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SAMMANFATTNING

Det övergripande syftet med avhandlingen var att tolka och beskriva innebörden i relationen 
mellan människa, teknologi och vårdande utifrån IVA-sjuksköterskors berättelser och med 
berättelser från personer som behandlas med ventilator hemma. Datainsamling har skett med 
hjälp av narrativa forskningsintervjuer med sex intensivvårdssjuksköterskor (I), 13 personer 
vilka var på väg att inleda hemventilatorbehandling (HMV) (II), dessa intervjupersoner 
intervjuades ytterligare en gång, sex till åtta månader efter det att ventilatorbehandlingen hade 
startat (III) samt slutligen nio personer vilka hade mer än två års erfarenhet av HMV (IV). 
Samtliga intervjuer analyserades med hjälp av en fenomenologisk hermeneutisk metod som är 
utvecklad av Lindseth och Norberg och som bygger på Paul Ricoeurs filosofi. 
 Resultatet beskriver innebörden i att ge omvårdnad på en intensivvårdsavdelning 
(I) som att anta rollen som patientens talesman (advocacy). Advocacy ses som ett uttryck för 
omsorg (care) och har sitt ursprung i sjuksköterskans öppenhet och känslighet för patienter 
och deras närståendes behov. Sjuksköterskorna var medvetna om teknologins effekter men 
gav den ingen framskjuten plats i vårdandet. Innebörden i att bli beroende av HMV (II) 
tolkades och uttrycktes metaforiskt som att ”hålla andan” respektive att ”få andan tillbaka”. Å 
ena sidan säkrar andningen intracellulära processer i kroppen, men å andra sidan kan också en 
”andlig-existentiell andnöd” uppstå, då upplevelsen av att inleda HMV involverar hela 
personens livssituation, kroppsligt och andligt-existentiellt. Efter sex till åtta månaders 
användning av ventilator tolkades innebörden i ett liv med beroende av ventilator som ett 
öppnande respektive slutande av den levda kroppen i förhållande till självet, andra människor 
och världen/omgivningen (III). Denna tolkning illustrerades med två målningar. Ett liv 
hemma med ventilator skall inte uppfattas som ett statiskt vara. Tvärtom, det innebär att vara i 
en ständig rörelse och förändring. Innebörden i ett långvarigt beroende av HMV (IV) tolkades 
som en förmåga i att överskrida sig själv och sina personliga gränser för att kunna leva ett gott 
liv. Denna innebörd är nära förbunden med upplevelse av livskraft och ömsesidigt beroende 
av andra, att trots ömtålighet och sårbarhet kunna nå ut till andra och världen utanför hemmet. 
Funktion och design av teknologin har en avgörande inverkan på hur kroppen som levd 
upplevs.
 Helhetsförståelsen av de fyra artiklarna (I-IV) avtäckte innebörden i relationen 
mellan människor, teknologi och vårdande som ett utbyte och skapande fysisk och andlig-
existentiell energi mellan människor och mellan människor och teknologi/teknik. Det kan 
innebära en upplevelse av att den levda kroppen fylls men också töms på energi. Denna 
tolkning pekar på betydelsen av att vårdare måste vara uppmärksamma och lyssna till det sätt 
som den levda kroppen ger ord på upplevelser i samband med hälsa och ohälsa samt att de 
måste avlägga vittnesmål inför andra om de personer/patienter som upplever lidande. 
Teknologin/tekniken agerar mellan människan och omgivningen och för att kunna införliva 
den som en del av kroppen måste teknologin/tekniken kunna upplevas som transparent, dvs. 
den måste vara tilltalande att se på och passa sitt användningsområde.  
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ABSTRACT IN ENGLISH 

The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of the relation between human beings, 
technology and care, as narrated by critical care nurses and people in need of home 
mechanical ventilation (HMV). The data are based on narrative research interviews with six 
intensive care nurses (I), 13 people who were about to start HMV (II), these 13 people were 
interviewed for a second time six to eight months after HMV had started (III), and nine 
persons with more than two years HMV experience (IV). The text was analysed using a 
phenomenological-hermeneutic research method as described by Lindseth and Norberg. The 
method is developed from the writings of the French philosopher Paul Ricoeur. 

The findings illuminate meanings of nursing care in an intensive care unit (I) as undertaking 
the role of advocacy as a caring response to another human being. The basic condition for this 
caring response depends on the nurses’ openness and sensitivity to the needs of patients or 
patients’ next of kin. The nurses were aware of the influence of technology and tried to 
modify its negative effects. Meanings of becoming dependent on HMV (II) are interpreted 
and metaphorically expressed as “to get one’s breath” and “to hold one’s breath” 
respectively. On the one hand, breathing ensures the cellular oxidation process within the 
body, but on the other hand there can be “shortness of breath” in “spiritual breathing”, and 
starting HMV will influence patients’ whole life situation, body and spirit. After using a 
ventilator six to eight months, meanings of a life dependent on a ventilator was interpreted as 
either a closure or an opening up of the lived body to oneself, other people and the world. 
This interpretation is illustrated by two images. A life on a ventilator at home is not to be seen 
as static being. On the contrary, it is a being which moves and changes over time. Being 
dependent on a ventilator and living at home, as narrated by adults with more than two years 
of HMV experience (IV), was interpreted as being able to rise above yourself and your 
personal boundaries in order to live a good life. These meanings are bound up with 
experiencing a vital force and interdependency, and despite fragility being able to reach others 
and the outside world. Design and function of technology had an impact on the lived body. 

The comprehensive understanding of the four articles (I-IV) unfolded meanings of the relation 
between human beings, technology and care, as an interchange and a creation of physical and 
spiritual energy among humans and between human and technology. It could be an experience 
of the lived body being filled with as well as emptied of energy. This interpretation points at a 
call for the caring personnel to be attentive and to listen to the voices of the lived body in 
health and illness, and to bear witness to those who suffer. Technology acts between the 
person and the world and in order to be embodied, technology must be “transparent”, i.e. 
beautiful and fit to its use.

Keywords: critical care nursing, home mechanical ventilation, ventilator, home-nursing-
professional, home health care, spiritual care, advocacy, testimony, qualitative-studies and 
phenomenological hermeneutics. 
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INLEDNING

I syfte att belysa relationen människa - teknologi - omvårdnad tar avhandlingsarbetet sin 

utgångspunkt i ett professionsperspektiv och den högteknologiska miljö som en 

intensivvårdsavdelning utgör (artikel I), för att sedan ”förflyttas” till hemmets sfär och ett 

patientperspektiv (artikel II, III, IV). Idén till avhandlingsarbetet har jag burit med mig under 

en lång tid. Jag bestämde mig tidigt för att utbilda mig inom intensivvård och efter ett år som 

grundutbildad sjuksköterska påbörjades specialistutbildningen. Man skulle nog kunna säga att 

det första året som sjuksköterska på en intensivvårdavdelning (IVA) vårdade jag apparater – 

lika mycket som människor, och ibland till och med mer. Kontakten med intensivvård har jag 

behållit under mitt fortsatta yrkesliv som lärare på Institutionen för Vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås, genom undervisning i uppdragsutbildningar för IVA-personal och som 

handledare för IVA-sjuksköterskor samt, tills dess att jag antogs som doktorand 1999, också 

som sommarvikarierande sjuksköterska. Jag har alltid gått med en undran om hur 

sjuksköterskor ser på sitt uppdrag att vårda och hur det är bli vårdad inom den 

högteknologiska miljö som IVA innebär. Andning, att hjälpa patienter att andas (tillika 

cirkulation), utgör det fenomen som i vardagstillvaron på IVA kräver ständig uppmärksamhet, 

och för att bevara och upprätthålla andningen utförs en mängd omvårdnadshandlingar ofta tätt 

sammanflätade med medicinsk vård. Patienter med andningssvikt, så väl akut som långvarig, 

och som vårdas med respirator, befinner sig i en komplicerad situation. Urträning från 

respirator, det vill säga att börja andas själv igen, blir ofta en process förenad med rädsla och 

upplevelser av ”bakslag”. Detta ställer stora krav på förståelse, uthållighet och tålamod från 

alla inblandade. Ibland resulterar situationen i att patienten inte klarar sin egenandning på ett 

tillfredställande sätt utan lämnar sjukhuset och påbörjar ett liv med respirator i hemmet.  

Problem med urträning och planering för utskrivning från IVA till ett liv hemma med 

respirator är företeelser som är beskrivna i vetenskapliga studier sedda från ett 

professionsperspektiv. Dock finns få studier som beskriver patientens upplevelse av livet 

hemma efteråt. Jag har många gånger uppfattat det som att dessa patienter befinner sig i en 

sårbar och skör situation, men också att livet hemma ger möjlighet till ett rikt liv. Min undran 

har länge rört sig kring frågan hur det är att leva så i ett längre, kanske livslångt perspektiv 

och hur vårdpersonal kan understödja ett sådant liv så att det upplevs som gott och värdefullt. 

Intervjupersonerna i avhandlingsarbetet består av sjuksköterskor verksamma inom 

intensivvård och patienter vilka har behandling med hemventilator (HMV) vilka både har och 
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inte har erfarenhet av att vårdas på IVA. Termen ventilator används i stället för respirator då 

det syftar på de ”respiratorer” som är tillverkade för och används för hemmabruk. 

Patientbegreppet syftar på den person som upplever ohälsa och/eller sjukdom och är i behov 

av vård men även på den ursprungliga betydelsen: den som lider och tåligt väntar (se 

Eriksson, 1994). Av detta följer att personer som bor hemma och är i behov av ventilator i 

föreliggande avhandling omväxlande benämns patient och person.  

I Sverige finns ingen enhetlig definition av vårdvetenskap. Terminologin är oklar och ofta 

används begreppen vårdvetenskap, omvårdnadsvetenskap och omvårdnad synonymt, då 

ämnet och kunskapsområdet beskrivs (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 

2003). En distinktion mellan begreppen görs dock (ibid), genom att använda begreppet 

vårdvetenskap som en icke yrkesspecifik benämning, vilket motsvarar betydelsen i engelskans 

caring. I föreliggande avhandling har jag samma utgångspunkt och då min forskning utgår 

från ett omsorgsperspektiv (caring, nursing care) och när begreppen vårdare och 

professionella används i texten, avses de eller den som är involverade i och har ansvar för 

patientens situation i en roll som innebär någon form av yrkesroll. Begreppen vård, vårdande 

och omvårdnad används synonymt för att markera skillnaden gentemot medicinsk vård. 
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BAKGRUND

Min avsikt med uppbyggnaden av texten som följer är att genom de olika avsnitten ge en 

bakgrundsbild och på ett övergripande sätt också beskriva utgångspunkter för 

avhandlingsarbetet.

Teknologi och teknik – en begreppsbeskrivning

Samhället har, menar Barnard (1996), hyst beundran för teknologi, och teknologier har, 

förutom att ha påverkat och förändrat samhället i stort, också starkt påverkat det praktiska 

vårdarbetet utan att detta varit så tydligt uttalat. Som utgångspunkt för reflektion över hur 

teknologi/teknik som används inom hälso- och sjukvård ingriper och verkar i förhållande till 

kropp, hälsa och sjukdom kan det därför vara fruktbart att först reflektera över den 

begreppsliga betydelsen. Betydelsen av termen teknologi kan härledas ur grekiskans techne

och logos. Techne är också ursprunget till termen teknik, men grekiskans techne har en 

mycket vidare betydelse då det även innefattar hantverksmässigt/konstnärligt kunnande (Grön 

et al., 1997; Kemp, 1991). I den ursprungliga betydelsen av begreppet techne finns ett nära 

förhållande till grekiskans poiesis; med innebörden ”skapande, frambringande” (Heidegger, 

1973). Det finns också ett nära samband mellan techne och grekiskans episteme. Båda

termerna ger uttryck för vetande, att vara insatt och hemma i något, att vara expert och att 

förstå (Zitzelsberger, 2004). Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket (1998) och 

Bonniers Svenska Ordbok (1994) beskriver ordet teknologi som ”vetenskapen om teknik”.  

I Ord för Ord. Svenska Synonymer och uttryck (1992) definieras teknik som a) teknisk 

vetenskap, ingenjörskonst, mekanik och som b) färdighet, yrkesfärdighet, handlag, rutin, 

grepp, skicklighet, konstlära, konstfärdighet, utförande, tillvägagångssätt, förfarande, sätt, 

procedur, metod och maner. Fröströms (1988) synonymlexikon anger synonymerna a) 

konstlära, konstskicklighet och b) operation, förfarande, procedur, tillvägagångssätt, taktik 

och förfaringssätt. I de synonymlexikon som angetts ovan fanns inte ordet teknologi upptaget. 

I Svensk Etymologisk Ordbok (1970) härleds teknik språkligt ur tyskans technik och 

franskans technique och ursprungligen från grekiskans tekhnikós; ”konstfull, till konst 

hörande” och till tékhné; ”konst, medel”. Teknologi återfinns inte i denna referens. Svenska 

Akademins Ordlista över svenska språket (1998) anger inte någon betydelse för teknik.
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Då flertalet av de referenser som använts i avhandlingsarbetet är engelska har även termerna 

technique, technology, high-tech och high-technology kontrollerats i ordböcker. Technology

översätts i Nordstedts Engelska Ordbok, student’s edition (1995) med ”teknologi, teknik”. 

Technique ges i samma källa betydelsen ”teknik, teknisk färdighet”. High-tech översätts med 

”högteknologisk”. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1997) beskriver betydelsen av 

technology som a) vetenskapliga studier och användande av tillämpad vetenskap (applied

sciences, till exempel ingenjörsvetenskap), och b) överförandet av tillämpad vetenskap och 

forskning till industri och praxis. Technique har betydelsen ”metod i att framföra någonting”, 

och/eller ”skicklighet”, till exempel ”målaren visade en fantastisk teknik”. I Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary (1997) ges High-tech betydelsen: ”det som involverar högteknologi” 

samt ”typ av design i inredning vilken hämtar inspiration från industrin”. High-technology

beskrivs som ”avancerad utveckling inom teknik”, då särskilt inom elektronik. Faktum är 

alltså att konst/humaniora och teknik/naturvetenskap språkligt sett ursprungligen kan härledas 

till samma betydelse (Aarnes & Wyller, 1973).  

Heidegger, som kan ses som en nutida grundare till en teknologifilosofi, skiljer inte på teknik 

och teknologi vad gäller betydelse utan använder begreppen synonymt. Han menade att 

skillnaden mellan klassisk och modern teknik består i att modern teknik har glömt konsten 

och blivit aggressiv (Kemp, 1991). Påminnelse om kopplingen mellan teknologi/teknik och 

konst är enligt Heidegger (i Fóti, 1992) räddningen för människans förhållande till teknologi. 

Heidegger (1973) beskriver människans förhållande till tekniken genom att tala om teknikens 

väsen. Vi har oftast en önskan att använda tekniken som ett medel, eller en instrumentell 

funktion som vi önskar att bemästra. Teknikens väsen däremot är förbunden med betydelsen i 

grekiskans poiesis, det vill säga den konstnärliga och hantverksmässiga frambringelsen, samt 

grekiskans aletheia, vilket betyder ”avtäckning”. Teknikens väsen är, hävdar Heidegger 

(1973), till sin natur motsägelsefull och tvetydig, då den innehåller den yttersta faran men 

också möjlighet till räddning.  

Lovitt och Brundage Lovitt (1995) menar att vi måste närma oss fenomenet teknologi/teknik 

ur ett historiskt perspektiv, då det är i högsta grad föränderligt och har påverkat människans 

livsform olika under olika epoker både genom att vi har kontrollerat men också tjänat den. 

Axelos (1976) hävdar att genom den historiska utvecklingen har tekniken i det moderna 

samhället kommit att få en nästan absolut makt och en enorm kraft. Teknologin/tekniken 

påverkar allt den kommer i kontakt med så att det helt eller delvis blir oförmöget att 
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presentera sig själv som det är. Också det vardagliga språket har kommit att förändras och 

domineras av teknik/teknologi. Genom att teknologin är beroende av energi kan den komma 

att behandla naturen som ett enda stort kraftförråd som kan exploateras (Lovitt & Brundage 

Lovitt, 1995).  

I föreliggande avhandling används teknologi och teknik ”parallellt” i den svenska texten och i 

artiklarna den engelska termen technology. Genom att teknologi/teknik används vill jag dels 

lyfta fram den ursprungliga betydelsen och kopplingen mellan konst – vetenskap, men också 

framhålla att termerna teknik och teknologi är relationella på det sättet att de förutsätter 

varandra. En metod eller ett utförande är alltid beroende av kunskap, och vice versa. 

Motsatsen innebär ett reduktionistiskt betraktelsesätt. I praxis kan detta ta sig uttryck i att 

vårdare uppträder som om de ”fastnat i” ett rutiniserat handhavande av teknisk apparatur, 

endast manipulerande med knappar och tekniska inställningar. Risken är överhängande att 

vårdarna även uppfattar sig själva som passiva objekt. Vårdarna framträder i en sådan 

situation som offer för tekniken. Patienter, vilka behandlas med hjälp av teknologi/teknik, 

uppfattas och bemöts också då på ett objektifierat och mekaniskt sätt. Min uppfattning är att 

kunskap om ett begrepps ursprungliga innebörd har betydelse i vårdandet och påverkar 

vårdaren i mötet med patienter på så sätt att det påminner om en speciell hållning. 

Teknologi/teknik och etik 

Kemp (1991) hävdar att etik förutsätter att människan inte bara är en tekniker som bearbetar 

ting utan också ett viljeväsen som lever och känner i kommunikation med andra. Etiken berör 

förhållandet mellan människor och förutsätter den känslosamma människan. Den kräver att 

den enskilda människan betraktas som oersättlig och att mänsklig gemenskap är av en annan 

art än ett tekniskt system. Etiken skulle helt sakna mening om människan betraktades som en 

maskin. Dock är ”teknologi-etik inte teknologifientlighet” (Kemp, 1991s.296). I modern tid 

har det bildats en pakt mellan teknologi och naturvetenskap och teknologin har rört sig i 

riktning bort från gemenskapen med konsten, hantverket. Teknologin och etiken har alltså 

utvecklats i riktning bort från varandra. Dock har vetenskap och teknologi, anser Kemp 

(1991), skapat nya villkor för förverkligandet av det goda livet, men människan kan ändå 

känna sig främmande inför den vetenskapliga och teknologiska världen, både privat och i 

arbetslivet. En teknologietik kan dock avtäcka de problem som modern teknologi skapar samt 

formulera sig så att det sker en humanisering av teknologierna.  
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Teknologin när drömmen om inkarnation och reinkarnation. Teknologi innebär drömmen om 

möjligheter i livet men också begränsningar genom att teknologier även är förbundna med 

frågor som rör döden (Romanyshyn, 1992). Teknologi/teknik kan också bidra med attityder 

som ”ju mer teknologi - desto bättre vård” eller ”har vi möjlighet så måste vi”. Seymore 

(1999; 2000) beskriver, från ett etnografiskt perspektiv, den process som föregår beslut om 

utsättande och/eller uppehållande av medicinsk behandling och monitorering inom 

intensivvården. De högteknologiska möjligheterna som finns tillgängliga där ger upphov till 

att döendet konstrueras. Detta föregås av förhandlingar läkare emellan, sedan med 

sjuksköterskor och med närstående. Innebörden i att vårda på intensivvårdsavdelning har 

beskrivits som möten med tragedier vilka väcker medlidande hos vårdaren (Söderberg, 

Norberg, & Gilje, 1996). Fenomen som bevarande av patientens värdighet och förmåga till 

närvaro och att ge tröst var aktiva i vårdandet (Söderberg, Gilje, & Norberg, 1997, 1999; 

Söderberg et al., 1996). I en enkätstudie (Lindblad Fridh, 2003) riktad till sjuksköterskor 

under specialistutbildning i intensivvård, skattades kunskaper i teknisk och medicinsk 

kompetens och kunskaper inom etik och kommunikation som likvärdiga. Efter ett års 

erfarenhet som IVA-sjuksköterska ansågs dock inte längre kompetens i etik och 

kommunikation som lika viktiga längre.   

Beslut om att inleda eller avsluta HMV har historiskt sett varit läkarens. Numer skall det vara 

grundat i patientens rätt till autonomi och informerat samtycke (Kent, 1996). Det finns studier 

som menar att läkarens egna värderingar om ett sådant liv avgör om och hur denna 

information läggs fram. HMV som ett möjligt alternativ kanske inte ens förs på tal (Baker, 

2001; Kent, 1996; Narayanaswami, Bertorini, Pourmand, & Horner, 2000). Patienter med 

progressiv muskelsjukdom, som Amyotrofisk Lateral Scleros (ALS), är just en sådan grupp. 

Då Young, Marshall och Anderson (1994) intervjuade personer med ALS angående 

beslutsfattande om ventilatorbehandling hade endast ett fåtal diskuterat HMV med sin läkare 

som ett framtida alternativ. I Bolmsjö och Hermeréns (2003) intervjustudie uppgav också 

närstående behov av mer kunskap om sjukdomen och dess utveckling. I Sverige finns en klar 

underbehandling när det gäller HMV i många landsting. Kunskap om förskrivning är dåligt 

spridd utanför specialistkliniker vilket också medför att patienter, speciellt de som lider av 

muskeldystrofi-sjukdomar eller KOL, inte erbjuds behandling (Laub, Berg, & Midgren, 2004; 

Midgren et al., 2000 a; Midgren, Schedin, & Olofson, 2000 b). I Danmark har föreningen 
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Muskelsvindsfonden, en ideell patientförening, spelat en viktig roll för att förändra inställning 

och möjligheter till HMV (Midgren et al., 2000 a).

Teknologi/teknik och livsvärldsperspektiv 

Idhe (1990) beskriver fenomenologi som den vetenskap som studerar människans förhållande 

till världen som: jag - relation - värld. Han menar att teknologier befinner sig i mellanrummet 

i denna relation. Människors relation till teknologi är levd i den bemärkelsen att den handlar 

om varseblivning och kroppsliga erfarenheter. Vi önskar oftast att teknologier (till exempel 

glasögon eller kontaktlinser) vi använder skall ge kroppen en utsträckthet (jag ser längre bort), 

vara mer eller mindre transparenta och bli en del av vår kropp (en del av mitt utseende, jag 

glömmer bort att jag bär dem). Den förändring teknologin medför är i högsta grad önskvärd 

men på ett sådant sätt att vi är omedvetna om den men har kontroll över den.  

Teknisk utrustning som används inom vård eller andra verksamheter är inte värdeneutral då 

den har en kraft i sig som påverkar relationer och människors livsvärldar (Barnard, 1996, 

1997; Idhe, 1990; Sandelowski, 1996). Det finns risk för att den påverkar sjuksköterskor till 

underkastelse (Barnard, 2000). Kontrollen över tekniken, såväl vad gäller användande som 

anskaffande, innehas oftast av företrädare för det medicinska perspektivet och/eller en elit 

bestående av tekniker. Teknisk utrustning har av tradition kommit att höra hemma inom 

medicinen, då den har skapats i medicinskt syfte. Van den Riet (1997), Sandelowski (1997) 

och Fairman och D´Antonio (1996) diskuterar relationen omvårdnad och teknologi utifrån ett 

genusperspektiv. Omvårdnad, oftast representerad av kvinnor, har ändå av tradition kommit 

att domineras av diskurser med stark manlig representation, inom såväl medicin, teknik som 

ekonomi. Viktigt är menar Sandelowski (1997), van den Riet (1997) och Barnard och 

Sandelowski (2001), att undersöka vilka krafter och vilka konsekvenser teknologi/teknik får 

på patient - sjuksköterskerelationen samt vilken teknisk utrustning som tjänar omvårdnadens 

syfte. Användandet av teknik påverkar sjuksköterskan genom att hon förs i en speciell 

riktning, vilket kan vara bort från patienten och själva vårdandet. Sandelowski (1996) 

refererar till studier där sjuksköterskor använde teknik. De beskrev sig själva som monitorer 

som istället för att vaka över patienterna vakade över tekniken och upphörde att använda sin 

egen sensibilitet och tolkningsförmåga.  
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Teknik kan, trots att den kan orsaka negativa effekter också underlätta vårdandet för 

sjuksköterskor och patienter samt bidra med att vårdandet och yrkesrollen utvecklas (Barnard, 

1997, 1999). Teknologi/teknik behöver inte stå som motsats till närhet och beröring i patient – 

vårdarrelation (Gadow, 1984; Timmermanns, 1997) i miljöer där högteknologisk utrustning 

används, tvärtom kan den istället ge tid och rum för vårdandet. Problemet ligger inte i 

teknologin i sig utan i hur den används, vilken mening den tillskrivs av dem som använder 

den, synen på kroppen som varande ett objekt eller subjekt samt vårdandet som teknologiskt 

eller holistiskt. Dock, efter genomgång av litteratur i samband med avhandlingsarbetet, är det 

mitt intryck att det är negativa beskrivningar av teknologi i vårdandet som överväger.

Den levda kroppen

Merleau-Ponty (1999) hävdar att det är via kroppen människan har tillgång till världen. Han 

talar om kroppen i termer av ”jag står inte framför min kropp, jag är i min kropp, eller rättare 

sagt jag är min kropp” (s.115). Också föremål vi använder kan upplevas och införlivas som en 

utvidgning av den egna kroppen. Just att vi upplever kroppen som både subjekt och objekt 

innebär att den är levd (Gadow, 1990 a). Relationen människa - teknologi är, menar Idhe 

(1990), kroppslig, denna relation är inte fixerad utan en persons kroppsuppfattning är alltid 

formbar beroende på vad teknologin/tekniken förmedlar. Ju mer osynlig, transparent eller 

utvidgande en teknologi är desto bättre passar den.

Filosofer som Lévinas och Heidegger har tillskrivit handen stor betydelse när det gäller 

människans existens och väsen (Idhe, 1990; Kemp, 1992). Handens verkan och handen som 

organ har tillskrivits avgörande betydelse för hur människan umgås med tingen och/eller hur 

hon behärskar dem. Lévinas (i Kemp, 1992) ser inte handen som enbart en tekniskt 

manipulerande hand utan också som trevande och smekande. Det är dock inte genom handen, 

menar Lévinas, som vi definierar och upptäcker världen utan genom mötet med en annans 

ansikte. Handens verkan behärskar och kontrollerar, men tjänar också teknologin/tekniken. 

Handens förmåga att frambringa det sköna visar sig i det sätt på vilket estetiska värden 

uppfylls gentemot patienten i vårdandet (Eriksson, 1999). Just att teknologin har förmågan att 

dra allas blickar åt sig gör att patienter som är teknologi/teknikberoende riskerar att betraktas 

som, eller kan komma att uppleva sig själva som, ett objekt (Gjengedal, 1994; van der Riet, 

1997). Handen och handens verkan blir i omvårdnad av speciell betydelse, då omvårdnad till 
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stor del innebär beröring av andras kroppar, till exempel hur vårdare ansluter och manipulerar 

teknologi/teknik som är förbunden med patientens kropp.  

Upplevelse av hälsa och att vara sjuk

Att uppleva hälsa behöver inte innebära frånvaro av sjukdom (Corbin, 2003; Eriksson, 1993). 

Upplevelse av hälsa är, hävdar Eriksson (1997), upplevelse av helhet och att uppleva sig som 

en hel människa. Helhetstanken tar sin utgångspunkt i människans vara som en enhet av 

kropp, själ och ande. Upplevelse av helhet är i sin djupaste mening upplevelse av helighet, att 

uppleva vördnad för livet, sig själv och andra i en anda av tro, hopp och kärlek. Rubbas 

helhetsupplevelsen uppstår lidande vilket enligt Eriksson (1994) innebär en kamp och att vara 

tvungen att utstå, men också att försonas. Lidande är alltid personligt och kan endast lindras 

om uppmärksamhet riktas mot vilken mening som tillskrivs situationen, det vill säga så som 

den unika personen beskriver sin livsvärld (Toombs, 1993).  

Sjukdom kan vara något som en person upplever ”inifrån”, eller definieras ”utifrån”, av 

professionella. Vid ett inifrånperspektiv utgår man ifrån personens egna upplevelser och 

beskrivningar. Utifrånperspektivet däremot bortser från personens egna subjektiva upplevelse 

och handlar istället om objektiva och mätbara beskrivningar (Conrad, 1987; Garro & 

Mattingly, 2000). I engelskspråkig litteratur skiljer man mellan begreppen illness och disease,

men i svenska språket görs inte denna åtskillnad. Engelskans illness innebär subjektiv upplevd 

sjukdom, medan disease avser registrerbara objektiva och biologiska förändringar i kroppens 

utseende och/eller funktion (Toombs, 1993). Illness är i större grad än disease beroende av 

kultur, historicitet och social tillhörighet (Conrad, 1987; Garro & Mattingly, 2000). Inom 

västerländsk medicin ställs patienters medicinska diagnos oftast från ett utifrånperspektiv. 

Upplevelse av sjukdom startar ofta med en diffus känsla av att något inte är rätt. Kroppen 

sänder annorlunda och obekanta signaler som vi inte kan tänka bort och plötsligt blir vi 

medvetna om vår kropp. Ett sätt att söka förklaring på och behandling för dessa tecken är att 

de ges ett namn i form av en medicinsk diagnos. Den medicinska diagnosen är, enligt Toombs 

(1993), behäftad med både kulturell och personlig mening. Hayne (2002) framhåller den 

enorma makt som ligger i den medicinska diagnosen. Ett namn på ett sjukdomstillstånd kan 

ändra en persons hela liv, men ofta innebär den medicinska diagnosen en lättnad, då den sätter 

stopp för oron som ligger i sökandet efter svar på de okända signaler som kroppen sänder.  
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Ur ett livsvärldsperspektiv är och lever människan sin kropp. Kroppen är omedelbar, något vi 

tar för given och som vi vanligtvis inte förnimmer eller tänker på. Upplevelse av ohälsa, 

sjukdom eller åldrande avbryter oftast detta sätt att vara och orsakar istället en splittring 

mellan den subjektiva och objektiva (fysiska) upplevelsen av kroppen (Corbin, 2003; Gadow, 

1982; van Manen, 1998). Kroppen kan då bli en plågsam och ibland olidlig upplevelse som 

uppfyller och upptar hela tillvaron. Det sätt som vi kommunicerar med vår kropp är oftast tyst 

(Corbin, 2003; Frank, 1995), men vi lär oss med tiden att uppfatta och känna igen kroppens 

signaler. Gadow (1982) anser att den subjektiva upplevelsen av sjukdom är svår att 

kommunicera till andra. Det vetenskapliga språket är ju skapat för att ge uttryck för det som är 

exakt och faktiskt och när det gäller upplevelser blir det därför lätt otillräckligt eller 

obegripligt. van Manen (1990) kallar den tystnad som uppstår då man konfronteras med det 

som inte går att sätta ord på för ”epistemologisk tystnad”. Madjar (1997) refererar till Leder 

och talar om “den frånvarande kroppen” och om “organisk tystnad”. 

Vårdande, både som vetenskap och praxis, har till stor del försiggått under tystnad, och orsak 

till detta, menar Lawler (1997), är problemet med kroppen. Kunskap om kroppen är teoretiskt 

och epistemologiskt fragmenterad. I det vardagliga livet har kroppen och upplevelser av den 

egna kroppen betraktats som något privat som man inte talar om, eller något som är omöjligt 

att sätta ord på. Förutom förändringar när det gäller kroppsliga förnimmelser förändrar 

upplevelse av sjukdom också hur vi upplever tid, rum och relationer med andra. Moraliska 

värderingar blir uppenbara då sjukdom är förenat med en mängd olika beslut som måste 

fattas. Sjukdom och ohälsa tar sig ofta också olika kroppsliga uttryck, vilket väcker estetiska 

värderingar, samt kan göra oss beroende av teknologi (Corbin, 2003). Upplevelse av sjukdom 

påverkar också hur vi uppfattar världen omkring oss (van Manen, 1998). En banal förkylning 

kan vara tillräckligt för att vi skall uppfatta omgivningen som hopplöst trist och grå. 

Upplevelse av ohälsa och sjukdom väcker också ett behov av att berätta. Genom att berätta 

om sin hälsa eller sjukdom skapar vi mening och förståelse för situationen (Corbin, 2003; 

Frank, 1995; Walton & Madjar, 1999). Walton och Madjar (1999) beskriver det 

fenomenologiska förhållningssättet som att anta ett “lyssnande betraktelsesätt” (listening 

gaze). Att ignorera patienter genom att inte lyssna på dem och ta del i deras berättelser om sin 

hälsosituation är det samma som att förneka deras värdighet.  
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Beroende

En person är enligt amerikanska Office of Technology Assessment (OTA) beroende av 

teknologi när han/hon behöver både medicinsk-teknisk apparatur och kontinuerlig omvårdnad 

för att uppehålla liv eller förhindra ytterligare försämring (Sarvey, 2001; Smith, 1995, 1996). 

Termen ”beroende” används genomgående i avhandlingsarbetet i en generell betydelse och 

därför ges endast en kort beskrivning av betydelse och innebörd. Beroende anges i Svenska 

Akademins Ordlista över svenska språket (1998) var liktydigt med ”förhållande, att vara 

avhängig”. Bonniers Synonym Ordbok (1995) anger följande synonymer: ”avhängig”, ”ofri”, 

”bunden” och ”osjälvständig”. Innebörden av engelskans dependent beskrivs i Oxford 

Advanced Learner´s Dictionary (1997) som a) behov för liv och överlevnad, b) ett fysiskt 

behov c) påverkad av något. Dependency ges betydelsen ”under kontroll av någon”. 

Beroende är ett moraliskt fenomen eftersom det väver in våra liv i andras och appellerar till 

ansvar. Detta ansvar för den andre kommer till oss oombett, eller som Løgstrup (1992) 

uttrycker det, som ett tyst, outtalat och radikalt etiskt krav. Roach (1995) hävdar att omsorg 

och beroende står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Beroendet pekar på det faktum att 

vi existerar i världen just på grund av andras insatser. Hur förhåller sig då beroende till 

självständighet eller autonomi? I vårdsammanhang innebär principen om autonomi oftast att 

patienten har rätt att fritt fatta sina beslut om sin egen person och att ta ansvar för sina 

handlingar. Bergsma och Thomasma (2000) framhåller att totalt beroende inte är det samma 

som förlust av autonomi. Tvärtom kan det till och med öka autonomin, då upplevelse av 

ohälsa, handikapp eller sjukdom är förenat med att lösa de problem som den nya situationen 

innebär. Att besluta sig för att överlämna sitt beslut till professionella kan i sig vara ett 

exempel på ett mycket autonomt beslut.  

Gadow (1990 a) framhåller autonomiprincipen som det mest primära värdet när det gäller 

omvårdnadens filosofiska grund. Autonomiprincipen ger till skillnad från godhetsprincipen, 

som enligt Gadow (1990 a) kan tillåta vårdpersonal att fatta beslut för patienten i tron om att 

de professionella vet bäst, en garanti för att patienten har tillgång till de professionellas stöd 

och kunskaper. Detta ger möjlighet till självförståelse, vilket i sin tur ger patienten förmåga att 

fatta ett eget underbyggt beslut. Människors liv kännetecknas mer av ett ömsesidigt beroende 

(interdependens) än oberoende. Bergsma och Thomasma (2000) hävdar att begreppen 

autonomi och värdighet är nära förbundna. De talar om delad autonomi och vill med det 

betona att autonomi inte är ”soloattribut” utan ett sätt att vända sig mot varandra, ett 
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förkroppsligat möte där båda parter värnar om varandras autonomi. En interdependent 

människosyn innebär att vi som människor lever i ömsesidigt beroende, där vi också har makt 

över varandra. Det naturliga i denna relation är att vi upplever tillit och att vi möter varandra i 

en medvetenhet om att vi - metaforiskt uttryckt - håller den andres liv i vår hand (Løgstrup, 

1992). Strandberg (2002) har beskrivit fenomenet ”beroende av vård” från ett patient-, 

närstående och från ett professionsperspektiv. Hon hävdar att i relationen och samskapandet 

finns den kraft som omformar upplevelsen av kamp för existensen som beroende av vård kan 

innebära, till en känsla av gemenskap, styrka och värdefullhet. Upplevelsen av ansvar för den 

andre känns då meningsfullt. Ellefsen (2002) intervjuade patienter inom hemsjukvård. Dessa 

beskrev beroende av vård i negativa termer. Beroendet av vård innebar en begränsning av 

autonomin och i kontakter med andra i det dagliga livet. Beroendet innebar också svårigheter i 

att förhandla med de professionella om vårdens uppläggning och genomförande, och även 

förlust av privatliv och bristande respekt. 

Andning – filosofi och livsåskådning 

Andning kan betraktas som ett fysiologiskt och mekaniskt samspel. Genom bröstkorgens 

rörelser strömmar luften in och ut samtidigt som det sker ett kemiskt utbyte mellan syre och 

koldioxid vilket medför att den kemiska balansen och metaboliska processer i kroppen 

upprätthålls. Andning och andningsarbete är så sett ett absolut fysiskt behov, men också pre-

reflektivt, något som vi vanligtvis inte tänker på utan tar för givet. Då förmågan att andas 

förändras eller inskränkts är detta förknippat med en stark känslomässig upplevelse. I avsnittet 

som följer försöker jag därför ge en bakgrund till synen på andning som ett själsligt, andligt 

och existentiellt behov. Grekiskans adjektiv pneumatikos betyder ”tillhörande ande” eller 

”andlig” (jämför engelskans spirit, spiritually) och adverbet pneumatikôs betyder ”andligt, på 

ett andligt sätt orsakat” eller ”fyllt med ande”. Båda termerna kommer från substantivet 

pneuma (Bash, 2004). Grekiskans pneuma betyder ”vindpust”, ”ande” eller ”livsande”, och 

används enligt Filosofilexikonet (Grön et al., 1997) i tre betydelser nämligen: ”den luft- och 

eldsubstans som formar världen”, ”luftig substans i kroppen som är grundval för organiska 

processer” och slutligen ”den heliga anden” i den kristna teologin. Latinets term för ande är 

spiritus och här ifrån härleds engelskans term för ande: spirit. Svenska Akademins ordlista 

(1998) anger grundbetydelsen för ande som ”andedräkt, utandad luftpust, samhörighet med 

människans andliga, själsliga förmåga, kraft, väsen”.  Då begreppet spiritual care är vanligt 

förekommande inom engelskspråkig vårdvetenskaplig litteratur, ges en kort lexikalisk 
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beskrivning av termen spirit. Norstedts Engelska Ordbok, student´s edition (1995) anger 

betydelserna ”ande, själ, kraft, stämning, sinnelag, energi, liv”. Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary (1997) beskriver spirit som ”del av en person som mer omfattar själ, känslor och 

karaktär än det kroppsliga”. Vidare anges betydelserna ”övertygelse”, ”beslutsamhet” och 

”energi”. Spiritual innefattar det som är knutet till människans själ och ande till skillnad från 

kroppen eller fysiska ting.

Andning - ett österländskt perspektiv 

Människoanden betraktas inom de flesta religioner som ett fragment av den universella 

energin - den gudomliga principen. Synen på förhållandet mellan människans ande och kropp 

skiljer sig däremot mellan religiösa trossystem. En kristen uppfattning betonar oftast 

splittringen mellan andligt och fysiskt, medan österländska och ockulta trossystem har en 

uppfattning som framhåller den nära relationen mellan kropp och ande (Fontana, 1994). På 

senare tid har man dock inom västvärlden i ökande grad vänt intresset mot österländska 

synsätt och filosofier.

Tanketraditionen inom kinesisk filosofi utgår inte från teoretiska modeller eller rationellt 

tänkande. Favrholdt (1997) anser att den är fenomenologisk, då den uppehåller sig i det som 

kan upplevas och försöker fastslå förbindelser mellan olika upplevelser. Denna 

”fenomenologiska” världsförståelse som utvecklades i förhistorisk tid har medfört att det finns 

en stor skillnad i tankesätt här jämfört med västerländska tanketraditioner. I väst tog filosofin 

sin utgångspunkt i det gamla Grekland och en rationell förståelse av tillvaron. Västvärlden har 

sedan starkt påverkats av personer som Descartes, Newton och Darwin och den 

naturvetenskapliga världsbild de presenterat. Människan kan där lätt betraktas som en maskin 

med utbytbara delar. Inom österländsk filosofi betonas däremot harmoni och upplevelse av 

helhet mellan människa, natur och universum (Favrholdt, 1997). Gemensamt för många 

österländska filosofier är synen på andning och utövandet av speciella andningstekniker. 

Qigong och Tai chi är exempel på flera tusen år gamla kinesiska filosofier kombinerade med 

läkekonst. Kroppen ses som en helhet som måste vara i balans. Tanken är att utveckla och 

stärka kroppens naturliga kraft och energi för att bevara hälsa genom att balans mellan kropp, 

själ och andning uppnås (Dorcas & Yung, 2003). Qi eller Chi betyder ”andedräkt”, ”luft”, 

”känsla” eller ”energi” vilket framhåller den viktiga roll som andningen här har. Gong betyder 
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”arbete”, ”förmåga” eller ”prestation” (Dorcas & Yung, 2003; Zhang, 2004). Ett flertal studier 

om Qigong beskriver positiva effekter vid sjukdomar i immun-, cirkulations- och 

andningssystemet (Dorcas & Yung, 2003; Lee, Lee, Choi, & Chung, 2003). Andningskontroll 

inom klassisk yoga innebär att konkret uppleva kroppen som förbindelse mellan både 

kroppens inre och yttre och mellan kroppen och omvärlden. Att andas innebär att rytmiskt 

fyllas med luft utifrån och att sedan ge ut något utåt av sig själv. Genom andning i 

kombination med kroppsställning kan det autonoma nervsystemet uppfattas och påverkas 

medvetet, till exempel fås att reglera hjärt- och andningsfrekvens (Morley, 2001). Watson 

(1999) argumenterar för ett nytt paradigm inom vårdandet, vilket hon benämner 

transpersonellt och helande. Med transpersonellt avses ett omsorgsperspektiv som innefattar 

en strävan efter att gå bakom det egna självet och att kunna vara genuint närvarande för den 

andre. Ett sätt att träna sig i att nå ett sådant medvetande är just genom andningen, och här har 

Watson inspirerats av yoga och ett österländskt tänkande om andningens betydelse för att 

aktivera kroppens andliga energisystem och skapa harmoni och upplevelse av helhet.  

Symbolik, myter och livstydande berättelser om andning 

Andning har inom litteraturen ofta tillskrivits en djup innebörd och ofta symboliserat en 

särskild kraft. Inom olika religioner och i många österländska filosofier anses kroppens 

livgivande energier som luftburna. Den indiska symbolen och benämningen för denna energi 

är Prana. Prana motsvaras av kinesiskans Qi/Chi och japanskans Ki. Tanken är att denna 

energi cirkulerar mellan kroppens olika meridianer och kan påverkas av människan själv i 

avsikt att främja hälsa, förvärva psykiska krafter och omvandla fysisk energi till andlig 

(Fontana, 1994). Isis var den största av alla egyptiska gudinnor och ansågs besitta magiska 

krafter. Hon antog gestalten av en glada, när hon sökte efter och helade sin bror Osiris 

sönderslitna kropp. Hon använde då sina vingar för att blåsa nytt liv i honom (Fontana, 1994). 

I de bibliska berättelserna (Bibeln, 1982) beskrivs i Första Moseboken 2: 7 hur människan 

gavs liv genom att Gud inblåste livsande genom hennes näsa. I Markusevangeliet 7: 34 

berättas det om hur Jesus genom att beröra, och samtidigt andas djupt botade en man från 

dövhet. Efter sin död visar sig Jesus åter för lärjungarna (Joh. 20: 22) och det beskrivs hur han 

andas på dem och säger: ”Ta emot helig ande.”
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Andnöd

Andnöd är ett av de vanligaste symptomen i samband med ett flertal kroniska/långvariga 

sjukdomar. Med en allt äldre befolkning kan det antas att antalet människor som lider av 

andnöd kommer att öka. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer, om utvecklingen 

fortgår, inom en snar framtid att vara den fjärde vanligaste dödsorsaken (Nicholls, 2003). 

Stroke medför också ofta att personer som följdverkan lider av snarkning och sömnapné, 

vilket visar sig i oklarhet, nedstämdhet, nedsatt uppfattningsförmåga och ökat hjälpbehov i det 

dagliga livet (Sandberg, Franklin, Bucht, Eriksson, & Gustavsson, 2001; Sandberg, Franklin, 

Bucht, & Gustavsson, 2001). Alveolär hypoventilation, då andnöd uppstår av att en person av 

olika anledningar inte orkar häva bröstkorgen, visar sig mest i liggande ställning och under 

sömn. De vanligaste tecknen på nedsatt andningsförmåga som utvecklas under lång tid är 

huvudvärk speciellt på morgonen, trötthet, försämrat minne, koncentrationssvårigheter och att 

personen somnar ofrivilligt under dagtid men sover oroligt med mardrömmar nattetid. 

Objektiva tecken är blod-gas förändringar med förhöjt koldioxidtryck med risk för 

kolsyrenarkos som följd, men även lågt syrgastryck och senare även hjärt-lungförändringar 

(Dellborg et al., 2002; Goldberg, 2000; Lierl & Chancy, 2000). 

Andningsarbete kräver energi och det ökade andningsarbete som lungsjukdom medför kan 

komma att konsumera en tredjedel eller mer av kroppens totala energiomsättning (Thelan, 

Urden, Stacy, & Lough, 1998). Att leva med andnöd är en subjektiv upplevelse och kan därför 

endast beskrivas av personer som har en levd erfarenhet av ett sådant liv. Litteratursökning 

visar att det finns få empiriska studier med ett kvalitativt perspektiv som beskriver upplevelse 

av andnöd. Dock har Baily (2002) med hjälp av narrativ analys skildrat hur patienter som 

lider av KOL upplevt akut försämring, bekräftad av deras närstående. Patienternas upplevelser 

av akut andnöd har då beskrivits som dödsberättelser samt skildrat en stark och 

överväldigande ångest (Baily, 2004). Då Nichols (2003) i en fenomenologisk studie 

intervjuade tio personer som led av långvarig andnöd, orsakad av astma, emfysem och KOL, 

beskrev dessa sin situation som sårbar, smärtsam och alltid överraskande. Man talade om 

akuta andningsproblem i termer av något kompakt, som att drunkna och som känslan av 

begränsning. Andnöd var även förknippad med känslor som rädsla, ensamhet, skam och 

bitterhet.  
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Platsen – IVA 

Det finns lite forskning som beskriver intensivvårdens historiska utveckling från ett 

omvårdnadsperspektiv. På sätt och vis kan man säga, vilket framgår i texten som följer, att 

intensivvårdens historia också beskriver den moderna andningsvårdens historia.  

Intensivvårdens historia 

Florence Nightingale beskrev i slutet på 1800-talet hur patienter, vilka varit utsatta för 

kirurgisk behandling, borde vårdas och övervakas i speciella rum med närhet till 

operationsavdelningar (Bryan-Brown, 1988). Det kom att dröja ända fram till slutet av 

1940 innan detta var en realitet. Innan dess vårdades svårt sjuka och patienter vilka varit 

sövda på vanliga vårdavdelningar, på den plats där sjuksköterskorna hade bäst uppsikt 

över dem. I och med inrättandet av speciella avdelningar för svårt sjuka patienter kom 

ansvar för att prioritera patienters behov av övervakning, som sjuksköterskor av tradition 

själva tidigare bedömt, helt att överlåtas till läkare (Fairman, 1992). Framgångar inom 

narkos och bedövning, thoraxkirurgi, medicinsk behandling och teknologiska 

uppfinningar som hjärtövervakning, skapade behov av speciella övervakningsavdelningar

(Bryan-Brown, 1988; Fairman, 1992). Efter krigsslutet inrättades framförallt i England 

och USA särskilda enheter för traumavård och postoperativa uppvakningsrum. Under 

1951 öppnades den första hjärtkirurgiska enheten i Boston och några år senare även i San 

Francisco. Här introducerades monitorering av patientens hjärtverksamhet, vilket senare 

kom att bli ett naturligt inslag i intensivvårdsmiljön, liksom att tekniker kom att ingå i 

personalstyrkan (Bryan-Brown, 1988).

Polioepidemin som svepte fram över världen från 1920 till cirka 1955, och som framförallt 

drabbade norra Europa och Skandinaven, medförde ett enormt behov av att ge patienter hjälp 

mot den akuta andningsdepression som sjukdomen gav upphov till. På Blegdams sjukhus i 

Köpenhamn diagnostiserades 50 – 60 nya fall per dag när sjukdomen härjade som värst. 

Patienterna vårdades på särskilda enheter för respiratorbehandling och som mest ventilerades 

manuellt upptill 75 patienter på en och samma dag. De erfarenheter som gjordes i Köpenhamn 

angående respiratorbehandling, och också vätskebehandling, kom sedan att spridas och 

tillämpas inom intensivvård i Europa och USA. Under 60-talet kom läkare från Danmark och 

England med erfarenhet av andningsvård och vård av poliodrabbade till USA, där de 

utvecklade intensivvården med sina kunskaper. Ansvaret för intensivvårdens patienter  
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försköts därmed från kirurger till anestesiologer. I USA fanns även stor brist på 

sjuksköterskor vid denna tid och också dessa rekryterades från England och Skandinavien. 

Dessa sjuksköterskor fyllde inte bara personalbehovet utan bidrog också med kunskaper om 

respiratorvård. Amerikanska sjuksköterskor hade tidigare prioriterat organisation och 

planering av vård framför det direkta omvårdnadsarbetet. Detta medförde dock en tidig 

akademisering i yrket och 1969 bildades American Association of Critical Care Nurses 

(AACN) (Bryan-Brown, 1988). Modeller för svensk intensivvård hämtades från 

Storbritannien samt USA och 1952 öppnades Sveriges första IVA i Borås (Bauer, 1992). 

Avdelningen var en kombination av intensiv- och postoperativvård. Några år därefter 

öppnades en speciell medicinsk intensivvårdsavdelning, som också var den första i Sverige. 

De respiratorer som användes var svenska Engström och Lundia samt danska Bang-

respiratorer.  

Att vårda och vårdas på intensivvårdavdelning

Fairman (1992) har beskrivit intensivvårdens historiska utveckling från ett 

omvårdnadsperspektiv. Hon framhåller två faktorer som av tradition kännetecknat IVA-

sjuksköterskors yrkesutövning: deras status bland andra sjuksköterskor, patienter och deras 

närstående men också deras tendens att ständigt söka efter och utsätta sig för ny kunskap. 

Internationellt sett har omvårdnadsforskning inom intensivvård främst skett i USA, och 

AACN har starkt bidragit till denna utveckling. Vid genomgång av publicerade artiklar inom 

vårdvetenskap och intensivvård under en tioårsperiod, visade det sig att forskning med ett 

fysiologiskt och biomedicinskt perspektiv övervägde (Leino-Kilpi & Suominen, 1997). I 

Norden har forskning inom intensivvård varit mer blygsam. Exempel på undantag är dock 

Bergboms (1989), Gjengedals (1994), Söderbergs (1999) och Granberg Axells (2001) 

forskning. Resultat av den litteratursökning som gjorts i samband med avhandlingsarbetet 

visar att få studier inom omvårdnads/vårdvetenskaplig forskning och intensivvård har varit 

empiriska och/eller skildrat den etiska problematik som denna vårdform aktualiserar. Bland 

de studier med kvalitativ ansats som finns är patientperspektivet i klar minoritet. Skildringar 

av sjuksköterskans roll, arbetssituation och uppgifter överväger.

Endacott (1999) diskuterar IVA-sjuksköterskors roll och hävdar att den genomgått stora 

förändringar under de senaste åren. Främst har detta skett beroende på utvecklingen och 
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användandet av högteknologisk utrustning men också genom organisatoriska förändringar och 

på grund av att genomströmningen av patienter på IVA har ökat. Det innebär många gånger 

en komplex mix av olika roller, ansvar, snabba självständiga beslut, och upplevelse av 

paradoxer.

Wikström och Sätterlund Larsson (2003; 2004) har med hjälp av etnografiska studier 

undersökt hur intensivvård utspelas, samt hur teknologin interagerar och utmanar personalens 

förhållande till kunskap. Det dagliga arbetet på IVA består till stor del av rutiner. Lokalisering 

i rummet och i förhållande till patienter för de olika professionerna är kopplade till funktion 

och på vilket sätt de arbetar med olika verktyg, det vill säga teknologier. Övervakningskurvan 

som verktyg har en framskjuten plats, ny teknologi har förmåga att styra och interagera med 

både arbetsfördelning och problemlösning. Studier inom intensivvård har beskrivit 

sjuksköterskors levda erfarenhet av omvårdnad som advocacy (Breeding, 2002; Sellin, 1995), 

samt upplevelser av den etiska problematiken på IVA (se Coombs, 2003; Pearson, Robertson-

Malt, Walsh, & Fitzgerald, 2001; Söderberg et al., 1997). Söderberg (1999) framhåller att 

känsla av hemmastaddhet hos vårdare medför att de orkar vårda i den starkt känslomässiga 

utsatthet som intensivvård innebär. I en studie som beskriver handledning på en 

intensivvårdsavdelning (Lindahl & Norberg, 2002) beskrev sjuksköterskor och 

undersköterskor handledningsträffarna som en plats för återhämtning och en plats för att dela 

känslor och upplevelser. Mötet där blev ett stöd för att hjälpa dem fortsätta vårda. Teman som 

IVA-sjuksköterskor samtalade kring i klinisk omvårdnadshandledning i Price och Chalkers 

(2000) studie var konflikter, att fatta beslut i etiska frågor, samarbete, makt, självkänsla, 

relationer och kollegialt stöd. Då Lindblad Fridh (2003) undersökte sjuksköterskors (n=221) 

erfarenheter ett år efter avslutad IVA-utbildning fann hon att 21 % av deltagarna inte längre 

var verksamma inom intensivvård. 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998; 1999) har med hjälp av hermeneutisk 

metod beskrivit patienters upplevelse av intensivvård. Att befinna sig i ett konstant och 

långvarigt spänningstillstånd på grund av rädsla och förlust av kroppslig kontroll kan leda till 

att tillståndet IVA-syndrom utvecklas (Granberg Axell, 2001). Patienten utvecklar då olika 

grader av akut förvirring, mardrömmar och overkliga upplevelser, orsakat av vård, behandling 

och miljön på IVA. Fenomen som lindrade rädslan var bland annat goda relationer med 

närstående och personal. Dock fanns även upplevelser av icke-vårdande relationer med 
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personal, vilket ökade patienternas känsla av att befinna sig i kaos. I Arslanian-Engoren och 

Scotts (2003) studie berättade patienter som upplevt långvarig respiratorbehandling på IVA

om sina erfarenheter som skrämmande och obehagliga. Tröst och kraft hämtades från 

närstående, bön och ”änglalika” möten. Änglalika möten kunde vara ett möte med en avliden 

vän eller släkting som uppmanade dem att fortsätta kämpa. Också i Bergbom och Askwalls 

(2000) studie berättade patienter om att närvaron av deras nära och kära varit avgörande för 

hur de uthärdat situationen, och för somliga avgörande för deras överlevnad. Att lämna 

intensivvårdavdelningen kan för många patienter innebära ett problem (McKinney & Deeny, 

2002). Författarna beskriver i en fenomenologisk studie patienters upplevelse av att bli 

överflyttade från IVA till vårdavdelning. Trots ”ett steg i rätt riktning” saknade de det nära 

förhållandet med intensivvårdspersonalen när de kommer till vårdavdelningen, samt att de 

saknade säkerheten de upplevt i monitorering. 

Platsen – Hemmet  

Från att hemmet ursprungligen varit platsen för vårdandet av sjuka skedde i och med 

medicinens och teknologins utveckling under mitten av 1800-talet en förändring. Vid slutet av 

1920-talet hade stor del av sjukvården förflyttats från hemmen till sjukhusen. Där fanns 

tillgång till teknologier som EKG och laboratorietester vilka gav möjlighet till att ”läsa” 

kroppen från insidan. Det som hänt under de senaste 10-15 åren är att sjukvård, och med den 

en mängd olika teknologier och teknisk apparatur, tillsammans med patienten har flyttats 

tillbaka till hemmet (Corbett, 1998; Duke & Street, 2003; Smith, 1995, 1996; Ödegård, 2003). 

Framgång i behandling, en strävan efter kostnadseffektivitet, utvecklande av medicinsk 

teknologi samt en önskan från patienter om att vårdas hemma har medfört att ett ökat antal 

personer, vuxna och barn, nu vårdas i det egna hemmet. Teknologier vilka förekommer hos 

personer som vårdas hemma kan, förutom ventilatorbehandling, exempelvis vara: 

syrgasbehandling, injektioner och infusioner tillförda intrataekalt eller via central venkateter, 

monitorering av hjärtverksamhet, nutritions- och infusionspumpar och olika former av 

dialysbehandling. När vården flyttas till patienters hem sker en förskjutning av makt mellan 

patient och professionella jämfört med vård på sjukhus (Corbett, 1998; Duke & Street, 2003; 

Liaschenko, 1994). Det finns också en stor risk att rutiner, krav på säkerhet, och inte minst 

design av teknologi, vilka alla utgår från sjukhusets normer, oreflekterat överförs till hemmet. 

Patientens hem blir också mötesplats för en mängd olika personer med olika yrkesmässiga 
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perspektiv (Corbett, 1998; Ellefsen, 2002). Duke och Street (2003) rapporterar att 

omvårdnadsforskning inom vård i hemmet tenderar att begränsa sig till beskrivningar av 

sjuksköterskors funktion. Det saknas litteratur som beskriver relationen patient - sjuksköterska 

och de förändrade maktförhållanden som blir följden av att vården bedrivs i patientens hem.

Hemventilatorbehandling 

Behållare för syrgas konstruerades 1907 av Karl von Linde. Denna blev en förutsättning för 

syrgasdistribution på sjukhus men också i patienters hem. Den första syrgasmasken 

konstruerades 1789, men först 1938 hade masker som kunde leverera inandningsluft som gav 

60% syrgas utvecklats. Syrgastältet och nebulisator för inhalation av läkemedel uppfanns på 

1930-talet. År 1928 utvecklades och introducerades ”järnlungan” i USA av Drinker och Shaw 

(Dunphy, 2001) och senare konstruerades Kuirass-respiratorn av Drinker och Collins. Genom 

vakuum respektive negativt tryck generades andetag för patienten. Båda apparaterna bestod 

av plåthöljen som omslöt patientens kropp (Corbett, 1998; Dunphy, 2001). Järnlungan och 

Kuirass-respiratorn användes inom poliovård fram till 60-talet och blev föregångare till vår 

tids respirator. Den tryckstyrda respiratorn Bennet introducerades 1945 och senare under 50-

talet kom Trier Mörchs ”pistong-ventilator” och under samma årtionde introducerades Bird-

respiratorn samt den svenska Engströms-respiratorn (Bryan-Brown, 1988; Corbett, 1998). 

Med tiden kom framförallt de tryckstyrda respiratorerna att göras mindre och anpassas för 

hemmabruk.

Bild 1.Ventilator. Bild 2. Man med andningsmask. 

Bilderna publiceras med tillverkarens tillstånd. 
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Det är svårt att få exakta uppgifter på hur många personer som är beroende av ventilator och 

bor hemma, då många länder inte för register över denna behandlingsform (Midgren et al., 

2000 a). När det gäller Sverige är minst 95 % av landets ventilatoranvändare (Midgren et al., 

2000 b) anmälda till Svensk Lung-Medicinsk Förenings (SLMF) register, och vid den senaste 

rapporteringen årsskiftet 2001-2002 var det 928 personer som behandlades hemma, hela eller 

delar av dygnet, med ventilator. En kontinuerlig ökning ses både internationellt och i Sverige 

(Corbett, 1998; Farré, Giró, Casolivé, Navajas, & Escarrabill, 2003; Laub et al., 2004). 

Respiratorisk svikt och nedsatt alveolär ventilation drabbar både vuxna och barn och gör dem 

beroende av ventilator hela eller delar av dygnet. Ventilatorn ansluts till patienten vanligtvis 

via ansikts- eller näsmask, (bild 1 & 2 ) men ibland via tracheostomi (Midgren et al., 2000 a). 

Akut respiratorisk svikt kan i vissa fall leda till livslångt beroende av ventilator, dock är 

personer som får sin ventilator akut i minoritet (Corbett, 1998; Goldberg, 2000; Midgren et 

al., 2000 b). Vanliga orsaker till ventilatorbehandling hemma, är deformiteter i bröstkorgen, 

neuromuskulära sjukdomar, post-polio, övervikt-hypoventilations-syndrom och skador på 

kotpelaren med nedsatt andningsförmåga som följd (Lierl & Chancy, 2000; Midgren et al., 

2000 a).

Att bo hemma och vara beroende av ventilator 

Organisation och vårdprogram för ventilatorbehandling i hemmet är framförallt utvecklade i 

Frankrike (Stuart & Weinrich, 2004), men även i USA och Storbritannien (Smith, 1995). I 

Danmark finns två nationella centra, ett i Århus och ett i Köpenhamn, för all behandling med 

ventilator i hemmet. I Sverige finns inte någon sådan organisation, dock pågår i Sverige 

studier angående livskvalité och hemventilatorbehandling.

Några studier om barns upplevelse av ventilatorbehandling (Noyes, 2000, 2002; Sarvey, 

2001) finns. Noyes (2000; 2002) rapporterar att barn och ungdomar som blivit beroende av 

ventilator ofta tillbringar lång tid på sjukhus utan direkta medicinska skäl. Orsaker var 

attityder från professionella, brister inom organisationen men även utåt i samarbete med andra 

organisationer som bostad och skola. I flera fall innebar sättet barnen och ungdomarna blev 

behandlade på ett brott mot mänskliga rättigheter.  
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Bild 3. Barn som ventilatorbehandlas. 

Bilden publiceras med tillverkarens tillstånd. 

Under arbetet med avhandlingen har endast ett fåtal kvalitativa och empiriska studier som 

beskrivet vuxnas upplevelse av ventilatorbehandling i hemmet återfunnits. Fitch och Ross 

(1998) intervjuade personer vilka haft ventilatorbehandling mellan ett och nio år. Deras 

erfarenheter formulerades i följande teman: att utveckla kunskap och tillit till utrustning och 

sin andning; att organisera och planera; att behovet av hjälp är unikt för varje person; att leva 

på gränsen i en känslomässig berg-och-dalbana, att ha en positiv attityd är livsviktigt; 

ventilatorn som en utvidgning av självet och att vara hemma innebär en känsla av kontroll. 

Brooks och medarbetare (2002) intervjuade personer med lång erfarenhet av 

ventilatorbehandling eller andningsstöd via frenikusstimulator. Resultatet visade att ett liv 

med ventilator är förknippat med att konfrontera andra människors förutfattade meningar. 

Folk i allmänhet, men även hälso- och sjukvårdspersonal, tenderar enligt intervjupersonerna, 

att se ventilatorbehandling som en belastning, en form av livsuppehållande behandling som 

teknologiserar kroppen för att kompensera för någon form av patologi. Själva betraktade 

intervjupersonerna ventilatorn som ett hjälpmedel vilket gav energi och möjlighet till ett 

självständigt liv men framförallt upplevelse av hälsa. Trots denna positiva inställning fanns 

missnöje när det gällde teknologins utformning, sugning av luftvägar, stödpersoner och 

bundenhet till hemmet.  

Young och medarbetare (1994) intervjuade personer med ALS angående vilka faktorer som 

påverkade deras beslut att välja ventilatorbehandling. Faktorer som var avgörande var 

livskvalitet och livslust, grad av handikapp, möjlighet att använda andningsmask, möjlighet 

av stöd från närstående och professionella. Vidare ansåg samtliga att avgörandet att inleda 
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men också möjligheten att avsluta behandling var deras eget individuella beslut. van Kesteren, 

Velthuis och van Leyden (2001) fann, med hjälp av visuell analog skala (VAS) och semi-

strukturerad intervju med personer med HMV och deras närstående, att det förelåg skillnader i 

behov av socialt stöd. Framförallt fanns en ökad känslomässig stress hos familjer där 

personen behandlades med ventilator via tracheostomi hela dygnet. Många personer visade 

dock på en enorm förmåga att anpassa sig till situationen. Både patienter och närstående 

skulle, trots de problem som fanns, välja ventilator igen om det varit aktuellt. 

Filosofiprofessor Lawrence Becker, (i Stuart & Weinrich, 2001) och Mary L. Nowotny, 

disputerad sjuksköterska (Nowotny, 1999), båda ventilatoranvändare, framför personliga 

synpunkter när det gäller hinder och förutsättningar för god vårdkvalité. Insatser bör enligt 

dem koncentreras på att uppehålla ömsesidiga relationer med familj, vänner och andra 

människor. Resurser bör satsas på tillgång till experter, ett starkt stödsystem för dagligt liv 

och tillgång till perfekt modern teknologi, tillförlitlighet i teknologi, stabila, effektiva och 

tillgängliga institutioner samt möjlighet för närstående att få avlastning. Vidare måste 

personer som vårdar i hemmet ha specialkunskaper när det gäller ventilatorer, 

tracheostomivård och annan teknisk utrustning som är aktuell för att kunna vara ett stöd. 

Problemformulering 

Inom omvårdnad har teknologi/teknik samt beroendet av den, ofta beskrivits som ett negativt 

värde. Hälso- och sjukvårdspersonal har behov av kunskap om den inverkan tekniken har för 

patienten och dennes omgivning för att etablera och uppehålla en vårdande relation (Smith, 

1995, 1996). Barnard (1996; 1997) hävdar att idag förväntas sjuksköterskor, förutom att vårda 

patienter, också att inte bara manipulera teknologin, utan också att ta ett komplext ansvar för 

den, utveckla den samt att tolka och hantera omvärlden så som den visar sig när 

teknologi/teknik är involverad. Teknologin/tekniken som används på sjukhus och inom vård i 

hemmet kan ses som en utsträckning av vårdaren själv och/eller vårdarens händer, då 

teknologin finns och verkar mellan dem och patienten. Sjuksköterskor verksamma inom 

intensivvård vårdar i en högteknologisk miljö, och teknologi/teknik är där ett självklart och 

”naturligt” inslag i vårdandet. Patienter på IVA är ofta helt beroende och utelämnade åt 

personerna som vårdar där och till teknologin. Sjuksköterskorna har därmed ett stort ansvar. 

Deras erfarenheter av vårdandet i denna miljö, full av teknologisk utrustning, blir då 

värdefulla att beskriva. 
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Omvårdnadslitteratur har i liten grad beskrivit relationen människa - teknologi/teknik - 

vårdande, speciellt inte utifrån patienters upplevelser (Fitch & Ross, 1998; Smith, 1995, 1996; 

van der Riet, 1997). Det faktum att patienter och teknologier förflyttas från sjukhus till 

hemmen skapar behov av andra och nyare kunskaper och andra etiska frågeställningar 

(Corbett, 1998; Ray, 1998). Det finns därför ett stort behov av kunskap om hur patienter 

upplever att vara bunden till och beroende av teknologi/teknik. I de fåtal vetenskapliga studier 

som är gjorda och som berör personer med ventilatorbehandling i hemmet har oftast en 

kvantitativ metod använts, till exempel studier som bygger på blodgasmätningar samt 

livskvalitetstudier utgående från enkätundersökningar (Dellborg, Olofson, Hamnegård, 

Skoogh, & Bake, 2000; Dellborg et al., 2002; Doménech-Clar, Nauffal-Manzur, Perpiná-

Tordera, Compte-Torrero, & Macián-Gisbert, 2003; Markström et al., 2002; Narayanaswami 

et al., 2000). Resultaten av dessa studier är mycket värdefulla men de beskriver en del av 

patientens situation och strävar efter att fokusera objektiva fakta. Dock fångar de inte 

subjektiva känslor, tankar och upplevelser som personer har av sin hälso- och livssituation. 

Tvärtom finns det en risk att personer med HMV skattas lågt när det gäller mätinstrument för 

studier av till exempel livskvalitet då de ofta har nedsatt rörlighet och stort hjälpbehov. Trots 

detta lever de kanske ett rikt och meningsfullt liv men detta förblir osynligt i frågeformuläret.  
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SYFTE

Det övergripande syftet är att tolka och beskriva innebörden i relationen mellan människa, 

teknologi och vårdande utifrån IVA-sjuksköterskors berättelser samt med hjälp av berättelser 

från personer som behandlas med ventilator hemma.  

Syftet i de olika delstudierna har varit: 

Artikel I Att klargöra innebörden i omvårdnad utifrån intensivvårdssjuksköterskors 

berättelser.

Artikel II Att belysa innebörden i att bli beroende av ventilator och bo hemma. 

Artikel III Att belysa innebörden i att vara beroende av ventilator 6-8 månader efter att 

ventilatorbehandling i hemmet inletts.

Artikel IV Att belysa innebörden i att vara långvarigt beroende av ventilator och bo 

hemma.
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METOD OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I avhandlingen har en fenomenologisk hermeneutisk metod används som bygger på Paul 

Ricoeurs filosofi. Metoden är utvecklad vid Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet 

och Avdelningen för Sykepleie og Helsefag vid Universitetet i Tromsø (Lindseth & Norberg, 

2004). Metoden valdes då syftet var att utgå från ett livsvärldsperspektiv och att söka djup 

förståelse för den mening som intervjupersonerna tillskrev fenomenet ”relationen mellan 

människa, teknologi och vårdande” och sedan kommunicera den till läsaren. En anledning till 

att denna metod använts är också att det finns en stor erfarenhet när det gäller metodologisk 

handledning men också att metoden genererat en mängd framstående forskningsresultat inom 

vårdvetenskap (se Lindseth & Norberg, 2004).

Ontologiska, epistemologiska och metodologiska utgångspunkter

Mening/innebörd och narrativitet 

Gilje och Grimen (1993) framhåller att vi inte tillskriver naturfenomen mening på samma sätt 

som mänskliga handlingar och aktiviteter, och ett villkor som gäller för tolkningsobjektet är 

just att det kan sägas vara meningsfullt. Ett annat villkor är att skilja mellan mening och 

uttryck. Detta innebär att när ”den första textens” mening tolkas så skapas en ”ny text” vilken 

skall ge en klarare mening av den första textens mening men med hjälp av andra och nya 

uttryck. Det tredje villkoret är att den mening som studieobjektet har måste ha mening för

någon. Tre olika dimensioner av mening kan urskiljas och dessa är, enligt Gilje och Grimen 

(1993 s.195-196): lexikalisk mening, uttolkarens mening och historisk mening. Hollis (1994 

s.144-145) framhåller mänskliga handlingar som laddade med mening då de uttrycker 

intentioner och känslor grundande ur det som utgör värden för personen. Språket är 

förmedlare av mening och individuella personer lägger olika mening i ord/uttryck när de 

använder dem. Människor tillskriver även teorier mening och låter dem påverka handlingar i 

det sociala livet. Tillvaron är dessutom laddad med normativa och ofta outtalade meningar 

vilka vi försöker att svara upp till.

Berättande är för alla människor något ursprungligt, mänskligt och meningsskapande 

(Mishler, 1996 s.75; Ricoeur, 1998 s.274). Berättandet, lyssnandet och tillägnandet av en 

berättelse är en konstruktiv och kulturell process (Mattingly, 2000). Genom att berätta om en 

händelse ger vi också en bild av oss själva och av hur vi vill bli uppfattade av andra 



34

(Riessman, 1993 s.11). Berättelser återupprättar också det brott som sker i en persons 

livsberättelse i samband med ohälsa och sjukdom och därför finns det även en helande 

dimension i berättelsen (Frank, 1995; Garro & Mattingly, 2000; Wikan, 2000). Inom narrativ 

teoribildning finns en mängd olika inriktningar (Polkinghorne, 1995). Också uppfattningen 

om hur en berättelse definieras och analyseras skiftar (Riessman, 1993 s.17). En uppfattning 

är att berättelsen är bunden till en kronologisk ordning. Dock menar Ricoeur (1998 s.278) att 

den är en kombination av både en kronologisk och icke kronologisk dimension. Det ligger i 

konsten hos lyssnaren att kunna följa med i berättelsen och urskilja meningsbärande innehåll i 

vad som inledningsvis kan tyckas vara spridda episoder berättade efter varandra. En annan 

uppfattning är att berättelsen kännetecknas av en början, mitten och ett slut, något som 

Mattingly (2000) och Vikan (2000) motsätter sig. Det förutsätter att berättelsen är genomtänkt 

och berättad utan avbrott eller inpass från någon som lyssnar. En sådan definition passar in på 

sagor, mytiska berättelser och redigerade texter men en forskningsintervju är däremot 

annorlunda.

I en kvalitativ forskningsintervju skapas berättelsen tillsammans av intervjupersonen och 

forskaren (Garro & Mattingly, 2000 s.105; Mishler, 1996 s.10; Riessman, 1993 s.11). Den 

består av berättelser som talar om levd erfarenhet och den rör sig fram och tillbaka över tid 

och byggs upp av händelser och sekvenser som inte alltid berättas i en logisk följd (Riessman, 

1993 s.17-18). Mattingly (2000) menar att berättelsen inte enbart skapas med ord utan även 

kan bestå av vardagliga improviserade och förkroppsligade handlingar förmedlade genom 

tystnad. Frank (1995) beskriver tre olika former av berättelser om upplevelsen av ohälsa och 

sjukdom: kaos-, återställande- och sökandeberättelser (quest narratives). Kaosberättelsen 

saknar ordning då lidandet är för stort för att kunna kläs i ord. I en återställande berättelse är 

den kroppsliga relationen till andra bruten och det berättande talet antar en inlärd och 

mekanisk form. I en sökande berättelse, som också berättas för att personen själv skall förstå, 

är sjukdomen accepterad och berättaren söker att använda sin erfarenhet för att hjälpa andra. 

Betraktas de insamlade berättelserna som avhandlingen bygger på med Franks sätt att se, kan 

man säga att samtliga tre former förekommer, men att ”quest”-berättelsen är den mest 

förkommande. Frank (1995) hävdar också att det övergripande temat i en berättelse om ohälsa 

och sjukdom skildrar ett brott i en livsberättelse.

Polkinghorne (1995) skiljer på analys av narrativer och narrativ analys. Det första innebär att 

data består av narrativt material där analysen genererar kategorier och begrepp, medan en 
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narrativ analys utmynnar i berättelser. Mishler (1996 s. 77) betonar vikten av att i analysen 

identifiera hur episoder och delar i berättelsen relaterar till varandra, vilken mening som det 

refereras till samt relationen mellan de personer som förekommer i berättelsen. Han 

rekommenderar att starta analysen med att reducera berättelsen till en sammanfattning (core

narrative s.103) för att sedan tränga in i dess olika strukturer. Riessman (1993) framhåller 

språk och ordval som en viktig del och om språket är poetiskt och metaforer används. 

Röstläge och betoningar tas också hänsyn till. Texten indelas sedan i sekvenser som 

undersöks och jämförs i och mellan intervjuer. Ur analysen utvecklas teman som sedan utgör 

skelettet som den sammansatta berättelsen, eller metaberättelsen, byggs upp kring. Analysen 

utmynnar alltså i en “ny” berättelse, reducerad i omfång men utvidgad vad gäller mening.  

Fenomenologi

Fenomenologin studerar relationen jag – relation – värld (Idhe, 1990 s.23). De fenomen som 

studeras, är objekt för människors levda erfarenheter och den fenomenologiska analysen 

syftar till att genom öppenhet, följsamhet och sensibilitet få grepp om dessa 

medvetandeobjekt (sakerna själva). Det görs genom att strukturer avtäcks och undersöks för 

att sedan begreppsläggas och beskrivas (Bengtsson, 1993 s.23; 1998 s.26; Idhe, 1990 s.17).

Uttrycket levd, förstås som att erfarenheterna alltid är unika för den enskilda människan och 

den pekar på relationen objekt – subjekt (Dahlberg, Drew, & Nyström, 2001 s.42-68). Levd 

erfarenhet förstås också som pre-reflektiv, i den mening att den är oreflekterad och tas för 

given (Crotty, 1996 s.12). Fenomenologisk filosofi kan sägas vara ”kroppslig” då den 

betraktar den levda erfarenheten som en form av kroppslig aktivitet och kroppen som levd 

(Idhe, 1990 s.21). Fenomenologin introducerades av Edmund Husserl (1859-1938). Hans 

projekt, transcendental fenomenologi, innebär en strävan att utveckla en filosofi till grund för 

alla vetenskaper. Den innebär att vända sig till sakerna själva och att fokusera det naturliga 

medvetandet (erfarenheten) så som det visar sig i livsvärlden. Livsvärlden är den konkreta 

värld vi dagligen lever i, erfar och tar för given och som människan är oupplösligt förbunden 

med. Husserls sätt att betrakta subjektivitet innebar att han kom åt det objektiva, rena 

medvetandet (Crotty, 1996 s.31). Fenomenologi enligt Husserl, innebär att förförståelsen sätts 

inom parentes (epoché) och att uppmärksamheten istället riktas på innehåll och mening i det 

”rena” fenomenet (Bengtsson, 1993 s.36). Efterföljare till Husserl som Heidegger, Merleau-

Ponty och Ricoeur delar inte denna transcendentala idealism. 
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Den fenomenologiska metoden har i modern tid beskrivits som en analysprocess som sker 

stegvis (van Kaam, Giorgi och Colazzi), och som syftar till att avtäcka innebördsrika teman ur 

data (Crotty, 1996 s.23). Här använder forskaren sin intuition och förmåga till reflektion, för 

att sedan ur teman kunna upptäcka, klargöra och beskriva den essentiella strukturen i det 

undersökta fenomenet. Essens innebär en strukturell likhet vilken är gemensam och som inte 

varierar, utan som gör objektet just till det som det är (Crotty, 1996 s.32; Dahlberg et al., 2001 

s.193).

Hermeneutik

Hermeneutik betyder ”utläggnings- eller förklaringskonst” och handlar om att tolka 

meningsfulla fenomen som människors handlingar, yttranden, texter, normer och värderingar 

samt om förmedling av förståelse (Gilje & Grimen, 1993 s.176; Kristensson Uggla, 1994 

s.175). Till skillnad från naturalismens ”utifrån” förklaring startar hermeneutisk förståelse 

”inifrån” (Hollis, 1994 s.203). För att kunna göra en trovärdig tolkning krävs förförståelse för 

fenomenet samt beskrivning av kontext, då upplevelsen av ett fenomen varierar beroende på 

sammanhanget (Bergström, 1990). Hollis (1994 s.143-147) lyfter fram problemet 

hermeneutiken har med ”den andres medvetande” det vill säga den andres känslor, intentioner 

och värderingar. Personliga omdömen och erfarenheter hos forskaren är alltid inblandade och 

därför måste textens detaljer motiveras så att relationen helhet och del framgår (Gilje & 

Grimen, 1993 s.199). Ett annat problem är den ”dubbla hermeneutiken”, vilket för forskaren 

innebär att det fenomen som tolkas redan är tolkat av informanten själv (Bergström, 1990). 

Ricoeur (1976 s.12-22) inkluderar både aktörens beskrivningar och det texten talar om, 

textens mening/innebörd som föremål för tolkning. Uppmärksamhet måste också riktas mot 

språket. Begrepp kan förstås olika av aktören/berättaren och forskaren beroende på om 

begreppen ligger nära eller långt ifrån respektive persons erfarenhet. Forskaren måste också 

förhålla sig till sin förförståelse. Förförståelse rör bakgrundskunskaper och ger idéer och 

tanken en riktning för vad en text handlar om. Förförståelsen kan vara mer eller mindre 

medveten och logiskt sammanhängande (Gilje & Grimen, 1993 s.184-188). 

Den hermeneutiska spiralen hänvisar till motiveringssammanhang, det vill säga en tolkad del 

av en text måste kunna hänvisas till en tolkning av hela texten, eller tvärtom. Man pendlar på 

så sätt i tolkningsprocessen mellan att tolka enskilda formuleringar i texten till hela texten i 

sitt sammanhang (Gilje & Grimen, 1993 s.191). Den hermeneutiska tolkningen är i likhet med 
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tolkningar inom andra vetenskapliga traditioner, alltid principiellt osäkra: de är alltid 

reviderbara utifrån nya informationer och tolkningspluralism föreligger alltid. För att tolka en 

text bör strävan vara, hävdar Gilje och Grimen (1993 s.197), att ta hänsyn till både textens 

inre samband och koherens och att textens detaljer skall harmoniera med helheten. 

Fenomenologisk hermeneutik 

Den levda erfarenheten, eller så som vi omedelbart och ofta oreflekterat erfar vår 

vardagstillvaro i världen, liksom livsvärldsbegreppet, är utgångspunkten för fenomenologisk-

hermeneutisk forskning (van Manen, 1990). Ricoeur förespråkar en ”förnyelse” av 

fenomenologin med hjälp av hermeneutiken. Båda traditionerna delar antaganden om 

meningens betydelse, att språket är det medel genom vilket vi har tillgång till mening och 

båda metoderna är i sig tolkande (Ricoeur, 1998 s.21&101). Hermeneutik söker förståelse av 

varat/existensen och relationen mellan människors olika existenser. En tolkning öppnar upp 

för och ger förståelse för en möjlig tillvaro i världen, och är alltså i den bemärkelsen 

existentiell. Tolkningen uppmanar också tolkaren/forskaren till självreflektion och kan på så 

sätt också ge en ökad självförståelse (Ricoeur, 1998 s.110). I analysprocessen pendlar 

forskaren mellan förståelse av textens helhet, delar och ny större helhet, mellan handling och 

innebörd, mellan tillägnelse och distans och mellan en subjektiv och objektiv hållning. 

Ricoeur (1976 s.74-76) beskriver detta som en dialektisk och kumulativ process mellan tre 

faser: naiv förståelse, strukturell analys och en tolkad helhet.

Ricoeur (1976; 1998) ser inget motsägelsefullt mellan förståelsen och förklaringen. 

Förklaringen, utvecklas i de olika strukturella analyserna och bidrar till en rikare förståelse av 

texten. Den objektiva hållning forskaren intar där gör tolkningen kritisk. Strukturanalysen, det 

vill säga förklaringen, är alltså en nödvändig del mellan en naiv och kritisk tolkning och 

mellan en ytlig och djupgående tolkning (Ricoeur, 1976 s.86). En diskurs har, genom att den 

har fixerats i skrift till en text, ”stängts bakåt”, vilket kan ses som att berättarens röst inte 

längre är närvarande. Texten framstår då som stum (Ricoeur, 1976 s.75). Man kan säga att 

den å ena sidan kan betraktas som en text utan värld och författare men å andra sidan som en 

”levande kommunikation”, då texten har ett meningsöverskott, en mening som måste sökas i 

texten själv, det vill säga texten har en autonom ställning. Den värld som öppnas genom 

texten och som träder fram ”framför” den kallas referens, alltså det som texten talar om
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(Ricoeur, 1976 s.19). En diskurs utgörs alltså både av vad den som talar säger, (utterer’s 

meaning), och vad textens satser säger (utterance meaning) (Ricoeur, 1976 s.12).

I mitt forskningsprojekt är det fenomen som studeras relationen människa, teknologi/teknik 

och vårdande, så som det visar sig inom intensivvård respektive i hemmet i samband med 

ventilatorbehandling. Så som fenomenologisk hermeneutik tillämpas i mitt forskningsarbete 

är inte ”rena beskrivningar” möjliga att göra, och samma gäller för att parentessätta 

förförståelsen. Tvärtom ses förförståelsen som en tillgång, då den är aktiv när det gäller att ”få 

tag på” och formulera den naiva förståelsen, som kan sägas vara det perspektiv som forskaren 

stiger in i den hermeneutiska cirkeln med. Även då det gäller att formulera en tolkad helhet 

ses förförståelsen som en tillgång, tillsammans med forskningsfrågor, den naiva förståelsen 

och resultat av de olika strukturella analyserna. Målet under hela analysarbetet är att försöka 

vara medveten om den egna förförståelsen så att den inte leder till övertolkningar. I de olika 

strukturella analyserna däremot strävar forskaren efter att inta en objektiv hållning och att 

”hålla undan” förförståelsen. Genomslag från fenomenologin som ses i forskningsprocessen 

är en strävan efter öppen och följsam hållning inför forskningsobjekt och informanter vid 

datainsamling. Data ses inte som objektiva fakta, något som finns ”där ute” som skall hämtas 

in, utan som något informant och forskare skapar tillsammans i den relation som uppstår vid 

intervjun. För att fånga fenomenet tar jag alltså ”vägen över det subjektiva”, det vill säga 

samlar människors subjektiva berättelser om deras levda erfarenhet av att behandlas med 

respirator i hemmet. I de olika analysstegen växlar jag sedan mellan objektiva och subjektiva 

angreppssätt. Analysen startar med en ”gissning”, det vill säga en intuitiv och subjektiv 

medvetandeakt som anger utgångspunkt för de kommande analysstegen. Den objektiva 

hållningen som kännetecknar de olika strukturella analyserna påminner mycket om Husserls 

epoché och att ”gå till sakerna själva”, som de visar sig i data. Dock bidrar det hermeneutiska 

inslaget med att den tolkade helheten som presenteras inte enbart blir en beskrivning av 

objektet/saken, utan fenomenet tolkas för att kunna förmedla mening och förståelse.  

Studiernas uppläggning och genomförande 

I avhandlingsarbetet ingår fyra delstudier och en översikt angående uppläggning och 

genomförande ges i tabell 1.
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Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i avhandlingsarbetet. 

Artikel Fokus Deltagare Tidpunkt för 
datainsamling 

Datainsamlings-
metod 

Analysmetod 

I Sjuksköterskors 
upplevelser av 
omvårdnad 

6 intensivvårds-
sjuksköterskor 

1995 Intervju Fenomenologisk 
hermeneutik 

II Patienters upplevelser 
i samband med att bli 
beroende av ventilator 

13 vuxna personer 
vilka skall påbörja 
ventilatorbehandling 

2001–2002 Intervju Fenomenologisk 
hermeneutik 

III Patienters upplevelser 
6–8 månader efter 
påbörjad ventilator-
behandling 

Samma 13 personer 
som i studie II 

2002–2003 Intervju Fenomenologisk 
hermeneutik 

IV Patienters upplevelser 
av att bo hemma och 
under lång tid behand-
lats med ventilator 

9 vuxna personer 
vilka har 5–43 års 
erfarenhet av 
ventilatorbehandling 

2000 Intervju Fenomenologisk 
hermeneutik 

Litteratur söktes manuellt och via nationella och internationella databaserna CINAHL, 

Medline/PubMed, Eric, PsycINFO, AHCI och via bibliotekskataloger som Libris, Bibsys och 

Högskolans i Borås bibliotekskatalog samt genom elektroniska fulltextdatabaser för 

tidskrifter. Sökord har varit: advocacy, intensive and critical care, history, phenomenological 

research, qualitative studies, techne, philosophy, technology, technology-dependent, nursing, 

ventilator patients, mechanical ventilation, home mechanical ventilation, respiration 

disorders, home health care, home nursing professional, quality of life, prospective studies, 

art and drawings, spiritual. Dessa har kombinerats på ett strukturerat och systematiskt sätt. 

Datainsamling

I samtliga studier har en kvalitativ forskningsintervju använts för insamlande av data. Den 

kvalitativa forskningsintervjun konstrueras gemensamt av forskare och informant men den 

skiljer sig dock från en vardaglig konversation då den har ett bestämt syfte (Kvale, 1994; 

Mishler, 1996). Ingångsfrågan formulerades inledningsvis på följande sätt i intervjuerna: Kan 

du beskriva din upplevelse av…? Kan du berätta om, eller hur är det att leva med…? 

Innehållet i intervjun utvecklades sedan genom ett samförstånd i kommunikationsflödet 

mellan forskare och intervjuperson och på så sätt skapades ett meningsbärande innehåll i 

intervjun. Samtliga intervjuer bandinspelades och transkriberades av författaren, utom i studie 

IV, samt tre intervjuer i studie III, vilka skrevs ut av en person med speciella kunskaper inom 

området. Intervjuutskriften är endast en partiell återgivning av det som egentligen skedde 
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(Mishler, 1996), och inte en kopia av den faktiska intervjun, utan ett exempel på en 

dekontextualiserad konversation. Tid som avsattes för besöket och intervjun varierade mellan 

en till tre timmar. I intervjuutskrifterna markerades hummanden, suckar, gråt, paus och skratt. 

Vissa ord ströks under för att markera betoning på ett speciellt ord. Tvekanden och paus i 

kommunikationsflödet noterades också. På så sätt behölls känslan, stämningen och meningen 

i intervjuerna. Intervjuutskrifterna lästes sedan samtidigt som banden genomlyssnades och 

korrigeringar gjordes där felaktigheter mellan utskrift och bandupptagning upptäcktes.

Vid datainsamling för studie II-IV fördes också dagboksanteckningar. I dagboken noterades 

miljön där intervjun ägde rum, vilka som var närvarande och eventuella avbrott. I delstudie II 

och III användes dessa anteckningar som hjälp för att stiga in i analysprocessen, på så sätt att 

intervjusituationen aktualiserades. Anteckningarna gav också stöd för analysen genom att jag 

kom ihåg intervjupersonernas olika kroppsliga uttryck och hållning och de känslor som 

intervjun väckte hos mig som forskare.   

Intervjupersoner och platsen för datainsamling 

I delstudie I deltog sex sjuksköterskor (Tabell 2), verksamma på en allmän 

intensivvårdsavdelning med 13 vårdplatser för både barn och vuxna. Avdelningen är nybyggd 

och placerad i markplan. Den ligger i gröna omgivningar och flera av vårdrummen har dörrar 

som gör att patienter kan komma ut, även med respirator. Vårdarbetet är organiserat i ett 

modifierat system för primär omvårdnad där varje sjuksköterska arbetar i par med en 

undersköterska men där sjuksköterskan har huvudansvaret för vårdandet. Ett 

utbildningsprogram har genomförts, där all omvårdnadspersonal erbjudits 3-5 poängs kurs i 

vårdvetenskap. Medicinska ordinationer och omvårdnadshandlingar är ofta sammanflätade i 

det praktiska vårdarbetet. Förutom att sjuksköterskorna samarbetar med olika 

avdelningsläkare och jourläkare, alla anestesiologer, samarbetar de även med en mängd olika 

specialistläkare från den vårdavdelning patienten ursprungligen är inskriven på. Dessa läkare, 

fungerar som konsulter och delar det medicinska ansvaret med IVA:s anestesiologer. Urvalet 

av intervjupersoner var ändamålsenligt (Meadows & Morse, 2001) och samtliga tillfrågades 

av avdelningsföreståndaren och de erhöll informationsbrev. Kriterier för deltagande var en 

jämn fördelning när det gällde erfarenhet av intensivvård, och att intervjupersonerna 

genomgått specialistutbildning inom intensivvård. Intervjuerna ägde rum i ett samtalsrum på 

avdelningen. Sjuksköterskorna ombads att berätta om två omvårdnadssituationer - en situation 
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som de upplevt som positiv och en situation där de inte känt sig nöjda med den omvårdnad de 

varit involverad i. De bandinspelade intervjuerna varade 45-75 minuter.

Tabell 2. Beskrivning av intervjupersoner artikel I. 

Sjuksköterska Erfarenhet i år Kön Berättelser 

1 20 K 2 
2 7 M 2 
3 2,5 K 2 
4 1 K 2 
5 4,5 K 2 
6 2 K 2 

I delstudie II och III intervjuades 13 vuxna personer (Tabell 3), vilka alla var på väg att 

inleda, eller just hade inlett behandling med ventilator. Här representerar valet av 

intervjupersoner både maximerad variation och ett ändamålsenligt urval (Meadows & Morse, 

2001). Intervjupersonerna tillfrågades muntligt av läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast 

angående deltagande i studien. Jag kontaktade sedan personerna via telefon och bokade tid 

och plats för intervjun, samt skickade informationsbrev i de fall detta inte redan lämnats. Då 

studie II är longitudinell, innehöll informationsbrevet även en förfrågan om intresse för 

deltagande i en uppföljande intervju cirka sex månader efter första intervjutillfället, vilket 

ingen avböjde. Intervjupersonerna är boende i mellersta och södra Sverige. Kriterier för att 

tillfråga patienterna, förutom intresse att delta, skulle vara att de skulle ge en 

överensstämmande bild av gruppen personer som behandlas med hemventilator vad gäller 

behandlingsorsak samt ha uppnått myndig ålder. Orsak till behandling fick inte vara snarkning 

eller malign sjukdom. 
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Tabell 3. Beskrivning av intervjupersoner artikel II och III. 

Person Diagnos Rullstol Personlig assistans 
ArtikelII/ArtikelIII

Regim

A Bröstkorgsdeformitet Nej Nej  Mask 
B Kotfraktur Ja Ja Tracheostomi 
C Neuromuskulärsjukdom Ja Ja Mask 
D Övervikt –hypo- ventilation 

syndrom
Nej Nej Mask 

E Stroke Ja Nej/Ja Tracheostomi 
F Post-polio syndrom Nej Nej Mask 
G Reumatisk sjukdom Ja Ja Mask 
H Neuromuskulärsjukdom Nej Nej Mask 
I Bröstkorgsdeformitet Nej Nej/Ja Mask 
J Neuromuskulärsjukdom Nej Nej Mask 
K Övervikt –hypoventilations 

syndrom, astma
Nej Nej Mask 

L Reumatisk sjukdom, övervikt –
hypoventilations syndrom

Nej Nej Mask 

M Kotfraktur, Post-polio syndrom Ja Ja/utökad  Mask 

Fem kvinnor och åtta män i åldern 52-81 år deltog. I den inledande intervjun intervjuades åtta 

personer på sjukhus, fyra i sina hem samt en på sitt arbete. Av de fem personer som inte 

intervjuades på sjukhus var anledningen i ett fall bristande kommunikation mellan forskaren 

och avdelningspersonalen, i ett annat fall, patientens önskemål att få mer lugn och ro hemma 

för intervjun. De tre övriga personerna tränades in med sina ventilatorer polikliniskt. Samtliga 

var ordinerade ventilatorbehandling nattetid och några även dagtid i samband med vila. Åtta 

av intervjupersonerna arbetade inte utan erhöll någon form av pension. De övriga arbetade 

hel- eller deltid. De ombads berätta om hur de upplevde att bli beroende av ventilator och hur 

de tänkte sig att tillvaron skulle komma att bli. Intervjuerna varade 35-70 minuter. I studie III 

är alltså intervjupersonerna desamma som i studie II. Vid andra tillfället intervjuades samtliga 

utom två i sina hem. De två intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats i 

ett avskiljt rum. Vid den uppföljande intervjun, som varade 35-75 minuter, berättade 

intervjupersonerna om erfarenheter de gjort och vilka upplevelser de haft under det halvår 

som passerat under vilket de behandlats med ventilator hemma. En intervjuperson hade även 

inlett syrgasbehandling. 

Artikel IV består av berättelser från nio personer (Tabell 4), sex kvinnor och tre män i åldern 

27-72 år. En tionde person kontaktades, men avstod. En av intervjupersonerna hade även 

syrgasbehandling och fyra personer var rullstolsburna. Intervjupersonerna tillfrågades om 
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deltagande av sjuksköterskor verksamma på den klinik som intervjupersonerna vid behov 

kontaktade när det gällde ventilatorbehandling. Jag tog sedan kontakt via telefon och bokade 

tid för intervju. Kriterier för deltagande var variation när det gällde medicinsk diagnos, ålder 

( 18 år), kön samt erfarenhet, det vill säga maximerad variation, samt ändamålsenligt 

(Meadows & Morse, 2001) på så sätt att erfarenheten av ventilatorbehandling skulle sträcka 

sig över mer än två år. Intervjupersonens röst skulle också vara möjlig att spela in på band. 

Samtliga intervjuer ägde rum i intervjupersonernas hem, förutom en intervju som ägde rum i 

ett samtalsrum för dagrehabilitering. Ingångsfrågan löd: ”Skulle du vilja berätta om dina 

upplevelser av att bo hemma och vara beroende av en ventilator?”  De bandinspelade 

intervjuerna varade 45-90 minuter.  

Tabell 4. Beskrivning av intervjupersoner i artikel IV. 

Person År hemma med 
ventilator 

Antal timmars 
behandling per dygn 

Personlig
assistans

A 9 Nattetid/delar av dag Nej 
B 18 Nattetid/delar av dag Nej 
C 43 Nattetid/delar av dag Nej 
D 16 Nattetid/delar av dag Ja 
E 5 Nattetid Ja 
F 10 Nattetid/delar av dag Nej 
G 10 24 timmar Ja 
H 21 Nattetid/delar av dag Nej 
I 11 24 timmar Ja 

Analysprocess

Naiv förståelse 

Naiv förståelse innebär en första övergripande förståelse. I artikel I utgår den naiva 

förståelsen från hur intensivvårdssjuksköterskor uttrycker innebörden i fenomenet ”rollen som 

patientens talesman” (eng. advocacy), i förhållande till närstående, personal och IVA-miljön. I 

artikel II tar den naiva förståelsen utgångspunkt ifrån ventilatorn som en börda respektive 

lättnad. Rörelse över tid, kroppsupplevelse samt vårdlidande är utgångspunkt för artikel III. I 

Artikel IV formulerades den naiva förståelsen till en något mer övergripande tolkning, 

utgående från antagandet om att innebörden i att bo hemma och vara beroende av ventilator 

handlar om att inrätta och planera sitt liv efter tillgång på luft. Denna tillvaro innebär att vara 

sårbar men samtidigt stark, fri men ändå bunden samt upplevelse av samhörighet med andra 

men ändå utanförskap. 
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Strukturella analyser 

Nästa steg i analysprocessen är olika strukturella analyser. De utgör en objektiv och 

förklarande fas och kan utföras på många olika sätt. I artikel I gjordes den tematiskt och 

texten indelades och analyserades utifrån advocacy i relation till de fyra områdena patienter, 

närstående, personal och miljö. Tematisk strukturanalys innebär att hela texten delades i 

meningsenheter. En meningsenhet kan vara allt från ett kort uttryck till en mening eller ett 

stycke som hör ihop och uttrycker en gemensam mening. Därefter reduceras och komprimeras 

dessa meningsenheter. Man kan säga att ett koncentrat av texten kvarstår, vilket abstraheras 

och formuleras i innebördsrika teman.  

I Artikel II är tre olika strukturella analyser utförda. I den första skapades en struktur eller 

analysram bestående av åtta kategorier framsprungna ur det manifesta innehållet i texten. I 

strukturanalys nummer två identifierades och beskrevs fyra olika hållningar inför att bli 

beroende av ventilator, nämligen: lindring, vrede, mörker/tvivel och slutligen från kaos till 

hopp. Dessa två steg för sedan analysen vidare till den tredje analysen som är tematisk och 

som resulterar i att kontrasterande teman formuleras och ges mening.  

Artikel III innehåller tre olika strukturanalyser. Den första beskriver rörelse över tid med hjälp 

av Gergen och Gergens (1987) modell. Strukturanalys två, är narrativ och undersöker 

vårdlidande och nummer tre är tematisk och beskriver kroppsliga representationer som visar 

sig i texten. 

I artikel IV gjordes två olika strukturella analyser, den första handlade om att avtäcka den 

narrativa strukturen i texten. Där konstruerades en analysram inspirerad av Kvales (1994) och 

Ricoeurs (1976) beskrivningar av narrativa analyser. Strukturen bestod av följande aspekter: 

tid, dramatiska enheter (exempelvis ”lova, förråda, hindra, hjälpa”, vilka är handlingens 

paradigm), scen, huvudaktörer, roller, relationer, användande av personliga pronomen och 

metaforer. Varje enskild intervju genomsöktes och fick beskrivningar enligt denna struktur. 

När det gäller narrativa analyser finns ingen på förhand given metod att analysera berättelser 

på (Riessman, 1993), men många teorier att hämta idéer från. Som grund för det sätt jag utfört 

narrativa analyser på har kunskap och idéer hämtats från främst från Ricoeur (1976; 1998) 

och i Kristensson Uggla (1993), men även från Riessmans (1993), Polkinghornes (1995) och 

Mishlers (1996) texter, samt från Mattingly (1998; 2000). Den andra strukturella analysen i 

artikel IV var tematisk. Därefter sker reflektion över de föregående analysstegen. En ny 
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förståelse av innebörden i texten nås och ny förståelse av helheten, vilket även kan innebära 

att de antaganden som gjorts i den naiva förståelsen invalideras. 

Tolkad helhet 

Denna nya text, den tolkade helheten, som formuleras skall vara ett nytt uttryck för den 

mening/innebörd som är dold i den text som tolkats och säger alltså något om världen framför 

texten. I artikel I beskrivs sjuksköterskors strävan att åstadkomma det omsorgsfulla och 

vardagliga mötet i en miljö som inte till hör vardagen. Teknologi och medicinsk behandling 

har då en underordnad betydelse. Rollen som talesman innebär ett moraliskt och existentiellt 

gensvar och ansvar inför en annan människa. I den tolkade helheten i artikel II uttrycktes 

innebörden i att inleda ventilatorbehandling som ”att få andan tillbaka” respektive ”att hålla 

andan” - sett som metaforer för att andning inte endast är en fysiologisk företeelse utan även 

innefattar själ och ande. Man skulle kunna se denna tolkning som en kritik mot hur 

västvärlden påverkats av rationalismen och empirismen/positivismen och den 

naturvetenskapliga världsbild och syn på människan de presenterat, med en objektiv värld av 

död materia runt oss och en dualistisk syn på kroppen. Människan kan där lätt betraktas som 

en maskin med utbytbara delar; ”kan du inte andas är det bara att koppla till en maskin”. Två 

berättelser konstruerades med hjälp av de teman och subteman som framkommit. Dessa 

berättelser beskriver var och en innebörden i att andas respektive att hålla andan. 

Berättelserna illustreras och styrks med hjälp av citat från intervjuerna. I artikel III presenteras 

helhetstolkningen med hjälp av två målningar. Att vara beroende av HMV ses som ett 

öppnande respektive slutande av den levda kroppen i förhållande till sig själv, andra och 

världen. Den levda erfarenheten hos personer med lång erfarenhet av att behandlas med 

respirator hemma (artikel IV) tolkades som att det handlar om att överskrida gränser. Denna 

tolkning får stöd genom beskrivningar eller narrativer hämtade ur texten av just sådana 

situationer, vilka presenteras som en del av analysen.  

Ricoeur (1976) talar om att tillägna sig meningen/innebörden i texten, det vill säga om den 

värld som öppnas upp ”framför” texten, inte att försöka förstå författarens psykologiska 

intentioner. Vi har aldrig tillgång till en annan persons levda erfarenhet, den förblir alltid 

privat, men genom att tolka personens berättelser kan vi få tillgång till meningen i denna 

erfarenhet. Då fenomenologin strävar efter att beskriva essentiella (invarianta) strukturer i 

människors/subjektets erfarenhet av ett objekt/fenomen så kan hermeneutiken bidra med att 
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överbrygga fenomenologins mer idealistiska/transcendentala form eller ”rena” beskrivningar 

(Kristensson Uggla, 1994), genom att förståelse, förförståelse, språk och det kontextuella 

betonas (Dahlberg et al., 2001). Genom att också tolka fenomenet med hjälp av befintliga 

teorier kan även en djupare förståelse för fenomenet nås (Lindseth & Norberg, 2004). I artikel 

I användes Gadows (1990 a) respektive Watsons (1988) teori för omvårdnad/omsorg. Gergen 

och Gergens (1987) modell för att skissera ”Story Line Graphs” blev användbar i artikel II för 

att studera ett förlopp över tid, samt Erikssons (1994; 1997) lidandeteori. 

Livsvärldsperspektivet kan tyckas abstrakt. En hjälp för reflektion, skrivande och för att ställa 

sig frågor som rör nämnda perspektiv blev van Manens (1990) sätt att strukturera 

livsvärldsbegreppet i livsvärldsexistentialer; som levd kropp, levd relation, levd tid och levd 

rum/plats. Livsvärldsexistentialerna tillämpas i artikel IV som analysram för att sortera in data 

i, när de olika strukturella tematiska analyserna gjorts. I Artikel II används däremot ingen 

specifik tolkningsteori, men inspiration för att presentera resultatet i form av berättelser 

hämtas från Mishlers (1996), Polkinghornes (1995) och Ricoeurs (1976; 1998) texter. 

Etiska överväganden 

I Helsingforsdeklarationen betonas bland annat vikten av informerat samtycke vid 

vetenskapliga undersökningar, att forskningen skall vara av värdefull nytta för mänskligheten 

och att forskaren måste upplysa om deltagarens rätt att avbryta deltagande om denne så 

önskar (Forsman, 1997). I samtliga delstudier har intervjupersonerna tillfrågats om deltagande 

av andra personer än forskaren själv. De har vid detta tillfälle erhållit informationsbrev, eller 

så har detta skickats via post. Intervjupersonerna har på så sätt getts tid att reflektera över sitt 

deltagande. Informerat samtycke har sedan inhämtats av forskaren via telefon i samband med 

att tid och plats bokats för intervjun. Deltagarna har på så sätt delgivits information både 

skriftligt och muntligt, samt haft möjlighet att ställa frågor till forskaren om studien. 

Informationen, såväl skriftlig som muntlig, har förutom upplysningar om studiens syfte, 

genomförande och rapportering, även innehållit en försäkran om att konfidentialitet i samband 

med analysarbete, samt om att anonymitet vid rapportering kommer att respekteras. I de fall 

personnamn används (artikel IV) är de fingerade och könsneutrala.  I studie II-IV, där 

intervjupersonerna har en patientroll, har informationen också innehållit en försäkran om att 

deltagande, eller att avstå eller avbryta deltagande, inte kommer att påverka personens 

fortsatta kontakt med sjukvården. Djupintervju som vetenskaplig metod kan vara fysiskt 

tröttande för den som lever ett liv med nedsatt andningsförmåga. Intervjusituationen i sig kan 
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också väcka känslor av sorg och förtvivlan hos intervjupersonen. Dock är min uppfattning 

den, att samtliga intervjupersoner funnit det angeläget att berätta om sin situation, då de 

uttryckt en vilja att förmedla sina erfarenheter till hälso- och sjukvårdspersonal samt till andra 

som kan bli involverade i ventilatorbehandling.

Tillstånd för studien erhölls från chefsöverläkare vid respektive sjukhus och klinik, samt av 

Forskningsetiska kommittéerna vid medicinska fakulteten vid Universiteten i Umeå och 

Göteborg (nr 301/94, 00/069, M031/00 & T213/02).
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RESULTAT 

Inledningsvis presenteras nedan en kort sammanfattning av respektive delstudies resultat.

Sammanfattning av de olika delstudierna

Att föra någons talan – ett uttryck för omsorg 

Syftet med artikel I var att med hjälp av sjuksköterskors berättelser klargöra innebörden i 

omvårdnad på en intensivvårdsavdelning. Analysen visade att innebörden handlade om att 

anta rollen som patientens talesman (advocacy) i förhållande till närstående, personal och 

miljö. Analysen genererade vidare följande teman: Advocacy innebär att bygga upp 

omsorgsfulla relationer, att utföra ett uppdrag, att överföra kraft, att skapa rum och föra 

samman, att ta risker, att vara en moralisk aktör, och att skapa en trygg miljö som skapar 

positiva hälsoprocesser. Helhetsförståelsen formulerades som att innebörden handlar om att 

skapa vardagliga möten mellan människor i en omgivning och situation som inte tillhör 

vardagen. Advocacy är ett uttryck för omsorg (care) och har sitt ursprung i relationen mellan 

människor. Det tar sig uttryck i viljan att uppfylla ett etiskt krav och syftar till att patienten 

skall uppleva situationen som behaglig och värdig. Sjuksköterskorna var medvetna om att den 

högteknologiska miljön och närvaron av en mängd personer som utför omvårdnad och 

medicinsk vård i ett ofta snabbt tempo gör att patienten, som ofta är livshotande sjuk, befinner 

sig i en utsatt och maktlös situation. Detta utgjorde en del av den kraft som gav upphov till att 

sjuksköterskorna axlade rollen som den som försvarar ”patientens sak”. I de fall där de 

etablerade en god relation och kunde ge uttryck för omsorg förstods det som en känsla som 

gav energi och skapade helhet. De ville visa för patienten att han/hon var betydelsefull vilket 

överförde kraft och energi. Detta tog sig bland annat uttryck i att de uppehöll kontakten med 

patienten efter vårdtillfället på IVA. Att anta rollen som patientens talesman kunde emellertid 

även förknippas med känslor av sårbarhet och övergivenhet. Detta blev tydligt i de fall där 

sjuksköterskorna inte lyckades etablera en öppen relation med patienter eller riskerade att 

hamna i konflikt med läkare. Teknologi/teknik hade ingen framskjuten men en mycket 

medveten plats i berättelserna. Sjuksköterskorna ”gömde den” men strävade efter att ge 

omsorgen om patienten och dennes närstående en tydlig och framskjuten plats. 
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Att andas och vara öppen, respektive att hålla andan och vara i slutenhet 

Artikel II är den första i en longitudinell studie bestående av två delstudier. Här berättade 

vuxna personer, vilka just skulle inleda behandling med ventilator, om tankar och känslor de 

upplevde i samband med denna förändring. Resultat beskriver innebörden i illness-

upplevelsen som att plötsligt eller gradvis ta emot märkliga signaler från kroppen, att tömmas 

på energi och att överlämna sin kropp till professionella för att de skall läsa och tolka dessa 

okända signaler. Ibland innebär detta en väntan med akut försämring och behov av 

intensivvård som följd. Helhetsförståelsen presenteras med hjälp av två kontrasterande och av 

analysen sammansatta berättelser, vilka benämns ”att hålla andan” respektive att ”få andan 

tillbaka”. Titeln förstås som en metafor som framhåller andning som en fysisk/kroppslig, 

själslig och andlig akt. Att inleda ventilatorbehandling förstås som en omvälvande händelse 

som har olika innebörder för den unika personen, men den påverkar patienters hela 

livssituation, kroppsligt och andligt-existentiellt.

Artikel III utgörs av en uppföljande studie där intervjupersonerna i studie II intervjuades 6-8 

månader efter påbörjad behandling. Analysen visade att tiden som gått oftast inneburit 

förändringar. Det hade för somliga inneburit en rörelse mot upplevelse av hälsa, men också en 

motsatt rörelse och upplevelse av lidande. Detta tolkades som ett lidande orsakat av vård 

(Eriksson, 1994, 1997). En berättelse med titeln ”en lidande historia” konstruerades. Data 

analyserades och tolkades även utifrån olika kroppsliga representationer. Dessa var den 

utvidgade kroppen, den märkta kroppen, den fängslade och den reflekterande kroppen. Den 

tolkade helheten beskrevs och symboliserades i form av två målningar, (Bild 4 & 5), som två 

olika hållningar - en öppen respektive sluten hållning av den levda kroppen, i relation till 

självet, andra människor och världen.  
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Bild 4. Living in an open-up mode of being

Image: Lena Björklund     ©Berit Lindahl 

Att leva i öppenhet förstås som att ventilatorn blir en del av kroppen och tillvaron, medan 

kroppen som är sluten befinner sig i lidande. Detta lidande tolkas som ett resultat av okunskap 

från professionella som antingen organiserade eller utförde vård i patientens hem. 
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Bild 5. Living in a closed-in mode of being 

Image: Lena Björklund   ©Berit Lindahl  

Okunskap när det gällde att uppfatta signaler på otillräcklig andning kunde resultera i att 

patienten till slut akut fick föras till sjukhus och intensivvård. Ventilatorn och den utrustning 

som hörde till, tycktes ofta vara något helt nytt och okänt för vårdarna. Det berättas i 

intervjuerna om professionella som många gånger saknar kunskap om hur andningsmasken 

skall sitta, hur rengöring av utrustning, tracheostomivård och rensugning av luftvägar går till, 

samt hur man ger känslomässigt stöd. Ingen av intervjupersonerna upplevde sig däremot vara 

dominerad av teknologin men att kunna släppa taget om den egna andningen och överlämna 

sig åt maskinen framstod som en avgörande händelse när det gällde rörelsen mot ett vara i 

öppenhet och hälsa.
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Att överskrida sig själv och sina personliga gränser 

I syfte att belysa innebörden i att vara beroende av ventilator och bo hemma (IV) berättade 

personer med relativt lång erfarenhet om sina upplevelser av att bo hemma med 

ventilatorbehandling. Följande teman framkom ur analysen: hemmet innebär en säker och 

trivsam plats som jag sträcker mig ut i världen ifrån, upplevelser av kroppen som sårbar, 

modig och tänjbar, att sträva efter att leva i nuet, att överlämna sig och lita på andra samt 

upplevelse av teknologi/teknik som både en börda och avlastning. Helhetsförståelsen av 

fenomenet ”långvarigt beroende av ventilatorbehandling hemma” förstås som en förmåga att 

balansera självständighet och uthållighet i samspel med teknologin och andra människor. 

Förmågan att överskrida sig själv och sina personliga gränser blev en förutsättning för ett gott 

liv. I berättelserna beskrivs det som ett aktivt beslut att leva i nuet eftersom framtiden är oviss. 

Innebörden i ett liv hemma med ventilator innefattar upplevelse av livskraft - trots att livet är 

skört och sårbart - i att tillsammans med andra föra in säkerhet, trygghet och trivsel i hemmet 

och vardagslivet. Detta ses också som en förutsättning för att ha mod att också söka sig ut till 

livet och världen utanför hemmet. Livet levs sakta i relation till tillgång på luft. Det innebär 

även att kunna lita på professionella. Relationen med professionella innebär många gånger en 

djup vänskap vilket också innebär saknad då dessa, i motsats till ventilatorn, av olika 

anledningar måste sluta sin anställning. Ett liv med ventilator innefattar förkroppsligad 

kunskap och att kunna hantera utrustning och behandling, samt att lösa problem och att lära 

andra. Ett sådant exempel är hur man klär sig för att passa teknologin. Relationen till 

teknologin har tolkats som ”levd”, i den bemärkelse att teknologin kan upplevas som en del 

av kroppen. Ventilatorn är den som gett livet en enorm förbättring. Dock är denna känsla 

ibland ouppnåelig. Funktion och design av teknologi spelar en väsentlig roll för hur kroppen 

upplevs, detta blir särskilt tydligt med andningsmasken som täcker ansiktet. Resultatet visar 

att estetik och formgivning av teknologi också spelar en avgörande roll för mötet med andra 

och då även för möjligheterna i att lämna hemmet. 

Helhetsförståelse  

Utifrån de fyra delstudierna formuleras min helhetsförståelse av innebörden i fenomenet - 

relationen människa, teknologi och vårdande - utifrån berättelser från personer som behandlas 

med hemventilator samt IVA-sjuksköterskor, på följande sätt: Möten mellan människor - eller 

mellan människa och maskin - har kraften att både alstra och fylla men tyvärr också tömma 

den levda kroppen på energi. Denna kraft eller energi kan vara konkret och kroppslig men 



53

också andlig-existentiell. Att vara i en situation där man håller andan eller befinner sig i en 

sluten hållning förstås som en väntan på att återigen kunna andas och fyllas med fysisk och 

andlig-existentiell kraft så att man kan förhålla sig öppen och ta in andra människor och 

världen samt uppleva sig som hel. Mötet mellan människor så som det har beskrivits ur ett 

IVA- respektive hemperspektiv, förstås som att förmågan att uppmärksamma, lyssna och ge 

röst åt den som är utsatt och sårbar stödjer känslan av helhet och skapar energi. Vidare finns 

en djup mening i design och funktion av teknologi när det gäller upplevelse av kroppen som 

levd.

Innebörden i att vårda på IVA handlar om att uppfatta att något står på spel för patienten, och 

att föra patientens talan inför personal, närstående och/eller omgivningen. Detta agerande 

innebär att upphöja sin röst, och att tala om sitt ställningstagande inför någon annan, om vad 

som uppfattas som gott och rätt för patienten. Detta kan ses som att sjuksköterskorna lägger 

fram sitt vittnesmål, då de både talar för och till någon om något som de tolkat som sant och 

gott. Innebörden i sjuksköterskornas berättelser vittnar om att sjuksköterskorna är medvetna 

om att IVA-patientens röst är svag, sårbar och oftast ohörbar. Oftast är den helt satt ur spel av 

sjukdom och/eller medicinsk behandling. Personer som lever ett gott liv med 

ventilatorbehandling i hemmet, tolkas som att de återfått andan (artikel II) både kroppsligt och 

andligt, och/eller lever i en öppen hållning (artikel III) eller upplever ett överskridande (artikel 

IV). Detta förstås som att de har en stark autonomi och kan göra sin röst hörd, dock inte alltid 

med en stark ton. Att leva med andnöd innebär att vara kraftlös och mycket sårbar. Tröttheten 

och orkeslösheten förstås som att denna grupp av människor kan ha en mycket svag röst, 

metaforiskt sett. Det kan också vara ett faktiskt förhållande då masken som täcker ansiktet 

eller tracheostomin faktiskt medför att rösten blir svag och i vissa fall obefintlig. En öppen 

relation och att känna tillit till professionellas kunskap som vårdar i hemmet, beskrivs som en 

förutsättning för att uppleva hälsa och att kunna söka sig ut utanför hemmet. Det motsatta 

tolkas som upplevelse av lidande. Berättelserna tolkas så som att i de fall där personer som 

ventilatorbehandlas också har behov av professionell vård, saknas i ofta en medvetenhet hos 

professionella om ansvaret att föra personens/patientens talan och att också vittna om en 

ohållbar situation.
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REFLEKTION 

Frank (1995) framhåller att rösten hos dem som upplever ohälsa och sjukdom är lätt att 

ignorera eftersom den är vacklande och trevande i tonen samt att den ibland förmedlar dubbla 

budskap. Att vara beroende av ventilator innebär att tillhöra en i samhället liten, och relativt 

okänd, men i antal växande grupp människor. De få studier som gjorts när det gäller 

livskvalitet visar dock att personer som är beroende av ventilator hemma har en god 

livskvalitet, (se Doménech-Clar et al., 2003; Markström et al., 2002; Pehrsson, Olofson, 

Larsson, & Sullivan, 1994). Detta stöds också av resultatet i artikel IV. Resultaten i artikel II-

IV visar att intervjupersonerna har levd erfarenhet av att professionella från olika 

vårdområden inte har tillräcklig kännedom om en sådan behandling. Denna erfarenhet 

beskrivs i intervjuerna även av de personer som lever ett gott liv. Det är även vanligt 

förekommande att personen som är i behov av andningshjälp också är den som ger sina 

vårdare undervisning, samt är den som funderat ut och prövat olika lösningar om problem 

uppstått. Kunskap om hur behandling med ventilator sker tycks, med undantag från 

specialistkliniker, vara bristfällig, sett från intervjupersonernas berättelser.

Studier har visat att det finns skillnader inom förskrivning av hemventilatorbehandling mellan 

Sverige och Danmark (Midgren et al., 2000 a) Danmark har en högre förskrivning av 

ventilatorer till unga människor med neuromuskulära sjukdomar, medan Sverige har fler 

ventilatoranvändare inom gruppen äldre med bröstkorgsdeformiteter. I Sverige tycks inte 

alltid patienter som drabbats av KOL eller ALS bli erbjudna ventilator som ett 

behandlingsalternativ (Midgren et al., 2000 a). Förskrivningen i Sverige skiljer sig också 

mellan landstingen, och författarnas tolkning är att det i många landsting föreligger 

underförskrivning. En rimlig orsak kan vara skillnader hos individuella läkare när det gäller 

att tidigt definiera behov av andninghjälp hos patienterna (Laub et al., 2004; Midgren et al., 

2000 b).

Innebörden i att vara svag och kraftlös på grund av andnöd och dessutom lida av 

professionellas okunskap och/eller negativa hållning tolkas här som upplevelse av ett onödigt 

lidande (Eriksson, 1994, 1997). Att hålla andan (artikel II) respektive att leva i en sluten 

hållning (artikel III), innebär att vara i behov av andra människor som kan föra ens talan 

och/eller som kan vittna inför andra om situationen. Verkligheten kan istället innebära att vara 

utelämnad till personer som inte har kunskap eller är medvetna om att ett etiskt krav är ställt, 
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och att situationen kräver kapacitet i att föra patientens talan och att vittna om att situationen 

är hotfull eller ohållbar. Betraktat utifrån IVA-sjuksköterskornas berättelser skiljer sig alltså 

förutsättningarna för omsorg (care) åt för patienten på IVA och personen som är i behov av 

stöd och hjälp med ventilatorbehandling i hemmet. Finns inte känsligheten och kunskapen för 

att intuitivt uppmärksamma och uppfatta situationen och vad som står på spel, är det inte 

heller möjligt att föra någons talan från ett omsorgsperspektiv på det sätt som IVA-

sjuksköterskorna talar om att de önskar och strävar efter att göra för patienterna (även om 

detta inte alltid lyckas fullt ut).  

Andlighet och andlig-existentiell kraft

Den energi som ventilatorer tillför kroppen i form av syre, och i det här fallet framförallt 

bortskaffande av koldioxid, tillför fysiologisk kraft till den levda kroppen. Resultatet i artikel 

II beskriver andning som å ena sidan kroppslig och fysiologisk, men å andra sidan som ett 

flöde och utbyte av energi mellan den levda kroppen och världen. Metaforiskt uttryckt kan då 

också en andlig-existentiell andnöd uppstå. Andlighet uppfattas ofta som något abstrakt och 

som kontrast till vetenskap och teknologi (McSherry, 2000). En vanlig bild är också att 

andlighet och existentiella behov berör det mjuka och känsliga medan teknologi representerar 

det kalla, opersonliga och hårda. Dock visar resultatet att människor kan uppleva teknologi 

som levd (artikel IV), och att det kan finnas en upplevelse av intersubjektivitet mellan 

människa och maskin. Relationen till ventilatorn ger då en känsla av utsträckthet, 

överskridande och helhet, med andra ord - andlig kraft. Dessutom blir inte ventilatorn sjuk, 

den flyttar heller inte eller byter jobb! 

Roach (1997) menar att andlighet är ett uttryck för människans oupphörliga sökande efter det 

transcendenta, en rörelse som överskrider självet. Andlighet innebär ett sökande efter mening 

och helande relationer med andra. I ett flertal teoretiska studier inom omvårdnad har man 

försökt definiera begreppet andlighet (se t.ex. Bash, 2004; McSherry & Cash, 2004; Tanyi, 

2002). McSherry, Cash och Ross (2004) varnar dock för att försöka definiera andlighet. I 

avsikt att täcka in allt kan det resultera i så allmänna formuleringar att innehållet istället blir 

utarmat. Innebörden i andlighet är, menar författarna, något individuellt och holistiskt, samt 

beroende på hur varje person uppfattar sin situation i världen. Andlighet spänner över ett stort 

fält av olika uppfattningar, från en teistisk uppfattning, vilket inte behöver förutsätta gudstro, 

till mystik (McSherry & Cash, 2004). Narayanasamy och Owens (2001) beskriver i en 
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kvalitativ studie hur 115 sjuksköterskor från olika verksamheter upplevde och svarade an till 

patienternas andliga behov. Resultatet visar samstämmighet i hur sjuksköterskorna upplever 

andlighet i vårdandet - förutom att det ger kraft till patienter och deras närstående, ger det 

också andlig kraft tillbaka till dem själva.  

Hos personerna som är beroende av ventilator är min tolkning att denna situation väcker 

tankar om mening och syfte med livet, och för en del personer innebär upplevelse av 

överskridande. En gemensam uppfattning inom vårdteori är att andlighet är något sant 

mänskligt och att vård utifrån ett helhetsperspektiv innefattar såväl kropp, själ som ande 

(Eriksson, 1997; Watson, 1988, 1999). Upplevelse av hälsa är att uppleva balans, harmoni - 

att känna sig som en hel person (Eriksson, 1993, 1997). Parse (1995) och Watson (1999) 

betraktar människan som varande ett energifält, öppen och i ett kontinuerligt energiutbyte 

med omgivningen och andra människor. I en relation eller ett möte där båda är 

genuint/autentiskt närvarande uppstår en annan dimension; som att befinna sig i ett universellt 

energifält eller andligt tillstånd. Sådana möten skapar känsla av helhet och är i sig helande 

hävdar Watson (1999). Här kan vi jämföra med de personer som upplever den enorma lättnad 

det innebär att återigen få energi från en ventilator och/eller som har erfarenhet av autentiska 

möten med vårdare eller de sjuksköterskor som upplever att de lyckas etablera en 

omsorgsrelation.  

Att föra någons talan och att lägga fram sitt vittnesmål 

Innebörden i advocacy förstås som ett uttryck för omsorg, en hållning och en uppmaning att 

tala för någon. Det kan beskrivas som ett moraliskt och existentiellt gensvar på ett etiskt krav. 

Ett etiskt krav är outtalat (Løgstrup, 1992) och ställs därför oftast tyst. Svaret handlar om att 

utifrån tanke, känsla och handling upplåta sin röst. Svaret är med andra ord uttalat i ord eller i 

handling. Advocacy kan, som det berättas i intervjuerna, innebära att riskera sin lojalitet 

gentemot annan vårdpersonal, speciellt i relation till läkare (artikel I); här tolkat som en 

upplevelse som förbrukar kraft och energi. Då Cronqvist (2004) intervjuade 

intensivvårdssjuksköterskor om deras upplevelse av etiska situationer talade dessa om 

förmågan att uppfatta nödlägessignaler. Två övergripande teman beskrevs – omsorg om eller 

omsorg för. Det senare innebar en uppgiftscentrerad hållning. När det gällde att visa omsorg 

om, tolkades detta som en personlig förmåga i att uppfatta vad som var gott. Detta beskrevs i 
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studien bland annat som att utöva en intuitiv kunskap i att just kunna uppfatta patientens 

nödsignaler.

Att föra någons talan och att lägga fram sitt vittnesmål har en etisk dimension (Gadow, 1990 

a; Liaschenko, 1998) och innebär utövande och överförande av andlig-existentiell kraft som är 

helande. Advocacy, med den innebörd som beskrivs i artikel I, ger andlig kraft och styrka. 

Sjuksköterskornas berättelser talar om mod i att ta ansvar, vilket ger kraft. I de fall där 

sjuksköterskorna inte lyckats etablera en god relation, så upplevdes detta som ett personligt 

misslyckande och de kände sig ensamma och utelämnade. Något som tolkas som att den levda 

kroppen töms på kraft och energi. Breeding (2002) intervjuade sjuksköterskor verksamma 

inom intensivvård om deras levda erfarenhet av att vara patienters talesman. Den essentiella 

beskrivningen skildrade advocacy som en relation mellan patient och sjuksköterska initierad 

av att patientens behov, intressen och önskningar upplevdes som hotade. Förmåga att föra 

talan var kopplad till sjuksköterskans kunskap och erfarenhet men även till maktförhållanden 

inom gruppen av olika yrkesprofessioner runt patienten. Advocacy var förknippat med en 

känsla av glädje och kreativitet, men också det motsatta, då man inte lyckades föra patientens 

talan som önskat. Resultatet är alltså i många delar samstämmigt med resultatet i artikel I. 

Begreppet empowerment är hämtat från Freires teori om fri pedagogik (Falk Rafael, 1995). 

Begreppet utgår från ett maktperspektiv där en person eller grupp som ses som förtryckt och 

underkastad ges ökad kunskap och självkännedom och därigenom stärker sin makt och 

auktoritet och når välbefinnande (Crawford Shearer & Reed, 2004; Ryles, 1999). I artikel I 

beskrivs empowerment som en del av advocacy-begreppet. Begreppet förstås som en strävan i 

att stödja patienten som är utsatt för intensivvård, att han/hon skall få styrka att konfronteras 

med sin situation. Viljan att ge kraft sträcker sig även utanför avdelningens dörrar, genom att 

sjuksköterskorna söker upp patienterna på vårdavdelningen efter vistelsen på IVA och i några 

fall också hälsar på i deras hem. 

Att anta rollen som den som för patientens talan och att framlägga sitt vittnesmål leder i 

många fall till konfrontation med andra yrkesgrupper på IVA. Detta leder till ökad 

kommunikation vilket också kan öka förståelsen mellan olika professioner. McSherry (2000) 

framhåller att det inte går att undvika att omvårdnadsarbete kräver en stor del av vårdarens 

andliga och känslomässiga reservförråd. Roach (1997) hävdar dock att omsorg (care)

involverar känsla, intellekt, vilja, ömhet och tillgivenhet. Andlighet och omsorg står i en 

ömsesidig relation - genom att ge omsorg till andra väcks andligheten och den när i sin tur 
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kapaciteten att ge vård på ett omsorgsfullt sätt. Fenomenet advocacy är diskuterat i en mängd 

artiklar inom omvårdnadslitteraturen. En del författare argumenterar för att begreppet är 

diffust definierat, att rollen som patientens talesman kan innebära ett uttryck för paternalism, 

samt uppmuntrar till ett uppgiftscentrerat och självuppfyllande beteende hos sjuksköterskor 

(Falk Rafael, 1995; Mallik, 1997; Milton, 2000). Mallik (2000) hävdar att advocacy-rollen 

fortfarande inte är accepterad inom sjuksköterskors verksamhetsområde. Curtin (1979), 

Gadow (1990 b) och Sellin (1995) däremot betraktar advocacy som utgående från en relation 

och som den filosofiska grunden för vårdandet. Då intervjupersonerna i Brooks et al (2002) 

studie, vilka alla hade minst två års erfarenhet av att bo hemma och använda ventilator, talade 

om sitt dagliga liv, beskrev de att de ofta fick anta rollen som talesman för andra personer 

som just skulle inleda behandling. Intervjupersonerna hade också utvecklat en stark förmåga 

att föra sin egen talan när det gällde initiativ till och anskaffande av ny utrustning som kunde 

underlätta det dagliga livet. Somliga gav uttryck för en fight-till-you-win-mentalitet. Dock 

hade de behov av att andra ibland tog över rollen som talesman, då advocacy tog kraft och 

energi.

Intervjupersonernas berättelser överensstämmer med den innebörd som Frank (1995) 

tillskriver berättelsen som vittnesmål (testimony), sett ur ett postmodernt perspektiv. Exempel 

på sådana berättelser menar han är överlevandes berättelser från förintelsen och katastrofer, 

men också berättelser från personer som upplever eller har upplevt ohälsa och sjukdom. 

Kännetecknande för berättelsen som vittnesmål är, enligt Frank, att trots att berättelsen är 

förenad med sanning, lämnar de oss medvetna om och starkt berörda av att bakom det sagda 

rymmer det sig så oändligt mycket mer. Samtliga intervjuer i avhandlingen berättar om ett 

avbrott eller sammanbrott, skildrar delar av och en ny vändning i en livshistoria. Innehållet 

har i många fall varit överväldigande och har berört mig starkt känslomässigt. Berättelserna 

har talat om kroppen men har också berättats med hjälp av kroppen, och det sätt som kroppen 

berättar på överskrider innehållet i den muntliga berättelsen. Något av detta kroppsliga 

innehåll har jag försökt att fånga i dagboksanteckningarna. Liaschenko (1998) beskriver 

vittnesmålet i relation till sjuksköterskans kunskapsfält. Hon framhåller vittnesmålet i 

betydelsen att presentera muntliga bevis; det handlar om att tala sanning om något men är 

ändå subjektiv kunskap och berör därför också trovärdigheten hos den som talar. Liaschenko 

(1998) anser att förmågan att lägga fram sitt vittnesmål även innefattar advocacy-fenomenet. 

Hon beskriver sjuksköterskors vittnesmål som aktivt inom olika vetenskapliga diskurser 

förutom den egna, främst inom den medicinska. Här rapporterar sjuksköterskor sina 
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erfarenheter och iakttagelser och denna förmedling av kunskap ligger sedan till grund för 

medicinska beslut. Men sjuksköterskor agerar också inom det egna kunskapsfältet, vilket 

tyvärr ofta sker tyst så till vida att det inte kommer med i patientens dokumentation. Det rör 

sig då enligt Liaschenko (1998) främst om kunskap om patientens upplevelse, om hur man får 

saker och ting utförda och också om en medvetenhet om den medicinska kunskapens 

begränsningar.

När det gäller personerna som metaforiskt sett ”håller andan” (artikel II) eller lever i en 

”slutenhet” (artikel III) hörs inte deras röst. Det saknas enligt min tolkning också någon som 

lyssnar, för deras talan och/eller vittnar om deras situation. Här vänder jag mig till Weils 

(1994) texter. Hennes sätt att beskriva det tysta ropet eller stumma skriet samt faran i det 

kollektiva, är överförbart till dessa personers situation och ger oss en djupare och vidare 

förståelse för vad som står på spel. Det stumma ropet hörs bara i själens inre då den som 

utstått för mycket inte orkar ropa mer, hos dem blir ropet endast ett dovt oavbrutet kvidande. 

Människor som ger upphov till ”ett tyst rop”, drivs av framförallt två motiv, hävdar Weil. 

Antingen finner de vällust i att förnimma skriet/ropet eller också är de okunniga om dess 

existens och hör det inte, eller väljer att inte höra det. Skriet blir då bara ett störande buller 

som är mer eller mindre avlägset. Vad som fordras är en regim som för fram människor som 

har vilja och förmåga till att lyssna och förstå, som värnar om en tystnad och uppmärksamhet 

där ropet kan höras.

Ett grundläggande tema i Weils (1994) filosofi är att det finns något heligt i varje människa. 

Lyckas människan slå rot i det heliga och hålla stånd mot det kollektiva utvecklas ett ansvar 

och en önskan att skydda och värna om dem som är svaga.  För att detta ska ske krävs det att 

människor har möjlighet till koncentration, ensamhet och tystnad. Samtidigt måste 

människan, säger Weil (1994), vara omgiven av värme, annars drar känslan av övergivenhet 

henne över till ett uppgående i kollektivet. Tanken om, och faran i det kollektiva som Weil så 

starkt ger uttryck för, kan uppfattas som ett sätt att abstrakt förstå vad som händer när 

professionella brister i ansvar. Det sätt som personer som ansvarar för vård i hemmet förhåller 

sig på i relation till okunskap kan ses som ett uttryck för bristande ansvar och att vårdpersonal 

och/eller de som administrerar vården i hemmet gömmer sig i kollektivet. Det finns i 

berättelserna (artikel II-IV) flera beskrivningar på upplevelse av ohälsa, i form av tecken på 

alveolär hypoventilation/andnöd. Dessa kroppsliga signaler har lett till upprepade kontakter 

med hälso- och sjukvård och därmed oftast en väntan på en riktigt ställd diagnos och rätt 
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behandling. I några fall har denna väntan lett till att personen blivit livshotande sjuk och i 

behov av intensivvård. Det bristande ansvaret visar sig också i vissa fall genom att patienter 

kränks i sitt hem och/eller upplever oro och osäkerhet. Jag ser också möjligheter i Weils 

(1994) sätt att beskriva tystnaden, och den reflektion den inbjuder till som en väg till 

utveckling, i den meningen, att professionella inom vård i hemmet verkligen är i behov av en 

miljö som inbjuder till reflektion. Intervjupersonerna som håller andan eller lever i en 

slutenhet (artikel II & IV) är också de som i dessa båda delstudier har det största behovet av 

vård. I delstudie IV deltar de intervjupersoner som har det största beroendet av ventilator, och 

som i vissa fall är totalt beroende av andningshjälp och vårdinsatser dygnet runt. Dock visar 

resultatet på att livet trots detta uppfattas som gott och meningsfullt. 

Teknologiperspektivet 

En risk med teknologi, sett ur ett professionsperspektiv, är att vårdpersonal blir så upptagna 

av den att de glömmer att se patienters andligt-existentiella behov och därmed riskerar att 

också se patienten som en maskin (McSherry, 2000; van der Riet, 1997). Sjuksköterskornas 

berättelser (artikel I) vittnar om en medvetenhet om teknologins inverkan. De försöker dock 

tona ner teknologins kraft att dra uppmärksamhet och allas ögon till sig genom att låta den 

framträda så diskret som möjligt. Heideggers (1973) påminnelse om att teknologi hör samman 

med kunnande och frambringandet av det konstfulla, samt påståendet att modern teknik har 

blivit aggressiv, är i detta avseende intressant. Teknologier/teknik är ett självklart och 

vardagligt men tyvärr också ofta oreflekterat inslag inom hälso- och sjukvården. Med 

teknologins hjälp är det möjligt att bemästra sjukdom och död, men också att underlätta 

tillvaron för patienter på sjukhus eller hemma. Häri ligger säkert en del av orsaken till att 

hälso- och sjukvårdspersonal ibland på ett okritiskt sätt använder sig av teknologier/teknik. Ett 

exempel på en oreflekterad hållning är att designen på ventilatorer, andningsmask eller 

trachealkanyler och band som används hemma inte tycks ifrågasättas av hälso- och 

sjukvårdpersonal, vare sig vad gäller form eller funktion. Men för patienten är detta viktigt för 

hur man upplever sin kropp, hur man möter andra och livet i och utanför hemmet (artikel II-

IV). Det framkommer däremot i berättelserna att patienterna har en mängd olika idéer om 

förbättringar. Här tycks det som att deras erfarenheter inte tas till vara. Ett exempel är 

bruksanvisningar som enbart är skrivna på engelska och på ett språk som är ämnat för 

tekniker. Jag argumenterar därför för en utveckling av teknologier/teknik som utgår från 

patienters perspektiv. 
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Forskning inom intensivvård har visat att teknologier påverkar upplevelse av kroppen. 

Zitzelberger (2004) framhåller att teknologier genom sin frambringande förmåga förlänger 

livet och kan få kroppen att byta rytm, från dess ursprungliga biologiska rytm till en 

teknologisk rytm; exempel kan vara ventilatorer, pace-makers och dialysapparater. De 

personer som arbetar närmast andra kroppar och utför kroppslig vård har oftast lägst social 

ställning i den teknologiska hierarkin (Zitzelsberger, 2004). Allteftersom teknologier blir 

accepterade och rutin inom vården lämnas dock i regel handhavandet av dem över till 

personer med lägre status (Liaschenko, 1998). Nya vårdformer, behandlingsmetoder, 

yrkeskategorier och nya vårdorganisationer kräver nya begrepp som stöd för att utveckla, 

utföra och kritisera vårdandet, hävdar Liaschenko och Peter (2004). De argumenterar för att 

praktik- och professionsbegreppen inte längre ger ledning när det gäller att beskriva och 

utveckla vårdandet, utan de bör ersättas med begreppet arbete. Arbete som begrepp är 

fruktbart menar de, då det öppnar upp för de förändringar som beskrivits ovan. Begreppet 

arbete har också en rik teoretisk beskrivning, samt innefattar det nära kroppsarbete som 

vårdande kännetecknas av. Begreppet kan även ge möjligheter för en ny etik, påpekar 

Liaschenko och Peter (2004). Berörda personalgrupper torde exempelvis vara de personliga 

assistenter och personal inom kommunal hemvård, undersköterskor och sjuksköterskor, för 

vilka ventilatorbehandling kan vara något helt nytt, men likafullt förväntas ta ett stort ansvar i 

patientens hem. Detta kan tolkas som ett svek från dem som står över dessa 

personalkategorier i den organisatoriska hierarkin. 

Avhandlingens resultat pekar också på att det krävs nya samarbetsformer mellan sjukhus och 

kommunal vård, samt inom organisation och ledarskap. I landstingsförbundets rapport 

(Ödegård, 2003) intervjuades 37 personer, läkare, sjuksköterskor, chefer, biståndsbedömare 

och vårdbiträden, angående deras uppfattning om potentiella risker inom hemsjukvård. 

Resultatet visade på brister inom informationsöverföring mellan vårdgivare på olika nivåer, 

avsaknad av eller brister i vårdplanering i samband med utskrivning, samordningsansvar samt 

kompetens hos personal inom hemsjukvården. Vårdbiträden upplevde att de fick ta ansvar för 

medicinska frågor som de saknade kompetens för. Sjuksköterskorna saknade tillräcklig 

kompetens i avancerade behandlingsmetoder och upplevde svårigheter i att hålla sin kunskap 

uppdaterad. Utbildning i medicinsk-teknisk utrustning gavs endast i samband med att 

utrustningen togs i bruk. För övrigt förekom ingen utbildning, utan kunskapen rapporterades 

sedan i andra hand bland personalen. Frankrike (Stuart & Weinrich, 2004) däremot, har ett väl 
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utvecklat nationellt program för hur behandling med hemventilator planeras, genomförs och 

följs upp. Ett fåtal internationella studier som beskriver utskrivningsprocessen från 

akutsjukvård till hemmet (jämför Montgomery, Robinson, Mawdsley, Suozzi, & Leasa, 2002; 

Warren et al., 2004) är publicerade. Ett vårdprogram för svenska förhållanden vad gäller 

hemventilatorbehandling har utvecklats av SLMF (Midgren et al., 2000 b). Ett 

utbildningsmaterial som vänder sig till sjuksköterskor, läkare och vårdpersonal inom 

kommunal hemsjukvård kan också beställas via SLMF’s hemsida (www.lung.se, 2005 mars).  

Metodologiska överväganden

Två tydliga vetenskapliga positioner inom västerländskt tänkande kan ses när det gäller 

kraven på vetenskaplig kunskap (Hollis, 1994). Den ena är naturalismen som förespråkar 

objektivitet, förklaringar samt utifrånperspektiv och som företräds av rationalister och 

empirister. Den andra positionen förespråkar intersubjektivitet men ändå objektivitet och 

dialektik mellan förklaring och förståelse; det handlar om fenomenologisk hermeneutik. Inom 

fenomenologin är relationen mellan det subjektiva och objektiva medvetandet dynamiskt och 

inte åtskiljt. Inom den klassiska empirismen betraktades människans medvetande som tomt 

och passivt. Däremot ser rationalismen på medvetandet som mer aktivt, men sätter en tydlig 

gräns mellan medvetande och verklighet (Crotty, 1996). Hollis (1994) framhåller att en vanlig 

anklagelse mot hermeneutiken är att den skulle vara utelämnad åt relativism, i egenskap av att 

den som vetenskap endast skulle vara subjektiv och/eller intersubjektiv. Ett hermeneutiskt 

betraktelsesätt svarar ju inte upp mot naturvetenskapens krav på objektiva fakta, och har 

heller inte för avsikt att göra så. Kvantitativ forskning strävar efter objektivitet och att 

kvantifiera, den strävar också efter att vara repetitiv. Kvalitativ forskning däremot söker djup, 

är kontextuell, subjektiv/intersubjektiv och syftar till att beskriva forskningsobjekts essentiella 

karaktär. Båda metoderna är komplementära redskap för att utveckla kunskap, och valet 

emellan dem avgörs av forskningsfrågan (Kvale, 1994; Whittemore, Chase, & Mandle, 2001).  

För att belysa innebörder i fenomenet ”relationen människa, teknologi och vårdande”, tolkat 

ur IVA-sjuksköterskors berättelser, samt ur berättelser från patienter vilka behandlas med 

ventilator hemma, befanns den fenomenologiskt hermeneutiska metoden (Lindseth & 

Norberg, 2004) mest lämplig. Den kunskap som avhandlingen beskriver strävar inte efter att 

vara generaliserbar, eller presentera en objektiv sanning, utan skildrar innebörder i ett 

fenomen så som det beskrivits med hjälp av intervjupersonernas berättelser. Syftet är i stället 
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att forskaren och läsaren av forskningsresultatet skall kunna tillägna sig nya insikter och 

djupare förståelse om en möjlig tillvaro/existens (Lindseth & Norberg, 2004) för personer 

som bor hemma och behandlas med ventilator och för IVA-sjuksköterskors situation. För att 

kvalitativa forskningsresultat skall vara tillförlitliga och välgrundade måste strategier som 

säkrar trovärdigheten vara inbyggda i forskningsprocessens samtliga steg (Kvale, 1994; 

Morse, Barett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). En text inbjuder alltid till olika läsningar och 

är därför öppen för olika tolkningar (Ricoeur, 1998 s.108). Det finns därför möjligheter att 

argumentera för eller emot olika tolkningsalternativ (Ricoeur, 1976 s.79). Dock finns det olika 

sätt att säkra tolkningen på. Helheten måste alltid kunna kännas igen i delarna och omvänt 

måste textens olika delar kunna relateras till helheten. Strukturanalysen utgör ett kritiskt 

moment då den innebär ett distanserat och ”misstänksamt” förhållningssätt som både 

försvarar och “säkrar” tolkningen, samt validerar eller invaliderar den naiva gissningen och 

helhetstolkningen (Ricoeur, 1976 s.87).

Mitt sätt att praktiskt tillgodose kravet på validitet är en noggrann beskrivning av kontexten, 

av hur datainsamlingen skett och av hur data har transkriberats och analyserats. Jag har strävat 

efter att vara uppmärksam på att ha den egna förförståelsen ”under kontroll”, samt att styrka 

tolkningar genom att ange exakta citat från intervjuerna då studien dokumenteras. 

Anteckningarna i dagboken (artikel II-III) har också tjänat som hjälp för att inte övertolka 

data. Rodgers och Cowles (1993) samt Meadows och Morse (2001) argumenterar för att 

forskare med ett kvalitativt perspektiv bör utveckla och föra anteckningar i en audit trail. En 

audit trail innehåller forskarens personliga dokumentation om olika val, beslut och insikter 

under en studies genomförande. Förutom metodologiska och analytiska anteckningar kan den 

också innehålla kontextuella data som rör datainsamling, idéer som väcks samt forskarens 

reflektioner om sig själv och sina känslor. Sammantaget är detta en teknik som uppehåller en 

noggrann och trovärdig forskning. Mina dagboksanteckningar gör inte anspråk på att vara en 

fullständigt utvecklad audit trail, dock har de varit en hjälp att tolka och validera de 

beskrivningar som gjorts i delstudie II och III. 

Delstudiernas uppläggning och genomförande har noga diskuterats och analyserats 

tillsammans med mina handledare, som är mycket erfarna när det gäller den valda 

forskningsmetoden. Mina erfarenheter inom intensivvård och i att planera vård hemma för 

personer som blivit beroende av ventilator har också bidragit med en förförståelse som varit 

viktig i datainsamlings- och analysfasen. Delstudierna har även diskuterats och kritiserats vid 
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ett flertal forskningsseminarier, samt presenterats vid flera forskningskonferenser. Resultaten 

är inte verifierade med intervjupersonerna. Detta skulle kunna leda till att analysen riskerade 

att bli hållen alltför ”textnära”, då den individuella intervjupersonen kan ha svårt att känna 

igen sig i resultatet. Det beskriver ju inte individuella skildringar utan innebörder och 

tolkningar (Morse et al., 2002; Riessman, 1993). Ricoeur (1976) utrycker detta som att det är 

textens mening (utterance meaning) och inte de individuella intervjupersonernas mening 

(uttrerer’s meaning) som tolkas. Andra tänkbara angreppssätt när det gäller att 

belysa/klargöra det valda forskningsfenomenet skulle kunna ha varit att enbart använda 

fenomenologisk eller hermeneutisk ansats. Detta skulle enligt min mening inte ha gett samma 

djup och bredd i beskrivningen och/eller i tolkningen, delvis beroende på de skäl som angivits 

tidigare när det gäller förhållandet mellan fenomenologi och hermeneutik.  

Jag uppfattar i likhet med Thompson (i Ricoeur, 1998) och Kristensson Uggla (1994) 

Ricoeurs filosofi som öppen, på så sätt att den metodologiskt uppmanar till att pröva olika 

läsningar och angreppssätt. Trots filosofiska och teoretiska ramar uppfattas inte metoden som 

kunskapsauktoritär i den bemärkelse som till exempel Popper (1962) diskuterat. Den har 

tvärtom gett mig stor frihet som forskare att vara kreativ och pröva olika vägar, framförallt 

genom olika typer av strukturella analyser. Olika metodologiska grepp får dock inte bli 

självändamål. Avsikten med att presentera resultatet i form av målningar (artikel III) var att på 

ett djupare och mer meningsbärande sätt förmedla innebörden i en möjlig existens där man är 

beroende av ventilator. Jag betraktar målningarna, som skapades i en nära diskussion med 

konstnären, som en uttrycksform som överskrider det skrivna språkets förmåga att ge uttryck 

för det kroppsliga och andligt-existentiella budskapet som texten öppnade upp för. Bildens, 

lyrikens och skönlitteraturens förmåga att förmedla mening och förståelse som överskrider 

ordets denotativa och lexikaliska innebörder har tidigare använts inom kvalitativ forskning för 

att få en rik datainsamling (Locsin, Barnard, Matua, & Bongomin, 2003; Pendleton, Cavalli, 

Pargament, & Nasr, 2002), liksom även i undervisning inom vård (Darbyshire, 1994; 

McAllister & Rowe, 2003).  

En metafor fungerar som ett poem i miniatyr (Ricoeur, 1976), och används när vi vill uttrycka 

mer än vad vi har ord för. En metafor är en logisk absurditet (Ricoeur, 1998 s.173) i form av 

en kollision mellan bokstavlig betydelse och poetisk mening, eller en fråga om how to make 

sense with nonsense (Kristensson Uggla, 1994 s.392). Innebörden i en metafor går inte heller 

att slå upp i ett lexikon, då den metaforiska meningen överskrider meningen i vanligt 
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språkbruk. Metaforer kan heller aldrig förstås bokstavligt, utan måste alltid med hjälp av 

(hermeneutisk) fantasi och inlevelse sättas in i sitt sammanhang (Ricoeur, 1998). Metaforer 

kan tjäna som ledtrådar som visar vägen för hur vi skall kunna urskilja mening i en text, och 

genom att identifiera metaforer och tolka dem kan vi få tillgång till innebörden i handlingen. 

Omvänt kan tolkning och förståelse av en text ge oss nycklar till att presentera innebörden i 

en text i form av en metafor (Ricoeur, 1998 s.171). Det förstnämnda angreppssättet användes i 

delstudie IV där texten inledningsvis genomsöktes med avseende på hur intervjupersonerna 

använt sig av metaforer när det talade om ventilatorn. I delstudie II användes däremot 

metaforen om andning för att beskriva resultatet. I delstudie III kan beskrivningen av de olika 

kroppsliga representationerna och formuleringen om kroppen som öppen respektive sluten 

också ses som metaforiskt språkbruk. 

I avhandlingen har jag strävat efter att använda ett språk som innehåller nyanser av både det 

vardagliga, vetenskapliga och skönlitterära språket när jag skapat berättelserna (artikel II-IV). 

Ett språk är mångtydigt, och vi missförstår varandra lätt. För att diskutera detta dilemma 

använder sig Ricoeur (Kristensson Uggla, 1994 s.389) av tre olika diskursstrategier. I det 

vardagliga språket strävar man efter reduktion och enkelhet när det gäller ordval och 

satsbyggnad, samt söker anpassa formuleringar till sammanhanget på ett entydigt sätt. Det 

vetenskapliga språket driver detta vidare genom att använda entydiga definitioner, tekniska 

begrepp och bestämda regler. Med hjälp av matematiska symboler ges språket en entydig, 

objektiv och neutral karaktär, vilket leder till att förbindelsen till vardagsspråket ibland blir 

avklippt. Det poetiska språket ser Ricoeur som en viktig resurs då det är mångtydigt, 

innehåller ett överskott av mening, samt har en förmåga att överskrida sig självt och tala om 

en värld utanför språket. Lindseth och Norberg (2004) framhåller värdet av att använda sig av 

vardagsspråket när innebörder i levd erfarenhet beskrivs

Resultatet i den longitudinella studien kan uppfattas och kritiseras som dualistiskt och skulle 

då innebära en motsats till ett holistiskt perspektiv, vilket vårdvetenskap argumenterar för. 

Dualismen skulle i det här fallet bestå i de motsatsförhållanden eller två olika hållningar, vilka 

ställs mot varandra; i artikel II ”att hålla andan” respektive ”att få andan tillbaka” och i artikel 

III, där den levda kroppen beskrivs som ett vara i en öppen respektive sluten hållning. 

Dualism kan innebära att motsatser eller delar betraktas och behandlas var för sig, men jag 

väljer att betrakta de i artiklarna beskrivna motsatserna som varandras förutsättningar och 

grunden för balans och harmoni i tillvaron. Då jämvikt uppkommer, upplever personen att 
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han/hon fylls av både en andlig-existentiell och fysiologisk kraft, det vill säga upplever att 

både den fysiska och andlig-existentiella andnöden viker. En känsla av välbefinnande, glädje 

och lust infinner sig, vilket innebär ett helande av den levda kroppen. Västerländska 

tanketraditioner, betraktas ofta som dualistiska, vi skiljer på materia och upplevelse, kropp 

och själ, ont och gott. Österländskt tänkande betraktas också som dualistiskt, men är 

annorlunda. I till exempel principen om Yin och Yang korsbefruktar de motsatta principerna 

varandra och en balans mellan dem är förutsättning för lycka och harmoni (Favrholdt, 1997). 

Jag ser inte de motsatta hållningar som beskrivits i studie II och III som statiska positioner 

eller som en linjär utveckling, utan som ett vara i en ständig rörelse mellan välbefinnande och 

lidande.

I rollen som forskare med en narrativ ansats intar man även berättarens roll, i den betydelsen 

att efter analys presenteras/återberättas resultatet för en annan publik. Häri ligger ett ansvar 

(Frank, 2004; Garro & Mattingly, 2000). Berättelser är aldrig neutrala (Garro & Mattingly, 

2000; Mattingly, 2000) utan är laddade med ett etiskt budskap. Frank (1995) talar om att 

tänka med - inte i - berättelser. Här menar han att människors berättelser om sjukdom är 

vittnesbörd som inte får användas som data för att stödja en på förhand given åsikt eller teori. 

Tvärtom, berättelsen är ursprungsstoff som vi måste ge röst åt och låta påverka våra liv. De 

berättelser som samlats in, tolkats och återberättats i den här avhandlingen ser jag som en 

möjlighet bland flera att just påverka och leda dem som är involverade i omvårdnad och/eller  

medicinsk vård i en viss riktning och i att möta andra människor på ett öppet och omsorgsfullt 

sätt.

Implikationer för praktik och framtida forskning 

Avhandlingens resultat visar på att formgivning och funktion av teknologi/teknik påverkar 

upplevelsen av kroppen. Beskrivningar av upplevelser av kroppen gör vårdare mer känsliga 

för den fysiska kroppen och ökar deras möjligheter att hjälpa patienter med att acceptera de 

kroppsliga förändringar som ohälsa, sjukdom och teknologi kan föra med sig (Corbin, 2003; 

Sandelowski, 2002; van Manen, 1998). Vårdares medvetenhet om teknologins inverkan och 

funktion kan medföra att eventuella negativa effekter blir så små som möjligt, så att 

teknologins kraft i stället kan riktas mot att understödja patienters hälsa. Forskning där 

patienters erfarenhet och förslag till förbättringar får utrymme saknas, och bör därför 

genomföras. Patienterna är ju de enda som har levd erfarenhet av en sådan situation. Viktigt är 
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också att beskriva positiva erfarenheter av teknologin, sådana resultat tjänar som förebilder 

för en god vård. Endast fyra empiriska studier med en kvalitativ metod (Brooks et al., 2002; 

Fitch & Ross, 1998; van Kesteren et al., 2001; Young et al., 1994), som utgår ifrån ett vuxen- 

och patientperspektiv, har återfunnits. Vi vet också mycket lite om vad det innebär att vara 

närstående och vårda hemma i samband med användande av teknologier.  Mer forskning om 

relationen människa - teknik från upplevelse- och patientperspektiv behövs, men även från ett 

närstående- och vårdarperspektiv. Det saknas också studier som beskriver personliga 

assistenters upplevelser av att vårda patienter med ventilatorbehandling i hemmet. Många 

gånger har personer som är i behov av hjälp från personliga assistenter eller från kommunal 

hemsjukvård också komplexa vårdbehov (Ödegård, 2003). 

I tidigare forskning har klinisk omvårdnadshandledning för undersköterskor och 

sjuksköterskor beskrivits (Lindahl & Norberg, 2002). Där upplevdes handledningen som en 

förutsättning för att orka vårda. Handledning för personal som vårdar i hemmet är också något 

som behöver utvecklas. Min uppfattning är vidare att nätverk bör skapas, där patienter, 

personal, administratörer, närstående, tillverkare och inte minst personer med medicinsk 

kompetens kan ingå. Resultatet visar även att det föreligger skillnader när det gäller kunskap 

om handhavande av teknologi och utifrån resultatet i artikel II-IV tycks utbildningsbehovet 

vara mycket angeläget, i vissa fall skulle jag relatera till Weils (1994) filosofi och säga att det 

är ”skriande” och livsavgörande. Relationen människa och teknologi, samt teknologiberoende 

från ett hem- och upplevelseperspektiv, är ett innehåll som behöver tydliggöras inom 

vårdutbildningar och tas upp i kurslitteratur. Behov av kunskap finns inte bara hos personal 

som vårdar i hemmet, utan även hos dem som organiserar och administrerar vården (Ödegård, 

2003). Det vore även intressant att undersöka attityder och värderingar hos hälso- och 

sjukvårdspersonal när det gäller deras syn på livskvalitet i samband med ventilatorbehandling. 

Personliga värderingar skulle till exempel kunna inverka på hur information ges i samband 

med att patienter skall fatta beslut om att inleda behandling eller inte samt hur hälso- och 

sjukvårdspersonal förhåller sig i mötet med patienten.  

När det gäller utbildningsbehov och innehåll krävs också mer forskning. Outbildad personal 

som vårdar i hemmet har naturligtvis ett personligt ansvar, dock kan ett stort ansvar läggas på 

en bristfällig organisation. Här uppfattar jag det som att inte bara patienten, utan även vårdare 

som arbetar i hemmet och som har en bristfällig kompetens, är utsatta för ett svek från dem 

som befinner sig över dem i den organisatoriska hierarkin. Det tycks även som det behövs en 
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utveckling när det gäller samarbetsformer mellan sjukhus och kommuner, samt gentemot de 

bemanningsföretag som också agerar i patienters hem. I en systematisk litteraturanalys (Duke 

& Street, 2003) över publicerade studier om vård i hemmet visade det sig bland annat, att 

forskning här fortfarande befinner sig i ett embryonalt stadium; vårdprogram presenteras på 

ett okritiskt sätt samt beskrivningar av patientens situation saknas. Avslutningsvis kan sägas 

att för många av intervjupersonerna i avhandlingen innebär ett liv med ventilator att man 

bokstavligt uttryckt fått livet tillbaka, och att man lever ett gott liv; dock visar resultatet på att 

mycket återstår att göra för att ytterligare förbättra situationen.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

There is a great power in technology, it has a remarkable effect and impact on everything it 

touches or comes into contact with. In healthcare practices the mastery of technology often 

means producing health and life, and leads to mastery of disease, illness and death. Nursing 

care in an intensive care environment means caring for the ill patient, who risks being 

sensorily overloaded and invaded by technology. The patient’s body also risks being 

objectified. However, technological developments and success in treatment of disease have 

made it possible to treat persons in the home with advanced technology. One such treatment is 

home mechanical ventilation (HMV). Descriptions of experiences of such a life and treatment 

are not a well-developed field of expertise within healthcare.  

The overall aim of this thesis is to illuminate the meanings of the relation between human 

beings, technology and care, as narrated by critical care nurses and people in need of HMV. 

The study is based on four papers with the specific aims: 

-To clarify the meaning of critical care nursing as narrated by intensive care nurses (paper I). 

-To illuminate the meanings of becoming dependent on HMV treatment (paper II). 

-To unfold the meanings of experiences of using a ventilator in everyday life at home six to 

eight months after HMV has started (paper III). 

-To illuminate the meanings of being dependent on a ventilator and living at home (paper IV). 

Collection of data and analyses were conducted with the use of a narrative approach. Data 

was collected from the year 1995 to 2003 at hospitals and in the participants’ homes, located 

in mid and south Sweden. The research interviews, shaped as an interaction between the 

interviewed person and the researcher, were conducted as conversations. A broad open-ended 

question served as an introduction. In paper I, six critical care nurses were each asked to 

narrate two significant experiences from their nursing practice. One situation should relate to 

a situation where they had been satisfied respectively dissatisfied with the outcome of care. In 

paper II thirteen people told the interviewer about their experiences of beginning ventilator 

treatment at home. These people were once again interviewed six to eight months after 

entered into HMV (paper III). In paper IV, nine adults with more than two years of HMV 

experience were interviewed concerning their experiences of living at home and being 

dependent on a ventilator. The interviews were tape-recorded and later transcribed into text. 

All text was analysed using a phenomenological-hermeneutic approach as described by 
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Ricoeur (1976) and later developed by use of method for nursing research by Lindseth and 

Norberg (2004). 

In paper I the analysis, revealed meanings of caring in an intensive care unit (ICU) as a caring 

response in terms of enacting the role of advocacy. Themes uncovered were: to build a caring 

relationship, to carry out a commitment, to empower, to make room for and interconnect, to 

be a risk taker, to be a moral agent and to create a trusting atmosphere leading towards 

recovery. The nurses were aware of the fact that the influence of technology had special 

consequences for caring practice and therefore, tried to make it as invisible as possible. The 

findings show that the meanings of nursing care in an ICU mean undertaking the role of 

advocacy as a caring response to another human being. The basic condition for this caring 

response depends on the nurses’ openness and sensitivity to the needs of the patients and their 

next of kin. 

The meanings of becoming dependent on HMV (paper II) was metaphorically expressed as 

“to get one’s breath” and “to hold one’s breath” respectively. This interpretation was 

presented in two composite stories. On the one hand, breathing ensures the cellular oxidation 

process within the body, but on the other hand there can be “shortness of breath” in “spiritual 

breathing”. Starting HMV is a life-changing event that influenced patients’ whole life 

situation, bodily as well as spiritually. The findings implied possibilities and deficiencies in 

meeting patients’ existential needs, such as helping them to breathe spiritually by supporting 

them as they get their breath back and become dependent on HMV. When analysing the 

narratives, collected six to eight month later (paper III), the analyses revealed different 

movements across time towards the goal of using the ventilator and various representations of 

embodiment. These bodily representations were described as the extended body, the marked 

body, the imprisoned body and the reflective body. The interpreted whole was presented as 

two contrasting meanings - a closing in or an opening up of the lived body, to oneself, other 

people and the world. This interpretation was illustrated by two images aiming at deepening 

the understanding of meanings of a life at home with a ventilator from a time perspective. 

Ignorance and negative attitudes from professionals working in the home and deficiencies in 

the management of care in the patients’ homes intensified a being in a closing in mode.  

The analysis in paper IV, rendered five main themes - experiencing home as a safe and 

comfortable space from which to reach out, experiencing the body as being frail, brave and 
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resilient, striving to live in the present, surrendering oneself to and trusting others and 

experiencing technology as a burden and a relief to the lived body. Striving for a good life 

when living at home using a ventilator for more than two years, was interpreted as 

maintaining persistence and autonomy in communion with the ventilator and other people in 

the present time and being able to rise above yourself and your personal boundaries. These 

meanings are closely connected to experiencing a vital force and interdependency and despite 

fragility being able to reach others and the outside world. When technology is connected to 

the body, it has an impact on the aesthetic dimension of the lived body. The mask covering 

the face, for instance, encroaches on the sensuality of the face and changes the ventilated 

person’s ability to express himself/herself (not only in words) and to encounter others.  

The comprehensive understanding of the findings from the four (I-IV) papers illuminates 

aspects of care and a being where technology interacts with human life. The creation and 

interchange of energy among humans, and among humans and machines, appears to be a 

common theme when illuminating the relation between human beings, technology and care. 

This energy can be concrete and physical, e.g. getting breath from the ventilator. However, at 

the same time it can be an experience of the lived body being filled with spiritual energy. In 

situations where the ICU-nurses fail to establish a caring relationship to patients, patients’ 

next of kin or the caring personnel, this will evoke feelings of being a failure within the 

nurses. This is interpreted as a phenomenon that empties the lived body of physical and 

spiritual energy. Inversely, being able to advocate and to testify to the patient brings joy and 

wellbeing, i.e. fills the lived body with physical and spiritual energy. According to Frank 

(1995) a testimony is different to other kind of speech because it does not simply affect those 

who receive it – it implicates others in what they witness, and what turns a telling into 

testimony is the call upon the one being addressed. What turns a telling into testimony is the 

call upon another. Liaschenko (1998) holds the concept of testimony to have the similar 

meaning as advocacy. However, the former is a richer notion as it emphasises what and how 

something is known. 

Having a successful regimen for ventilator treatment at home and experiencing safe and 

caring encounters with professionals working in the home create physical and spiritual energy 

(paper II-IV). This is interpreted metaphorically as getting breath (paper II), being in an 

opening up of the lived body (paper III) or being able to transcend your personal boundaries 

(paper IV). The opposite “being” appears as holding one’s breath (paper II) or being in a 
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closing in of the lived body (paper III). This also means having a weak voice, which is easy to 

ignore. Listening to this weak voice can be hard but is a fundamental moral act (Frank 1995). 

The contrasting forms of being described here are not to be understood as a static being, on 

the contrary it is a being which moves and changes over time. To give testimony is to present 

oral evidence; it is to speak the truth of some phenomena, it involves knowledge as well as the 

telling of that knowledge (Liaschenko, 1998). In cases where the ventilated person needs 

support in the home from professionals the findings show that there seem to be ignorance 

(paper II-IV) among the caring personnel as well as in the management of the care for persons 

with HMV. This is understood as a suffering caused by care (Eriksson, 1997). Here the 

ventilated person, unlike what the nurses try to do for the ICU-patients, seems to miss 

someone who has knowledge and awareness of both the impact and the handling of 

technology. They miss, in Frank’s (1995) words, someone who listens to their body’s story 

and who is able to give testimony of a sometimes intolerable situation. The avoidance of the 

voice of those who suffer is reflected on within the philosophy of Simone Weil (1994). She 

describes the meaning of the quiet scream and claims that the risk of hiding oneself in a 

“collective being” keeps the human being away from the responsibility for those who suffer 

and whose voices are mute or frail.  

Findings also describe meanings that lie within the design and function of technology (paper 

II-IV), i.e. ventilators and ventilator equipment. A smart and beautifully designed technology 

means joy, freedom and the perception of an enormous improvement in the quality of life. 

Clumsy and unattractive technology leads to feelings of depression about the lived body and 

about life. Heavy equipment creates dependence, as others will have to carry it and thereby 

hinder the ventilated person to leave home (paper IV). Thus, technology acts between the 

person and the world and in order to be embodied, technology must be as “transparent” and 

imperceptible as possible.  
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ovärderlig hjälp för mig. Tack, ni kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta.  
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mycket tacksam för. Min forskarutbildning har också möjliggjorts av stöd, i form av 
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Ett avhandlingsarbete är inte ett resultat av en persons arbete och det finns så många 

människor som jag mött under utbildningstiden som på olika sätt bidragit till mitt arbete. 

Dock vill jag särskilt nämna några. Ett stort tack till skolledningen för Vårdhögskolan i Borås 

under ledning av Rektor Olle Lundquist, som i mitten av nittiotalet etablerade kontakt med 
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förmånen att delta i. Jag vill också tacka Professor Astrid Norberg för handledning av min 
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Sjuksköterskan Birgitta Kärrsten, Docent Bengt Midgren, Sjuksköterskan Jerker Claesson 
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