blir 

bättre på det” 

 

Behov av riktlinjer 

 

Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse är att riktlinjer och rutiner behövs för att kunna 

tydliggöra vad som ska göras och på vilket sätt det ska genomföras. De upplever att riktlinjer 

är en förutsättning för att bedriva en säker vård. De riktlinjer som finns upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna är bra och väl genomarbetade men en del anser att det 

fokuserar mycket på det medicinska omhändertagandet.  

”risken med ett PM kring ECMO behandling är att det blir så fruktansvärt omfattande att det 

är ingen som läser hela” 

 

De upplever att omvårdnaden behöver förtydligas i det befintliga PM:et så att alla kan arbeta 

på samma sätt för att säkerställa patientsäkerheten och öka tryggheten för 

intensivvårdssjuksköterskorna. Det finns en önskan om att tydliggöra information om tips på 

åtgärder som underlättar omvårdnadsarbetet, exempelvis vilken tandborste som kan användas 

eller om tandborste ska användas överhuvudtaget. 

 

Viljan att vårda fler patienter 

 

På intensivvårdsavdelningen vårdas ett fåtal patienter som behandlas med ECMO per år. Det 

kan gå lång tid mellan patienterna och detta leder till att intensivvårdssjuksköterskorna aldrig 

får rutin att vårda denna patientgrupp. De upplever att det är en förutsättning och att fler 

patienter skulle öka förståelsen och ger en klarare helhetsbild av denna patientgrupp. Ett ökat 

antal patienter skulle kunna leda till att de lättare skulle kunna lära sig att uppmärksamma 

avvikande tillstånd.  
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”jag tror allting handlar om att man har ett flöde av patienter … för det är det som utvecklar 

verksamheten” 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter under ECMO behandling. Under analysen framkom två kategorier: 

omständigheter i arbetet för en otrygg och riskfylld vård, förutsättningar i arbetet för en trygg 

och säker vård. Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter att vårda 

patienter som behandlas med ECMO är komplext, mångfacetterad, personalkrävande och 

innebär svåra och oväntade utmaningar. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur de var 

tvungna att vårda patienter de upplevde ha dålig kunskap om och liten erfarenhet av att vårda. 

De beskrev olika omständigheter kring vården som de upplevde som otrygg och riskfylld. 

Samtidigt beskrev de också erfarenheter av att arbeta tryggt och säkert med denna komplexa 

patientgrupp med behov av ECMO behandling.  

Enligt Virginia Hendersons omvårdnadsteori innebär omvårdnad att sjuksköterskor ska stötta 

och tillgodose patientens behov när patienten själv inte klarar av detta. God hälsa kopplas 

samman med oberoende. Tanken är att sjuksköterskan ska ersätta patientens försvagade 

funktioner som vid exempelvis medvetslöshet och andra sjukdomstillstånd. (Henderson & 

Silfvenius, 1982, s 9-11). Sjuksköterskan ska fungera i ett team och vara specialist på sin egen 

roll. Sjuksköterskan ska fungera som en individuell vårdare som i frånvaro av andra 

professioner ska klara av att ta hand om patientens hälsoproblem (Henderson, 2006). Denna 

omvårdnadsteori valdes eftersom den fokuserar på sjuksköterskans roll som vårdgivare och 

som del av ett team. Resultatet av denna studie har visat på vikten av samarbete samt hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplever olika omständigheter och förutsättningar för bedriva en 

trygg och säker vård. 

Resultatet från denna studie indikerar att patienter som behandlas med ECMO är svårt sjuka 

och intensivvårdssjuksköterskorna är medvetna om att det blir mycket att göra under 

arbetspasset. De upplever detta som omständigheter som kan bidra till en otrygg och riskfylld 

vård. I denna studie framkommer att omvårdnaden också handlade om läkemedelshantering, 
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provtagning och blödningsproblematik som ansågs vara det mest tidskrävande arbetet. Även i 

Freeman et al. (2012) beskrivs det att intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter som 

behandlas med ECMO har ansvar för bland annat att administrera läkemedel, övervaka 

patientens hemodynamik och kontrollera larm från ECMO kretsen.  

I denna studie ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att patienter som behandlas med ECMO 

vårdas i en högteknologisk miljö och att detta kan vara omständigheter som påverkar 

omvårdnadsarbetet. Detta framkommer även i en studie av Tunlind, Granström, & Engström 

(2015) som visade att den basala omvårdnaden kan ta längre tid och bli mer arbetskrävande 

för intensivvårdssjuksköterskor när det finns mycket teknisk utrustning kring patienten. De 

ansåg att apparater och utrustning tar tid och fokus från patientens omvårdnad. I en studie av 

McGrath (2008) var intensivvårdssjuksköterskors upplevelser att deras arbetsmiljö var helt 

onaturlig för utomstående, men att de själva var vana och arbetade i harmoni med tekniken. 

De ansåg att teknisk utrustning kräver mycket kunskap av dem men också stöd från kollegor 

och andra professioner. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att teknisk utrustning var 

något positivt och hjälper dem att ta hand om patienten trots att de inte hade tillräcklig 

kunskap alla gånger.  

Det tryckssårsförebyggande arbetet är komplicerat då patienter som behandlas med ECMO 

har en hög risk att drabbas eftersom det bland annat är relaterat till lång immobilisering och 

de långa operationstiderna (Freeman et al., 2012). Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie 

upplever att det trycksårsförebyggande arbetet är viktigt och måste prioriteras. De anser att en 

säng med tryckavlastande egenskaper är ett bra och viktigt hjälpmedel. I Tunlind et al. (2015) 

studie uppger intensivvårdssjuksköterskorna också att de nya och mer utvecklade sängarna 

med bättre funktioner underlättar för personalen då patienten inte måste vändas lika 

regelbundet. I vår studie uttrycker intensivvårdssjuksköterskorna en rädsla för att utföra vissa 

omvårdnadsåtgärder. Rädslan upplevs främst när de ska mobilisera patienten, då det finns risk 

för att exempelvis dra kanylerna ur sitt läge. De beskrev ett sätt att underlätta 

omvårdnadsåtgärderna var att de förberedde sig för att minska risken att något ska tillstöta. 

Detta är något Tunlind et al. (2015) även kommit fram till, det krävs noggrannhet och mycket 

behöver tas i beaktning för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder då en risk för dislokation av 

katetrar finns. Det gör att personal måste planera och anpassa sina omvårdnadsåtgärder för att 

hitta lösningar och arbeta runt problemet. 

Resultatet av denna studie visar att etiska dilemman kan uppstå och kan vara en omständighet 

som skapar otrygghet. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever exempelvis det etiskt svårt när 
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ECMO behandlingen måste avslutas. Enligt Arnebrink (2013, s 85-86) är målet med 

vårdinsatser att stärka patientens oberoende. Det är inte alltid möjligt att återgå till samma 

oberoende som när patienten var frisk. Hänsyn måste alltid tas till individens diagnos och 

framtidsutsikter. Att minimera lidande är viktigt att reflektera över när behandlingen inte 

längre är meningsfull. I Abrams, Prager, Blinderman, Burkart & Brodie (2014) studie 

beskrivs att när ECMO behandling startas på en svårt sjuk patient finns alltid en risk att 

patienten inte kommer förbättrats. Patienten hålls vid liv med en komplex och resurskrävande 

teknik som kan leda till etiska dilemman. I studien belyses vikten av att sjukvårdspersonal har 

en skyldighet att respektera patientens autonomi och delge både behandlingens begränsningar 

och möjligheter för patienten och dess anhöriga. Studien beskriver att generellt accepterar 

patienten och anhöriga det medicinska och etiska beslutet som tas angående patienten. 

Henderson (2006) menar att sjuksköterskans unika funktion är tillgodose patientens behov när 

patienten själv inte klarar av det. Sjuksköterskan ska svara för, förstå och vårda alla olika 

sorters människor. Detta kan exempelvis innebära att förmedla patientens talan när patienten 

är medvetslös. Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie nämner vikten av att få möjlighet till 

debriefing för att öka förståelsen och ge möjlighet till samtal om svåra situationer. Det 

framkom i en studie av Sandhu, Colon, Barlow, & Ferris (2016) att diskussioner under 

debriefing ger ett stöd för att framgångsrikt hantera känslomässiga problem efter att ha tagit 

hand om kritiskt sjuka patienter. Studien visade också att debriefing är viktigt för teamkänslan 

samt att det utvecklar den professionella arbetsrelationen både mellan 

intensivvårdssjuksköterskorna och läkarna. Utifrån tidigare studier och resultatet av denna 

studie anser vi att debriefing bör ingå som en rutin under patientens vårdtid. 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter i vår studie av patienter som vårdas med ECMO 

är att de ofta har anhöriga på besök. De upplever att anhöriga till patienten behöver mycket 

information för att våga vara nära sin anhörig. Deras erfarenhet är att anhöriga ofta var rädda 

för den tekniska miljön kring patienten. I en studie med syfte att intervjua anhöriga till 

patienter som behandlas med ECMO visade att förändringar och komplikationer i patientens 

tillstånd upplevdes som stressfaktorer. De anhöriga ansåg att det var viktigt att de hela tiden 

fick information och att personalen kommunicerade med dem, även om ingenting nytt hänt 

patienten. Det fanns också anhöriga som önskade information om hur ECMO apparaten 

fungerade. Intensivvårdsmiljön i sig är också någonting de kan uppleva som stressande 

(Tramm et al., 2016). Även i en studie av Freeman et al. (2012) belyses det att det är viktigt 

för intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter med ECMO behandling att de alltid 
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finns där och stöttar patienten och deras närstående, då de befinner sig i en psykiskt och 

emotionell stress. Studien beskriver även att det är viktigt att få anhöriga och patienten 

delaktiga i vården. Virginia Henderson (1982, s 9) menar att sjuksköterskor ska stötta och ta 

patientens intressen i beaktning när patienten själv inte förmår det. Då patienter som 

behandlas med ECMO är sederade så kan deras intresse och självbestämmande vara svårt att 

uppmärksamma. Arnebrink (2013, s 84) menar att handla efter godhetsprincipen grundar sig i 

patientens intresse. Det krävs reflektion och fakta om patienten för att kunna utföra rätt 

handling.  

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie upplevde att kunskapsbrist är en omständighet 

som skapar otrygghet hos dem samt kan bidra till en riskfylld vård. De känner sig maktlösa, 

stressade och osäkra eftersom de inte har den kunskap som behövs för att vårda patienter som 

behandlas med ECMO. Virginia Hendersons menar att vårdkvaliteten är starkt kopplad till 

vårdpersonalens utbildning. De bör finnas tillräckliga kunskaper och kompetens för att kunna 

vårda patienten på bästa sätt (Henderson, 1982, s. 19). En studie av Chan et al. (2013) visar att 

simuleringsträning kring patienter som behandlas med ECMO leder till ökad kunskap, 

självförtroende och förmåga att hantera eventuella akuta situationer. På detta sätt förbereds 

intensivvårdssjuksköterskor för att kunna vårda dessa patienter. Studien påpekade också 

vikten av att kontinuerligt utbilda personalen och utvärdera deras kunskap med jämna 

mellanrum. Resultatet i vår studie belyser att intensivvårdssjuksköterskorna har otillräcklig 

kunskap inom området. De uttrycker ett stort behov av mer utbildning. Vi anser att 

intensivvårdsavdelningen borde förbättra sin utbildning för intensivvårdssjuksköterskorna och 

införa simuleringsträning tillsammans med läkare och perfusionister. Detta för att ge 

intensivvårdssjuksköterskorna möjlighet att arbeta patientsäkert och öka deras förmåga att tro 

på sig själva och därmed bli trygga i sin arbetsroll. 

Resultaten i denna studie visar på att systematiskt gå igenom patienten är en förutsättning för 

intensivvårdssjuksköterskan att skapa sig en bild av patienten och att kunna ge en trygg och 

säker vård. Detta underlättar sedan arbetet under arbetspasset eftersom det är viktigt att alltid 

vara förberedd på oväntade händelser. I en studie av Freeman et al. (2012) betonas att 

intensivvårdssjuksköterskan måste ha kunskap att uppmärksamma detaljer för att snabbt 

kunna agera om något akut inträffar. Omvårdnadsansvaret innefattar även att kontinuerligt 

bedöma patientens vitala organ, bedöma hud och instick, sköta patientens hygien och 

munvård. Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie kände sig rädda för utföra vissa 

omvårdnadsåtgärder när patienten var instabil. Vi anser att även när patienten inte är stabil 
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nog att vändas bör intensivvårdssjuksköterskorna påtala behovet och tillsammans med övriga 

personalkategorier se till att patienten får ändra läge i sängen vid varje pass. Enligt olika 

studier är det intensivvårdssjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens omvårdnadsbehov.  

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie anser att andning och cirkulation alltid har 

högsta prioritet för patienten och är en förutsättning för en säker vård. De är också medvetna 

om att omvårdnaden då kan nedprioriteras. Arnebrink (2013, s 321) beskriver att svårare 

behov går före lättare behov. Enligt behovs- och solidaritetsprincipen ska resurser satsas där 

behoven är som störst. Tunlind et al. (2015) studie visade att om intensivvårdssjuksköterskor 

blir ständigt avbrutna från olika larm från apparatur så leder det till att omprioriteringar av 

omvårdnaden måste ske. 

I resultatet framkommer det hur intensivvårdssjuksköterskorna är beroende av varandra och 

andra personalkategorier för att vårda patienter som behandlas med ECMO på ett säkert och 

tryggt sätt. Framför allt samarbetar de med läkare och perfusionister. I en studie av McGrath 

(2008) beskrev sjuksköterskor på thoraxintensivvårdsavdelningen att den komplexa 

situationen som en sjuk patient befinner sig i uppmuntrade dem till samarbete och att de i 

teamet delade med sig av sina kunskaper. I en studie av Siffleet, Williams, Rapley, & Slatyer 

(2015) med syfte att undersöka på intensivvårdssjuksköterskor emotionella välmående menar 

de att samarbetet och att arbeta i team är en trygghet för intensivvårdssjuksköterskor. Att veta 

att det alltid finns professionell support tillgänglig gör att vården kring patienten hela tiden 

går framåt. Studien visade att när samarbetet brister på något sätt upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna att de känner sig otrygga och oroliga under arbetet med 

patienten. Virginia Henderson (1982, s. 10) menar att sjuksköterskan är en del av en 

medicinsk grupp som hjälper varandra med planering och utförande av åtgärder.  

Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie arbetar alltid i par vilket de beskriver som en 

trygghet. De påtalar även svårigheterna med att vara ny då de kan uppleva känslor av 

osäkerhet. I en studie av McGrath (2008) uppgav erfarna sjuksköterskor att de alltid stöttade 

nyutbildade sjuksköterskor och beskrev dem som värdefulla teammedlemmar. Även Freeman 

et al. (2012) menar att ett bra alternativ är att en rutinerad sjuksköterska samarbetar med en ny 

sjuksköterska för att ge möjlighet till utbildning.  

 



 

21 

 

5.2. Kliniska implikationer 

Intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie upplever att de har otillräcklig kunskap och för 

liten klinisk erfarenhet av att vårda patienter som behandlas med ECMO för att känna 

trygghet. Det har visat sig att det finns andra sätt att arbeta på. En studie av Freeman et al. 

(2012) har utvärderat en arbetsmodell som kallas PCG (Primary Care Giver). Denna 

arbetsmodell har använts på en intensivvårdsavdelning där det vårdas relativt få patienter med 

behov av ECMO behandling. PCG har två syften, det första är att kunna omhänderta patienter 

som behandlas med ECMO på ett säkert sätt utan att vårdpersonalen är specialister på ECMO 

behandling. Det andra syftet var att kunna möta kravet på det ökade ECMO behovet som 

fanns och därmed öka möjligheten att vårda fler patienter. Istället för att alla 

intensivvårdssjuksköterskor på enheten ska kunna vårda patienter som behandlas med ECMO 

valdes en mindre grupp intensivvårdssjuksköterskor ut. Dessa intensivvårdssjuksköterskor 

som skulle vårda patienter med ECMO behandling måste bevisa sin kompetens och genomgå 

årligt test av bland annat kunskap om den utrustning som används. Idén med att välja en 

mindre grupp intensivvårdssjuksköterskor var att säkerställa att alla var kompetenta och får 

tillräcklig utbildning och tillfällen att vårda patienter med ECMO behandling. PCG visade att 

det fanns en möjlighet att ha utbildad personal som arbetar kring patienten dygnet runt. 

Studien visade att förutsättningarna för att kunna vårda fler patienter som behöver behandling 

med ECMO ökade. 

En studie av Cavarocchi et al., (2015) jämförde två olika arbetsmodeller i syfte att bland annat 

kontrollera kostnadseffektiviteten. Där framkom att en arbetsmodell där en ensam 

intensivvårdssjuksköterska vårdade patienter som behandlas med ECMO, istället för att vårda 

dem tillsammans med en perfusionist, var mer kostnadseffektivt. Det visade sig att det inte 

var någon signifikant skillnad i mortalitet och säkerhet i vården mellan dessa grupper. I 

Freeman et al. (2012) studie om PCG modellen framkommer att under patientens vårdtid bör 

personalbemanningen ständigt utvärderas beroende på patientens status. Är patienten stabil 

bör det övervägas om en intensivvårdssjuksköterska kan vårda patienten ensam. På 

intensivvårdsavdelningen för vår studie arbetar alltid två intensivvårdssjuksköterskor 

tillsammans. Ett förslag kan vara att utvärdera om en intensivvårdssjuksköterska kan 

samarbeta tillsammans med en undersköterska i en stabilare fas i patientens behandling. 

5.3. Metoddiskussion 

Denna studie är en kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer som analyserats 

med hjälp av innehållsanalys. På intensivvårdsavdelningen där studien genomförts arbetar 
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båda författarna. Författarna och informanterna känner därför varandra vilket kan påverka 

resultatet både positivt och negativt. Det kan leda till att informanterna känner sig bekväma 

med att samtala med författarna och svara på dess frågor. Samtidigt kan det leda till att 

informanterna väljer att inte tala om vissa saker då det kan få dem att verka osäkra inom 

ämnet. Enligt Kvale (2014, s. 33) är forskningsintervjun beroende av den sociala relationen 

mellan författaren och informanten. Det är viktigt att den som intervjuar skapar en bra miljö 

så att informanten upplever sig säker och kan tala fritt.  

Att författarna hade en viss förförståelse inom ämnet är också något som kan ha påverkat 

resultatet och som märktes under intervjuerna då informanterna till en början svarade på 

frågorna med vetskapen att författarna skulle förstå. När detta hade uppmärksammats valde 

författarna att informera informanterna under intervjuerna att försöka svara på frågorna som 

att de samtalade med någon som inte hade någon inblick i hur det är att vårda patienter som 

behandlas med ECMO. Informanterna som visade sitt intresse för att delta i studien var både 

män och kvinnor och hade varierande arbetslivserfarenheter. Detta är något författarna anser 

ökar studiens tillförlitlighet eftersom det gav en möjlighet till att få en bredare förståelse och 

variation på fenomenet som studerats (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att genomföra intervjuerna kontaktade författarna informanterna för att bestämma en tid 

som passade. Då intervjuerna skulle ske på arbetstid var det svårt att få en tid som passade 

informanterna. Under perioden för intervjuerna var det en hög arbetsbelastning med mycket 

sjukfrånvaro vilket gjorde det svårt för informanterna att gå ifrån sina arbetsuppgifter. I 

efterhand var det eventuellt bättre att genomföra intervjuerna på informanternas fritid 

eftersom detta ledde till att endast nio stycken intervjuer kunde genomföras. För att öka 

studiens tillförlitlighet hade det kanske behövts ett högre deltagarantal men efter att de nio 

intervjuerna transkriberats ansåg författarna att de intervjuer som genomförts var tillräckligt 

för att svara på studiens syfte. 

Båda författarna deltog under alla intervjuer och växlade mellan att vara intervjuare medan 

den andre skrev anteckningar och ställde relevanta följdfrågor varannan intervju. Författarna 

valde att genomföra intervjuerna på detta sätt så att båda författarna skulle få en helhetsbild 

över intervjuerna och för att om en skrev anteckningar kunde den lättare formulera följdfrågor 

där de behövdes. Detta kan dock ha bidragit till att informanterna kände att de var i underläge, 

att det var två mot en och att de då inte vågade dela med sig av alla sina erfarenheter. 

Eftersom författarna är ovana att genomföra intervjuer är det något som noterats när innehållet 

har analyserats. Det förloras information på grund av att det är för få följdfrågor. Ju fler 
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intervjuer som genomfördes desto bättre blev följdfrågorna. Om studien hade haft ett högre 

deltagarantal är det möjligt att resultatet hade förändrats eftersom författarna då hade kunnat 

genomföra intervjuerna på ett mer fördelaktigt sätt. 

Fördelen med innehållsanalys för att svara på studiens syfte är att innehållsanalys fokuserar på 

tolkning av texter från till exempel inspelade intervjuer och används bland annat i 

vårdvetenskap. Innehållsanalys kan genomföras på olika abstraktionsnivåer, vilket kan både 

vara positivt och negativt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 187-199). Författarna 

har tolkat de transkriberade texterna textnära och samtidigt försökt att inte tappa viktigt 

innehåll. Det medför en viss risk att tolka texter för textnära eftersom helheten kan gå förlorad 

och att en viss grad av tolkning behövs för att resultatet ska bli meningsfullt (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012, s. 199). Eftersom författarna är ovana med att arbeta med 

innehållsanalys kan detta påverka resultatet. Därför diskuteras resultatet med författarnas 

handledare.  

Författarna har med noggrannhet arbetat för att se till att meningsenheterna inte innehållit mer 

än ett budskap samt att meningsenheterna inte förlorat sitt innehåll. Ingen relevant data har 

exkluderats och kategorierna omfattar väsentligt material för det valda ämnet. Citat från 

intervjuerna har inkluderats för att ge läsaren chansen att tolka resultatet och därmed öka 

trovärdigheten i analysen. Författarna har tillsammans gått igenom allt material och har via 

reflektion och diskussion kommit överens om tillvägagångssättet (Graneheim & Lundman, 

2004). Under analysprocessen har handledaren väglett och stöttat författarna när deras egna 

kunskaper om innehållsanalys var otillräckliga. 

Under intervjuerna kommer det fram utmanande situationer för intensivvårdssjuksköterskorna 

där de beskriver patientfall. Under analysprocessen har författarna noggrant avkodat och 

exkluderat vissa meningsenheter där situationen var för beskrivande och lätt för utomstående 

att känna igen. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 78) innebär konfidentialitet under 

analysprocessen att uppgifter som författarna får fram inte ska vara av sådan form så att 

personer eller situationer kan kännas igen.  
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6. KONKLUSION 

Intensivvårdssjuksköterskor beskriver omständigheter och förutsättningar för att ge en trygg 

och säker vård till patienter som vårdas med ECMO. Denna studie visar att 

intensivvårdssjuksköterskorna belyser vikten av att arbeta i team. En förutsättningar för att 

vårda patienter som behandlas med ECMO på ett säkert sätt är att flera professioner 

samarbetar och bidrar med sin kompetens. Patientgruppen är komplex, arbetsuppgifterna 

många och intensivvårdssjuksköterskorna beskriver känslor av otrygghet, stress och 

maktlöshet. De upplever att vården av patienterna ställer höga krav på dem. Detta är 

omständigheter som leder till osäkerhet och otrygghet. Studien visar på att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att kontakten med anhöriga är omfattande och att det är 

viktigt att de uppdateras med information och uppmuntras att vara nära patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskorna är medvetna om sina begränsningar kunskapsmässigt och 

önskar en kontinuerlig utbildning och ett ökat patientflöde för att råda bukt på problemet. I 

studien framkommer en rad omvårdnadsproblem som härrör från patientens behandling som 

beskrivs som svåra. De upplever att de inte vill genomföra vissa omvårdnadsåtgärder på 

grund av riskerna. De behöver bli bättre på att våga genomföra dem samt att de ska få mer 

stöttning från läkare och perfusionister. Det framkommer att det finns ett behov att utveckla 

riktlinjer, framförallt vad gäller omvårdnaden för att lättare hitta skriftlig vägledning så att 

alla kan arbeta utifrån samma princip. Intensivvårdssjuksköterskorna har en vilja av att 

fortsätta att utveckla vården för patientens bästa. De anser att nästa steg är att ha patienterna 

mer vakna på grund av de positiva fysiologiska och kognitiva effekterna.  

Forskning kring intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under ECMO 

behandling är begränsad. Denna studie kan ge bättre förståelse samt belysa de problem som 

kan uppstå i omhändertagandet av en patient som behandlas med ECMO på en mindre 

intensivvårdsavdelning. Denna studie uppmärksammar även möjliga förbättringsområden 

utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv. Det behövs vidare studier inom området för 

att få ett mer heltäckande resultat. Fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua andra 

personalkategorier som vårdar patienter som behandlas med ECMO.  
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Bilaga 1 Förfrågan till verksamhetschef 

 

 

  Datum 160909 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie 

 

Bakgrund 

Antalet ECMO-patienter har ökat de senaste åren. Arbetet och omvårdnaden runt denna typ 

av patientgrupp är avancerad och kräver mycket resurser. Intensivvårdssjuksköterskans 

uppgifter i samband med dessa patienter är omfattande, tidskrävande och stundtals komplexa. 

 

Syfte  

Intensivvårdsjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under ECMO behandling. 

 

Metod 

En kvalitativ studie planeras för att tydliggöra de medverkandes erfarenheter. Studien ska 

genomföras via 10-15 semi-strukturerade intervjuer med frågeområden och följdfrågor. De 

som genomför intervjuerna har noga bestämt intervjuns innehåll genom att förankra dessa mot 

bakgrundsförståelsen inom området. Inklusionkriterierna för medverkande i studien innefattar 

sjuksköterskor med vidareutbildning inom intensivvård, både män och kvinnor. De ska vara 

inskolade att kunna vårda ECMO-patienter enligt rådande rutin på avdelningen. Vidare ska de 

medverkande ha varierad arbetslivserfarenhet för att få ett mer omfattande perspektiv. 

Förfrågan om deltagande planeras att skickas ut via brev till intensivvårdssjuksköterskorna. 

 

En intervjubilaga har utarbetats från syftet med studien och den bakgrundsförståelsen som 

finns. En provintervju planeras med syfte att kontrollera tillförlitligheten. Intervjuerna 

kommer att hållas på en intensivvårdsavdelning i Sverige och kommer ske i avskilt rum. 

Intervjuerna ska spelas in med funktion på smartphone. Materialet ska transkriberas och 

kommer därefter att analyseras genom innehållsanalys. Fokus kommer att ligga på att 

identifiera och redogöra för skillnader och likheter i materialet för att sedan dela in dessa i 

kategorier och teman. 

 

Etiska bedömningar 

Deltagarna får information om studiens syfte, eventuella risker och fördelar med att delta,  



 

 
 

informerat samtycke och att de när som helst kan avbryta sin medverkan både via förfrågan 

att delta samt senare vid intervjutillfället. Den data som framkommer kommer att behandlas 

konfidentiellt och material kommer att avkodas. 

Resultatet i studien presenteras i form av en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid 

Umeå Universitet. Studien genomförs inom ramen för magisterexamen där institutionen för 

omvårdnad tillhandahåller handledare.  

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:  

 

Umeå den………………… Namnteckning…………………………………………………… 
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Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under ECMO 

behandling. 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till att 

undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under ECMO 

behandling. 

Vi vänder oss till dig som intensivvårdssjuksköterska som arbetar med ECMO-patienter. Dina 

erfarenheter av att vårda patienter under ECMO behandling är viktiga för att undersöka hur 

arbetet kring en ECMO-patient på er avdelning fungerar. För att undersöka era erfarenheter 

undrar vi om du kan tänka dig att delta i en intervjustudie. Intervjuerna kommer att spelas in 

och skrivas ner ordagrant.   

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

ange något skäl för detta. Om du väljer att ställa upp för en intervju kommer allt du berättar 

att behandlas konfidentiellt, alltså din identitet kommer inte att avslöjas. 

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet 

omvårdnad vid Umeå Universitet  

Om du vill delta i denna intervjustudie ber vi dig att du kryssar ditt svar i rutan nedan och 

signerar med din namnteckning. Lämna papperet på avsatt plats så fort som möjligt. Vid 

eventuella frågor kontakta någon av oss. Vi kontaktar dig för att planera in intervjun och 

bestämma plats. 

 

Accepterar du att delta i intervjustudien? Svar:  ❒ Ja 

Datum: 

Namn:  

Telefonnummer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 Intervjubilaga 

 

Intervjubilaga 

 
Syftet med denna studie är att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter under ECMO behandling. Detta är en intervjustudie. Intervjun kommer att spelas in 

för att sedan skrivas ned ordagrant.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

ange något skäl för detta.  

Allt du säger under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt.  

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet 

omvårdnad vid Umeå Universitet.  

 

 

1.     Kan du beskriva ett arbetspass då du vårdar en patient som med ECMO behandling? 

-    Kan du beskriva hur samarbetet under ett arbetspass fungerar när du vårdar en 

patient som behandlas med ECMO? 

-    Involveras anhöriga i omvårdnaden på något sätt och i så fall hur? 

2.     Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller omvårdnaden av patienter som behandlas 

med ECMO? 

-    Finns några riktlinjer/PM som handlar om omvårdnaden av patienter som vårdas 

med ECMO? 

3.     Kan du berätta om en situation med en patient som behandlades med ECMO som varit särskilt 

utmanande? 

-    Hur hanterade du den situationen? 

4.     Har din erfarenhet att ta hand om patienter som behandlas med ECMO förändrats? Hur var 

det när du började jämfört med nu? 

5.     Finns det något du vill förändra/förbättra när det gäller omvårdnaden av en patient som 

behandlas med ECMO? 

6.     Finns det något som du vill tillägga som vi inte pratat om? 

7.     Får vi återkomma om det är något vi undrar över? 

 

Följdfrågor: Kan du berätta mer, Kan du förtydliga, Kan du utveckla, Hur menar du. 
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KOD: 

 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under 

ECMO behandling. 

 

Ålder: 

Kön: 

Antal år som grundutbildad sjuksköterska: 

Antal år som intensivvårdssjuksköterska: 

 

Jag har muntligt och skriftligt tagit del av studiens syfte. 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt, att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande och att all information behandlas konfidentiellt.  

 

 

X
Intervjuperson

X
Datum

 

 

 

 

 


