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Abstract 
Aim: The aim of this study was to describe intensive care nurses’ experiences 
communicating with patients during mechanical ventilation.  

Methods/design: A qualitative interview study. Interviews where analyzed using 
descriptive content analysis  

Setting: Nine intensive care nurses from two different intensive care units were 
interviewed using a semi structured interview guide. 

Background: Past research has shown that patients during mechanical ventilation in the 
intensive care unit, feel very vulnerable and the helplessness of being unable to speak. 
These patients feels that they are completely dependent on the nurses and their 
competence. It has been shown to be very important that the patient feels included, 
acknowledged and respected. 

Results: The analyzed data resulted in a theme; strive to preserve patients´ dignity and 
three main categories; create relationship to the patient, minimize patients´ vulnerability 
and don´t give up. These main categories consist of nine subcategories 

Conclusion: Critical ill patients during mechanical ventilation have a very limited 
opportunity to communicate. Therefore the patient is put in a very vulnerable position and 
is completely dependent on the nurse. This study shows that the nurse by communicating 
with the patient strive to preserve the patients dignity. 
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Abstrakt 
Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med 
patienter som vårdas i respirator. 

Metod/design: En kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna analyserades med en deskriptiv 
innehållsanalys. 

Mätdata: Nio intensivvårdssjuksköterskor från två intensivvårdsavdelningar intervjuades 
individuellt efter en semistrukturerad intervjuguide.  

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning 
med respirator känner sig mycket sårbara och upplever det fruktansvärt att inte kunna tala. 
Dessa patienter upplever att de är helt utelämnade åt sjuksköterskor och deras kompetens. 
Det visar sig även att det är av stor betydelse att sjuksköterskorna skapar en relation med 
patienten. 

Resultat: Det analyserade materialet resulterade i ett tema; sträva efter att bevara 
patienters värdighet samt tre huvudkategorier; skapa relation till patienter, minimera 
patienters utsatthet och inte ge upp. Dessa huvudkategorier består i sin tur av nio 
underkategorier.  

Slutsats: Kritiskt sjuka patienter som vårdas i respirator har ytterst begränsade möjligheter 
att kommunicera. Därmed är patienterna helt utelämnade i andras händer och befinner sig i 
en mycket utsatt situation. Denna studie visar att sjuksköterskor genom att kommunicera 
med patienter strävar efter att bevara patienters värdighet.  

Nyckelord: Kommunikation, intensivvård, respirator, omvårdnad sjuksköterska 
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Introduktion 
Patienter som vårdas i respirator befinner sig i en högteknologisk miljö med aktiviteter 
som pågår hela dygnet. Många människor är inblandade i omvårdnaden. Intuberade och 
trakeotomerade patienters möjligheter att kommunicera är begränsade. Det innebär att 
dessa patienters autonomi är inskränkt och möjligheterna för dessa patienter att bevaka sin 
integritet är minskad (Larsson och Rubertsson, 2012). Aktuell forskning visar att patienter 
som vårdas i respirator känner sig mycket sårbara och sjuksköterskorna upplever det som 
en stor utmaning att kommunicera med dessa patienter (Tingsvik et al., 2012). God 
kommunikation är ett sätt att säkra kvalitén i omvårdnadsarbetet (Grossbach, Strandberg 
och Clan, 2011; McCabe, 2003). 

Indikation för respiratorbehandling är hypoxi eller hyperkapni. Vid respiratorbehandling 
har patienten antingen en tub i halsen som är fasttejpad i ansiktet eller en trakealkanyl som 
respiratorn är kopplad till. En talventil kan kopplas på trakealkanylen och möjliggöra 
kommunikation i de fall patienten klarar sig utan respirator en stund. Talventilen är en 
envägsventil där ett membran öppnar sig på inandning och sedan stänger för att låta luften 
passera via stämbanden på utandning. Trakealkanylen måste vara urkuffad när patienten 
använder talventilen för att möjliggöra kommunikation samt för att undvika kvävning 
(Grossbach et al. 2011; Morton och Fontaine, 2013).  

De flesta intensivvårdspatienter som behandlas med respirator kräver sedering på grund av 
det obehag denna behandling innebär (Gulbrandsen och Stubberud, 2009). Sedering ger 
smärtlindring, minnesförlust, sömn och ångestdämpning. Med sedering sätter man ned det 
centrala nervsystemet vilket leder till att patienter blir beroende av konstgjord andning. Vid 
lätt sedering har patienter kvar sina reflexer och kan då klara sig med assisterad andning. 
Assisterad andning innebär att respiratorn blåser in extra mängd luft vid patientens egna 
spontana inandningsförsök. Vid djup sedering får patienter nedsatt egenandning, ofria 
luftvägar samt bortfall av reflexer. Detta kräver att respiratorn övertar hela andningsarbetet 
det vill säga utför kontrollerad andning. Valet av sederingsgrad är individuellt men målet 
är att patienter ska vara så lätt sederade som det går med bibehållen god smärtlindring och 
ångestdämpning. Sederingsbehovet kan förändras och måste därför hela tiden omprövas 
(Gulbrandsen och Stubberud, 2009; Jacobson, 2005). För att kontrollera patienters 
vakenhetsgrad finns möjlighet att använda sig av sederingsprotokoll till exempel RASS 
(Richmond Agitation-Sedation Scale) (Larsson, Axell och Ersson, 2007). En studie visar 
att det innebär ökad utmaning och krav på kompetens hos sjuksköterskor för att göra 
korrekta bedömningar till att ge individuell anpassad sedering (Tingsvik et al., 2012). 
Fördelar som visas i studien är att lätt sedering av patienter ger större möjligheter till 
kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Detta leder till ökad tillfredställelse 
och arbetsglädje för sjuksköterskor. Vid lätt sedering kan patienter förmedla värdefull 
information, ge feed-back, samt kommunicera välmående eller obehag. Det krävs 
kreativitet hos sjuksköterskor för att ta reda på hur patienter bäst kan kommunicera sina 
behov vid lätt sedering, samt ökad respekt för patienters inblandning i behandlingen 
(Tingsvik et al., 2012). Patienter uttrycker känslor av maktlöshet på grund av bristande 
möjligheter att kommunicera. Om patienterna hade haft möjligheter att förmedla deras vilja 
hade de velat ha så lite sedering som möjligt. De önskar vara medvetna och delaktiga i sin 
situation (Karlsson, Bergbom och Forsberg, 2011).  
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En komplikation inom intensivvård kan vara att patienter drabbas av delirium vilket 
ytterligare kan försvåra kommunikationen med patienter som vårdas i respirator. Delirium 
är en akut hjärndysfunktion som medför en fluktuerande störning av medvetande och 
kognition. Det visar sig bland annat som okoncentration och oorganisation. Ofta är dessa 
patienter desorienterade till tid, rum och situation eller psykiskt och motoriskt oroliga 
(Larsson et al., 2007).  

Patienter som vårdas i respirator beskriver det som en hemsk upplevelse att inte kunna tala 
(Wojnicki-Johansson, 2001). Dessa patienter upplever känsla av sårbarhet och att de är helt 
utelämnade åt sjuksköterskors uppmärksamhet och kompetens. Det krävs kompetens hos 
sjuksköterskor för att ta hand om oroliga patienter i livskris som dessutom har svårigheter 
att kommunicera. Sjuksköterskor beskriver också situationer där patienter att de inte blir 
tagna på allvar. Detta leder till att de upplever en känsla av att vara mindre värda. Att 
skapa en relation mellan sjuksköterskor och patienter leder till att patienter som behandlas i 
respirator upplever sin tid på IVA mindre traumatisk (Karlsson, Bergbom och Forsberg; 
2011Tingsvik et al., 2013).  

Icke verbala signaler uttrycker ofta känslor till exempel ilskan i en blick, smärtan i ett 
ansikte eller hjälplösheten i en handrörelse, vilket många gånger kan vara tydligare och 
mer direkta än ord (Eide och Eide, 2009). McCabe visar i sin studie att patienter uppfattar 
den icke verbala kommunikationen som viktig. De beskriver att icke verbal 
kommunikation innebär att sjuksköterskor är uppmärksamma och arbetar patientcentrerat. 
Vidare beskrivs att den icke verbala kommunikationen kan förmedla genuinitet, värme, 
empati, förståelse samt respekt för patienten som individ. Sjuksköterskor som vårdar 
patienter i respirator behöver hitta alternativa lämpliga kommunikationsstrategier. Gester, 
huvudnickningar och formulerande av ord med munnen från patienterna är viktiga verktyg 
i kommunikationen (Grossbach et al., 2011; Happ et al., 2004). Det multidisciplinära 
teamet som är delaktiga i patienters vård det vill säga läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 
undersköterska etc. måste samarbeta för att stödja en effektiv icke-verbal kommunikation 
(Grossbach et al., 2011). Ofta är de icke-verbala signalerna mångtydiga och svåra att tolka. 
Det sjuksköterskorna ser kan vara uttryck för något annat än det som de tolkade det som. 
Sjuksköterskorna måste prova sig fram, ödmjukhet, undran, varsamhet och öppenhet är till 
hjälp (Eide och Eide, 2009). Det är av betydelse att ha en öppen kroppshållning, att vara 
avslappnad, naturlig och vänlig i rösten och i rörelserna (Karlsson, Forsberg och Bergbom, 
2011).  

Beröring är en del av den dagliga omvårdnaden. Många patienter upplever att kroppsspråk 
och beröring är den viktigaste delen av kommunikationen (Wojnicki-Johansson, 2001). Ju 
mer nedsatta sinnesorganen är och ju allvarligare sjukdom, desto viktigare kan beröringen 
vara. Patienter reagerar olika på beröring och en del menar att kroppen är ett privat område 
som inte får kränkas. Beröring av kroppen är känsloladdat och det är viktigt att använda 
finkänslighet (Eide och Eide, 2009). Beröring med värme förmedlar lugn och trygghet till 
patienter (Karlsson, Forsberg och Bergbom, 2011). Det lugnar patienter att bara finnas nära 
och hålla i handen (Tingsvik et al., 2013). Att använda sig av taktil massage upplevs 
lugnande och respektfullt. Långsam mjuk beröring som får ta tid i en annars stressad miljö 
inger hopp. Patienter upplever att kroppen känns levande när den annars känns svag 
(Henricson et al., 2009).  
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Intensivvårdssjuksköterskors etiska och moraliska kompetens är av största betydelse 
eftersom stor hänsyn måste tas till de sederade patienternas autonomi, integritet och 
värdighet (Gulbrandsen och Stubberud, 2009).  

Patienter som vårdas i respirator befinner sig i kris och svårigheterna att kommunicera 
påverkar känslan av värdighet negativt. De upplever förlorad autonomi och integritet 
(Magnus och Turkington, 2005). För att individualisera vården krävs ett större 
engagemang från sjuksköterskorna. Den individualiserade omvårdnaden skall ges med 
hänsyn till patienters egna önskemål samt respekt för patienters integritet, personlighet, 
engagemang och delaktighet. Det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att lära känna 
patienten för att kunna ge individualiserad vård (Tingsvik et al., 2013). 
Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för att omvårdnaden sker med respekt för patienters 
integritet. Livet för patienter som är kritiskt sjuka och vårdas i respirator kan upplevas 
meningslöst då de dessutom har ytterst begränsade möjligheter att kommunicera. 
Sjuksköterskornas uppgift är att stärka patienters upplevelse av hopp, att patienter har 
något att se fram emot och att patienter kan känna tillit (Gulbrandsen och Stubberud, 2009; 
Larsson och Rubertsson, 2012). 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 
kommunikation med patienter som vårdas i respirator. 

Metod 
Design 
Författarna har valt att genomföra en intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys vilket 
innebar att genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet beskriva 
variationer. Det textnära innehållet uttrycktes på en beskrivande nivå i form av kategorier 
och det underliggande budskapet uttrycktes på en tolkande nivå i form av tema (Lundman 
och Hällgren Graneheim, 2012). Studiens struktur och referensteknik följer Intensive and 
Critical Care Nursing. 

Etiska överväganden 
För att kunna genomföra denna studie behövdes ett godkännande från 
intensivvårdsavdelningens avdelningschef (se bilaga 1). Intervjudeltagarna informerades 
muntligt och skriftligt att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas. Vidare 
informerades att all insamlad data skulle förbli konfidentiellt och förvaras utom räckhåll 
för utomstående samt på en säker plats Informanterna fick även bekräfta sitt deltagande 
med ett skriftligt samtycke (se bilaga 2 och 3). Alla ljudfiler kommer att förbli skyddade 
och rådatamaterialet sparas i två år. Deltagarna delgavs också hur urvalet gått till och att 
deras anonymitet säkras. I den kvalitativa forskningen önskar intervjuaren få ut djup 
kunskap ur intervjun men samtidigt ska etisk omsorg och respektfullhet visas mot den 
intervjuade personen. Andra etiska överväganden som författarna har diskuterade var de 
konsekvenser som kunde följa av studien för den intervjuade. Ett exempel kunde vara att 
den intervjuade personen börjar reflektera över sitt arbetssätt och kan därmed bli osäker i 
sin yrkesroll. Författarna var noggranna med att inte pressa den intervjuade utan var 
följsamma under intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). 
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Urval 
Urvalskriterier i denna studie var intensivvårdssjuksköterskor som skulle ha arbetat minst 
två år som intensivvårdssjuksköterska. Författarna ansåg att de praktiska erfarenheterna var 
viktiga för att sjuksköterskorna skulle kunna delge sina erfarenheter gällande 
kommunikation med patienter som vårdades i respirator. Författarna lämnade personligen 
över en skriftlig förfrågan till enhetscheferna på IVA vid två olika sjukhus om önskemål att 
få intervjua intensivvårdssjuksköterskor. Efter samtycke överlämnades ett brev till 
enhetschefen för vidarebefordran till de sjuksköterskor som var intresserade av att delta i 
intervjustudien. Författarnas önskan var att cheferna förmedlade kontakter till de 
intensivvårdssjuksköterskor som hade lätt för att delge sina erfarenheter samt intresse för 
området. Anledningen till detta var för att få så hög kvalitet på materialet som möjligt. 
Därefter återkom cheferna med namn på intresserade deltagare. Sjuksköterskorna blev 
personligen kontaktade och tid och plats för intervju bestämdes. Deltagarna i studien var 
åtta kvinnor och en man i åldrarna 28–57 år. Exklusionskriterier var föräldralediga och 
långtidssjukskrivna intensivvårdssjuksköterskor.  

Datainsamling 
Totalt genomfördes nio individuella intervjuer vid två olika intensivvårdsavdelningar. 
Intervjuerna bestod av åtta huvudfrågor och utifrån svaren på dessa ställdes ett antal 
följdfrågor till sjuksköterskorna. Fem av intervjuerna genomfördes vid ett litet sjukhus och 
resterande fyra intervjuer genomfördes vid ett stort sjukhus. Intervjuerna gjordes på 
sjuksköterskornas arbetsplats under arbetstid i ett avskilt rum med lugnt läge. Intervjuerna 
spelades in via mobiltelefonens inspelningsfunktion. Mobiltelefonen placerades synligt på 
bordet under intervjun. Semi-strukturerade intervjuer valdes för att inte ha så precisa frågor 
utan istället öppna frågor för att fånga en helhet Vid kvalitativ design använder forskaren 
sig själv som instrument för att fånga människors erfarenheter (Polit och Beck, 2001). 
Efter första intervjun justerades de förberedda frågorna. Det framkom under första 
intervjun att man med fördel kunde lägga till frågor för att ytterligare lägga fokus på syftet 
med studien. Den första intervjun hade dock den kvalitén att den kunde bidra till studiens 
syfte och inkluderades därför i materialet.   

Dataanalys 
Analysenheten bestod av nio intervjuer och analyserades med en deskriptiv innehållsanalys 
(Lundman och Hällgren Granheim, 2012). Författarna ansåg att materialet var av 
tillräcklig kvalité och tillräckligt stort för att utgöra en helhet. Det var samtidigt hanterbart 
i analysprocessen med hänsyn till den tid de hade till sitt förfogande. Båda författarna 
lyssnade igenom det inspelade intervjuerna upprepade gånger för att bekanta sig med 
analysmaterialet. Sedan transkriberades intervjuerna ordagrant. Transkriberingen lästes 
igenom flera gånger för att författarna skulle få en helhetsbild av materialet. Sedan 
diskuterade författarna sinsemellan vad texten i huvudsak innehöll. Därefter plockades 
meningsbärande enheter ut ur analysmaterialet utifrån ord och begrepp som svarade mot 
syftet. Dessa meningsenheter kondenserades och kodades (se tabell 1.). Under processens 
gång diskuterade författarna analysförfarandet dels med avseende på tolkning av innehållet 
och dels för att känna att författarna var överens. Kodernas likheter och skillnader 
jämfördes sedan och sorterades under nio kategorier.  
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Kategorierna sammanfördes och tre huvudkategorier växte fram baserade på helheten, 
innehållet i underkategorierna och författarnas tolkning av det icke uttalade budskapet. 
Därefter framkom ett tema (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

Tabell 1. Kondensering, kodning och kategorisering av meningsenheter. 

Meningsenhet Kondens Kod Kategori 
…vital man, vi pratade om det han och 
jag…Han blev så ensam i sin sjukdom. 
….förlorat talet. Han blev så isolerad. 
Kan inte berätta om sina känslor. Tankar 
om döden. Allt sånt där som man kanske 
vill prata om. 

Blev så ensam i sin 
sjukdom. Förlorat 
talet. Han blev så 
isolerad 

Instängd 
med sina 
tankar 

Vara 
medveten 
om 
patienternas 
instängdhet 

Inte kan kommunicera med människor 
som i vanliga fall sköter sig själva… 
förminskade i sitt självbestämmande. 

Förminskar deras 
självbestämmande.  

Inkräktar på 
patientens 
Autonomi  

Visa respekt 

Vi plockar av dem allting, vi är på dem 
hela tiden…ingen personlig sfär… 

plockar av dem, är på 
dem, ingen personlig 
sfär 

Inkräktar på 
patientens 
integritet 

Visa respekt 

Man kan inte kommunicera. Man kan 
inte uttrycka det man vill om sin tankar. 

Inte uttrycka sin 
tankar 

Instängd 
med sina 
tankar 

Vara 
medveten 
om 
patienternas 
instängdhet 

Man kan inte svara om doktorn står och 
säger någonting, man kan inte gå i 
svaromål. Jag hör dig men kan inte 
kommunicera. 

Inte gå i svaromål Inkräktar på 
patientens 
autonomi 

Visa respekt 

De kan inte uttrycka sin integritet. Dem 
kan inte hålla integriteten. Det är ett 
dilemma. 

inte uttrycka sin 
integritet 

Inte hålla 
integriteten  

Visa respekt 

Vi måste tänka på vad vi säger när 
patienter är halvvakna. För vad dom 
skulle vilja ge svar på men de kan inte. 
Och så är det ju alltid när man inte kan 
fråga någon hur dom vill ha det.  
 

Tänka på vad vi säger Respekt, 
hänsyn 

Visa respekt 

Det är ju alltid så. Vi måste ju göra saker. 
Dom kan ju inte säga nej men du det här 
vill jag inte. Jag vill inte göra det här 

Kan inte säga, jag vill 
inte 

Inkräktar på 
patientens 
autonomi 

Visa respekt 
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Resultat 
Analysen har resulterat i nio underkategorier. Därefter har tre huvudkategorier och ett tema 
utkristalliserats (tabell 2.).  

Tabell 2. Tema, huvudkategorier och underkategorier 

Tema Huvudkategorier Underkategorier 
Sträva efter att 
bevara patienters 
värdighet 

Skapa relation till 
patienter 

Möta patienter utifrån deras förutsättningar 
Lära känna individen 
Visa att man har tid 

Minimera patienters 
utsatthet 

Visa respekt  
Vara medveten om patienters instängdhet 

Inte ge upp Vara lyhörd  
Vara tydlig  
Vara kreativ 
Känna sig otillräcklig 

Genom kommunikation sträva efter att bevara 
patienters värdighet 
Det tema som framkommit sammanfattar huvudkategorierna på ett sådant sätt att genom 
kommunikation skapa relation till patienter genom att ge tid och visa patienterna fullt 
intresse och engagemang. Att i kommunikationen visa patienter respekt och förståelse för 
den instängdhet patienter upplever då de är kritiskt sjuka och inte kan föra sin talan. 
Dessutom att sjuksköterskor genom kreativitet och lyhördhet aldrig ger upp för att nå 
patienterna i kommunikationen. Genom kommunikation strävar sjuksköterskan efter att 
bevara patienters värdighet.  

Skapa relation till patienter 
Under denna huvudkategori beskrivs hur sjuksköterskorna via kommunikation lär känna 
individen genom att möta patienter utifrån deras förutsättningar. För att möjliggöra detta 
krävs tid från sjuksköterskorna. Skapa relation till patienter förmedlar, jag stannar och jag 
visar dig mitt fulla intresse. Jag möter dig i kommunikationen.  

Möta patienter utifrån deras förutsättningar 
För att kommunicera med patienter som vårdas i respirator behöver sjuksköterskorna ta 
reda på vilka förutsättningar patienterna har för kommunikation och utgå därifrån. 
Sjuksköterskorna beskriver hur speciellt det är att försöka starta en kommunikation med en 
patient som inte kan tala. De berättar hur de gör en första noggrann bedömning för att ta 
reda på vilka medel patienterna har att kommunicera med. Vidare beskriver 
sjuksköterskorna hur vissa grundläggande fakta behöver klargöras innan de inleder 
kommunikationen. Exempel på frågeställningar som behöver klargöras är; ser patienten, 
hör patienten, kan patienten röra på någon kroppsdel. 

”Jag försöker bedöma hur vakna de är och att de ser mig, att de kan röra något. Då kan 
man ju kommunicera med många andra delar än bara orden. Det är min första 
bedömning.” 
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Ett flertal av sjuksköterskorna beskriver svårigheterna med att ta reda på hur pass 
påverkade patienterna är av sedering. De beskriver det som viktigt att undersöka hur 
mycket patienterna uppfattar av sjuksköterskornas försök att kommunicera. Erfarenheterna 
är att börja med det basala. Ser du mig? Om du hör mig så tryck min hand, eller blinka 
hårt. Patienterna kan vara mer eller mindre sederade, påverkade av smärtstillande 
läkemedel eller påverkade av infektion. Sjuksköterskorna beskriver hur allt detta påverkar 
kommunikationen och erfarenheter visar att sjuksköterskorna anpassar kommunikationen 
utefter patienternas förutsättningar. 

”Då upplever jag till en början att det kan vara lite besvärligt för då är dom ju ändå 
ganska påverkade av sin sedering och smärtstillande och kanske av infektion och då kan 
de vara lite svårt att veta vad de vill säga, svårt att veta om de är orienterade.” 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att de upplever en fördel med att ha patienterna mindre 
sederade eftersom det underlättar kommunikationen med patienterna. De beskriver att 
ibland är det inte alls svårt att förstå vad patienterna säger, till exempel när de är så pass 
med att de kan ta in det vi försöker förmedla. Andra gånger går det mindre bra att förstå 
patienterna. Sjuksköterskorna beskriver att trenden idag är att patienterna ska vara mer och 
mer vakna. 

Lära känna individen 
Sjuksköterskornas erfarenheter är att kommunikation är ett viktigt medel för att försöka 
lära känna patienten. De beskriver det som en svår utmaning att lära känna själva individen 
och utveckla en gemensam kommunikation då patienterna inte kan använda talspråk. 
Vidare berättar de att kommunikationen med anhöriga har stor betydelse. Anhöriga känner 
patienten, känner igen dess kroppsspråk och hur patienterna brukar vilja ha det. Anhöriga 
kan då vara till stor hjälp för sjuksköterskan i kommunikationen med patienten. 

”Anhöriga vet hur patienten vill ha det. Känner dem bättre, lyssna till anhöriga…”  

Kontinuiteten, att få fortsätta vårda samma patient har stor betydelse för att utveckla 
kommunikationen med patienten och därmed få möjlighet att lära känna individen menar 
sjuksköterskorna. Med kontinuitet så lär sig även patienten att känna igen sjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna berättar hur de lär känna igen individens speciella tecken och dennes 
kroppsspråk med tiden. Med kontinuitet i vården av patienter upplever sjuksköterskorna att 
de utvecklar kunskapen att läsa på individernas läppar. De upplever det som stor nytta i 
kommunikationen att kunna tyda patienters mimik. 

”Det är viktigt att man är hos samma patient så man får kontinuitet. Då lär man sig känna 
igen tecken och de känner igen en.”.  

Visa att man har tid 
Återkommande från sjuksköterskorna är att tiden är en viktig faktor vid kommunikation 
med patienter som vårdas i respirator. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det tar tid för 
dem och patienterna att förstå varandra. De beskriver att det är viktigt att sjuksköterskorna 
är medvetna om att kommunikationen måste få ta tid samt att de förmedlar till patienterna 
att de är beredda att ge kommunikationen tid. De behöver visa patienterna att de inte är på 
språng och att de inte försöker göra två saker samtidigt. När patienterna uppfattar att 
sjuksköterskorna har tid blir de lugna och visar sig då beredda att försöka kommunicera. 
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Att lära sig läsa på läppar och att tyda det som patienterna försöker peka sig fram till på en 
pektavla beskriver sjuksköterskorna som mycket tidskrävande. De berättar också att det är 
av stor betydelse att ge patienterna tiden att mima långsamt och för dem själva att ta tiden 
att ställa en fråga i taget. 

”För går man in och ska kommunicera med en patient som är sederad eller ligger i 
respirator då måste man ge dem tiden…” 

”Man kan inte fokusera på något annat, utan nu är det vi.” 

Minimera patienters utsatthet 
Sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med patienter som vårdas i respirator är 
att genom kommunikation och i kommunikationen arbeta för att minimera patienternas 
utsatthet. Att hela tiden kommunicera med patienterna menar de är ett viktigt sätt att visa 
respekt på. Sjuksköterskorna berättar också hur de ofta upplever att de inkräktar på 
patienternas autonomi och integritet trots att de genom kommunikation försöker minimera 
detta. Vidare beskriver de patienternas instängdhet och hur isolerade patienterna är med 
stora svåra tankar som de inte har möjlighet att ventilera. Då patienterna inte kan tala och 
ibland ligger nedsövda så menar de att information är en självklar del av omvårdnaden.  

Visa respekt 
Sjuksköterskorna beskriver insikten om att de möter kritiskt sjuka patienter som inte kan 
tala. Den medvetenheten gör att de är noggranna med att kommunicera med respekt för 
individen. De önskar behålla den värdighet hos patienterna som är möjlig att bevara. 
Genom att hela tiden kommunicera och informera patienterna om vad som görs och 
planeras att göra menar sjuksköterskorna är viktigt för att visa patienterna respekt, även om 
de inte är säkra på att patienterna uppfattar vad som sägs. Sjuksköterskorna presenterar sig, 
informerar om dagens datum och klockslag mm. Information till patienterna anser 
sjuksköterskorna som en mycket viktig del i omvårdnaden. Kommunikationen skall utgå 
ifrån att patienterna uppfattar vad som sägs, trots att de inte kan svara och ofta är 
påverkade av läkemedel. 

”… berättar innan man gör något… presenterar mig, … känns värdigt att alltid 
kommunicera.” 

”Pratar med dem gör vi ju alltid, även om dom är nedsövda så pratar vi med dem hela 
tiden och talar om vad vi tänker göra, man säger ju att hörseln är det sista som försvinner 
så dom hör förmodligen ändå.” 

När patienter är så svårt sjuka att det kräver respiratorvård, inkräktar vården på 
patienternas autonomi och integritet. Det är många gånger omöjligt för patienten att göra 
sin talan hörd menar sjuksköterskorna. Ständigt utförs olika omvårdnadsåtgärder där 
patienterna inte har möjlighet att vara med och påverka. Sjuksköterskorna säger att de ofta 
upplever en dålig känsla av att inte kunna ta reda på hur patienterna vill ha det. De 
beskriver detta som ett inkräktande på patienternas självbestämmande. Sjuksköterskornas 
erfarenheter är att det under ronder många gånger sker en envägskommunikation där 
patienter inte har möjlighet att gå i svaromål och föra sin talan.  
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Sjuksköterskorna beskriver också hur de upplever närgångna omvårdnadsåtgärder som 
inkräktar på patienternas integritet trots att de är noga med att informera hela tiden. 
Eftersom patienterna har begränsade möjligheter att kommunicera med sina anhöriga är 
sjuksköterskornas erfarenheter att de många gånger kommunicerade med anhöriga ovanför 
huvudet på patienterna. Sjuksköterskorna förklarade det som ett inkräktande på 
patienternas integritet. 
 
”Vi plockar av dem allting, vi är på dem hela tiden, … ingen personlig sfär…” 
”Man kan inte svara om doktorn står och säger någonting, man kan inte gå i svaromål, jag 
hör dig men kan inte kommunicera…” 
 
Vara medveten om patienters instängdhet 
Sjuksköterskorna beskriver medvetenheten om att patienterna blir väldigt instängda med 
sina tankar och ensamma i sin sjukdom på grund av deras begränsade förmåga att 
kommunicera med omvärlden. De berättar att patienterna kan vara instängda med ångest 
eller tankar som kan röra, rädsla, ilska eller livets slut. De beskriver den icke 
kommunikation som förekommer och handlar om patienternas instängdhet med frågor 
som, -kan ja bli frisk, -hur länge dröjer det innan jag kan tala o.s.v. Vidare menar 
sjuksköterskorna att kommunikationen med patienterna ofta endast stäcker sig till enkla, 
korta, konkreta frågor om törst och smärta. De berättar hur patienterna kan förmedla 
instängdheten i sitt kroppsspråk som frustration eller uppgivenhet. En av sjuksköterskorna 
beskriver sin medvetenhet om patienternas instängdhet med orden, -”tänk dig själv att vara 
tyst en hel dag och inte kunna tala”. De berättar också om medvetenheten om patienternas 
icke kommunikation med anhöriga, sorgen att inte kunna kommunicera med sina anhöriga, 
där sjuksköterskorna får försöka ersätta patienternas kommunikation.  

[Sjuksköterskan har diskuterat med patienten efter extubering] ”Vital man, vi pratade om 
det han och jag, han blev så ensam i sin sjukdom. Förlorat talet. Han blev så isolerad. Kan 
inte berätta om sina känslor. Tankar om döden, allt sådant där som man kanske vill prata 
om” 

”Kan inte berätta vad de känner och vill, instängda” 

På grund av patienternas svårigheter att kommunicera och deras instängdhet menar 
sjuksköterskorna att det är viktigt att förklara för patienterna att hallucinationer och 
upplevelser av otäcka saker kan förekomma vid svår sjukdom och under påverkan av 
läkemedel.  

Inte ge upp 
En viktig erfarenhet sjuksköterskorna har är att aldrig ge upp för att få en fungerande 
kommunikation med patienter som vårdads i respirator. De beskriver det som att genom 
kreativitet aldrig ge upp att försöka förstå patienterna eller göra sig förstådda hos dem. 
Trots att det uppkommer situationer då de inte når fram till varandra i kommunikationen 
vilket ofta resulterade i frustration hos patienterna och känsla av otillräcklighet hos 
sjuksköterskorna. Vidare menar sjuksköterskorna att lyhördhet och tydlighet hos 
sjuksköterskorna är av största vikt med de begränsade medel patienterna har för att 
kommunicera. För att vara tydlig beskriver sjuksköterskorna att de använder sig av 
kroppsspråk, beröring, få ord och enkla frågor.  
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Vara lyhörd 
Sjuksköterskorna beskriver att patienternas ytterst begränsade medel att kommunicera med 
innebär att sjuksköterskorna behöver vara mycket uppmärksamma och lyhörda för att 
upptäcka minsta skiftning hos patienterna. Det gäller som sjuksköterska att lära sig att 
tolka de signaler patienterna förmedlar och därmed bli lyhörd kring vad patienterna önskar. 
De menar att lyhördhet krävs för att tolka kroppsspråk som t.ex. mimik. Rynkor i pannan 
kan tyda på att patienterna har smärta. Sjuksköterskorna beskriver också hur patienterna på 
grund av tuben, som är tejpad i ansiktet endast använder knappa ansiktsrörelser. Deras 
erfarenheter är att genom lyhördhet använda ögonen och ögonkontakt för att nå en 
kommunikation med patienterna. Vidare beskriver de att de genom lyhördhet kan använda 
humor för att underlätta kommunikationen. De beskriver också att genom lyhördhet väcka 
tankar som, vad gör vi nu med patienten och varför.  

”Väcka tanken vad vi gör, och hur länge med saker och ting, vi gör en massa saker men 
det kanske inte är alls det dem vill… lyhördheten.” 

”… sövda, utslätade i ansiktet, det är någonting att tänka på, att de har väldigt små medel 
att kommunicera med.” 

Vara tydlig 
Sjuksköterskorna menar att sättet att uttrycka sig på har stor betydelse för hur väl 
patienterna förstår det som sjuksköterskorna önskar förmedla. De beskriver att för att nå 
fungerande kommunikation mellan sjuksköterskorna och patienterna så är det viktigt att 
tydlighet genomsyrar kommunikationen. Sjuksköterskorna berättar att det är viktigt att de 
själva är tydliga men det var också viktigt att de får patienterna att vara tydliga. De 
behöver förmå patienterna att göra tydliga långsamma munrörelser och inte använda för 
många ord. Vidare beskriver sjuksköterskorna att tydlighet innebär att de inte använder för 
långa meningar, att de bara ställer en fråga i taget och att de använde enkla ledande frågor 
som endast krävde ja eller nej som svar. Sjuksköterskorna kallar det uteslutningsfrågor och 
ett sätt för att nå fram till det patienterna önskar förmedla. En del sjuksköterskor beskriver 
det som att förminska eller radera språket för att nå målet. En annan sjuksköterska 
beskriver det som att hon börjar fråga enkelt för att sedan bygga ut frågorna.  

Vidare beskriver de beröring som ett mycket användbart och konkret sätt för att förtydliga 
kommunikationen med patienterna. Att lägga sin hand på t.ex. patientens högra arm och 
sedan säga att nu står jag på din högra sida beskriver sjuksköterskorna som ett tydligt sätt 
att kommunicera på. De beskriver kroppsspråk och beröring som viktiga 
kommunikationsmedel. De kan t.ex. säga krama min hand, eller knip ihop med ögonen om 
du uppfattar vad jag säger. Sjuksköterskorna beskriver kroppsspråk som ett gränslöst 
kommunikationsmedel.  

”Nu vill du säga mig någonting, och så kan inte jag läsa på läpparna, då säger jag nu 
förstår jag inte vad du vill säga, men jag kommer försöka gissa.” 

”Vi bad honom att verkligen knipa ihop ögonen när han förstod vad vi sa, och så hade vi 
motfrågor, frågade runt allting så att vi verkligen förstod att han knep ihop när han 
menade det och hade dem vidöppna när han inte menade det. Vi hade en riktig 
kommunikation trots att han låg i respirator och var totalförlamad upp till halsnivå.” 
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Vara kreativ 
Sjuksköterskorna menar att det gäller att hitta lösningar som underlättar kommunikationen 
mellan dem och patienterna. Deras erfarenhet är att de hela tiden måste använda sin 
kreativitet för att hitta sätt för att få kommunikationen att fungera. Sjuksköterskorna 
beskriver att när de kör fast och inte kan tyda vad patienterna försöker uttrycka så kan det 
hjälpa att ta dit ytterligare en sjuksköterska som med friska ögon förhoppningsvis kan tolka 
patienten. Sjuksköterskorna berättar också att whiteboardtavla kan vara ett bra hjälpmedel i 
kommunikationen. Patienterna behöver då inte använda sin finmotorik på samma sätt och 
pennan glider dessutom bättre på tavlan. Flera sjuksköterskor tycker att mobiltelefonen 
utgör ett bra hjälpmedel för kommunikation. Även övningar där patienten kommunicerar 
genom att peka kan underlätta kommunikationen. Sjuksköterskorna menar att peka, gissa 
och försöka på olika sätt om och om igen samt att inte ge upp präglar kommunikationen. 
En sjuksköterska uttrycker ”det är bara som man försöker hela tiden” 

”… dom pekar i rummet på någonting så får man försöka att lägga ihop ett och ett för att 
förstå vad de menar, ja det är inte så lätt, det är ett väldigt pusslande.” 

Känna sig otillräcklig 
Patienter som är vakna men som inte kan kommunicera verbalt blir många gånger arga och 
frustrerade. Sjuksköterskorna beskriver patienternas ansträngningar i kommunikationen 
och hur patienterna till slut tappar tålamodet då sjuksköterskorna fortfarande inte förstår 
vad patienterna försöker förmedla. Detta slutar ofta i frustration hos patienterna och känsla 
av otillräcklighet hos sjuksköterskorna. Enligt några sjuksköterskor kan detta leda till 
uppgivenhet hos patienterna. Vidare berättar sjuksköterskorna att de kände sig extra 
otillräckliga när patienterna varken förstår svenska eller engelska. De upplever då att 
patienterna blir ännu mera frustrerade och rädda. Sjuksköterskorna beskriver det som att 
patienterna inte förstår vad som händer, och inte heller kunde ta in vad som hände och 
dessutom inte kan förmedla sig varken genom språket eller på grund av respiratorn.  

”… jättefrustrerad när man ser att det är någonting de vill säga, så blir de arga när de 
inte lyckas förmedla det eller de tycker att man inte förstår, när de själva tycker det är så 
tydligt vad de vill.” 

”… annat språk, … ännu mera frustrerad och rädd patient … förstår inte vad som händer 
och inte kan ta in och inte heller förmedla sig varken genom språket eller pga. 
respiratorn.” 

Sjuksköterskorna beskriver att möjligheten att kommunicera med patienterna ibland kan 
hämmas av patienternas fysiska status som sjukdom, skador eller förlamning. De menar att 
även om patienterna är vakna så är de många gånger så svaga att de inte orkar peka eller 
hålla i en penna. En del beskriver just detta som det största hindret i kommunikationen, 
patienternas muskelsvaghet. Vidare berättar sjuksköterskorna att det är vanligt att 
patienterna saknar styrsel i handen eller att de inte orkar flytta handen. Konsekvenserna 
blir då att patienterna skriver alla bokstäver på varandra så det inte går att läsa, de orkar 
inte skriva ut hela bokstäverna. Sjuksköterskorna menar därför att touchscreen skulle 
kunna vara ett bra hjälpmedel för att kommunicera med patienterna, men det är inget som 
finns.  
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Vidare berättar sjuksköterskorna att patienternas begränsade möjligheter till kroppsspråk, 
är ett stort hinder i kommunikationen. Även om patienterna mimar väldigt tydligt så menar 
sjuksköterskorna att det är mycket svårt att läsa på läpparna. Sjuksköterskorna beskriver 
också sederingen som ett stort hinder i kommunikationen, så även vanföreställningar och 
bristande verklighetsuppfattning. Ytterligare hinder är när patienterna stressar upp sig och 
blir oroliga.  

”… inte orkar hålla i pennan eller orkar peka största hindret, patientens muskelsvaghet, 
skador eller förlamning.” 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 
kommunikation med patienter som vårdas i respirator. Analysen har resulterat i tre 
huvudkategorier: skapa relation till patienter, minimera patienters utsatthet samt 
erfarenheten att ”inte ge upp” för att nå varandra i kommunikationen. Det tema som har 
utkristalliserats är att genom kommunikation sträva efter att bevara patienters värdighet.  

Denna studie visar att en viktig del av kommunikationen för sjuksköterskorna är att skapa 
en relation till patienterna. För att göra detta behöver de ta reda på vilka förutsättningar 
patienterna har för att kunna kommunicera samt att ge kommunikationen den tid som 
behövs. Sjuksköterskorna beskriver att det är betydelsefullt att förmedla till patienten att nu 
fokuserar jag på dig, nu är det vi. Detta överensstämmer med Karlsson, Forsberg och 
Bergbom (2011); McCabe (2003). Dessa studier finner att närvaro i mötet är tröstande och 
ger patienterna hopp och kraft för framtiden. Vidare menar de att det är viktigt att förmedla 
en vi känsla och att vi fixar det här tillsammans. Patienterna känner sig då lika betydande 
som sjuksköterskorna och inkluderas i gemenskapen. I studierna framkommer också en 
icke omvårdande kommunikation som innebär att sjuksköterskorna är frånvarande och 
försummar kommunikationen med patienterna. Detta resulterar i ett lidande för patienterna 
med upplevelser av förlorat människovärde och förlorad tillit. En av de intervjuade 
sjuksköterskorna i vår studie uttrycker att ju sjukare patienterna är desto mindre 
kommuniceras med patienterna. Att försumma kommunikationen är dock inget 
framträdande i vår studie. Att det förekommer en icke kommunikation med så utsatta 
patienter som det här är, menar vi är allvarligt och betonar betydelsen av att detta område 
belyses. En tanke vi har är att sjuksköterskor som vårdar patienter som inte kan 
kommunicera verbalt kanske behöver träffas kontinuerligt på arbetsplatsen för reflektion 
och eftertanke samt för att ge varandra stöd i hur man på bästa sätt tillmötesgår dessa 
patienter.  

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att det är medvetna om att patienter som är akut 
sjuka och vårdas i respirator på en på en intensivvårdsavdelning befinner sig i en svår 
situation. Detta styrks av andra studier som beskriver patienternas lidande i att plötsligt 
befinna sig i kris och i en situation där livet är hotat (Engström et al., 2012; Karlsson, 
Bergbom och Forsberg, 2011; Karlsson, Forsberg och Bergbom, 2011).  
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Vidare beskriver dessa studier hur patienterna upplever att de inte kan tala eller göra sig 
förstådda och hur de upplever att de inte klarar av att göra någonting. Patienterna beskriver 
också att de känner sig försummade samt att det är viktigt att kunna känna sig trygg med 
sjuksköterskorna. 

Det finns fyra medicinsk-etiska principer. Dessa är: autonomiprincipen, godhetsprincipen, 
principen att inte skada och rättviseprincipen vilka beskriver innebörden i 
människovärdesprincipen. Principen att inte skada innebär bland annat att var och en ska 
sträva efter att minimera patienternas lidande (Johan Bratt, Karolinska 
Universitetssjukhuset. etisk plattform 2015-01-07). Denna princip poängterar betydelsen 
av att inte förringa kommunikation med patienter eftersom det visats i tidigare studier att 
detta skulle kunna förorsaka lidande för patienterna. Genom att försumma kommunikation 
kan man åstadkomma vårdlidande som enligt Katie Eriksson (1994) är ett uttryck för en 
vård som inte är god och kärleksfull. För att lindra lidande skall patienter mötas med 
vördnad och respekt. Att tala om lidande med patienter är en förutsättning för att kunna 
lindra lidandet. Vidare menar Eriksson att vårdlidandet kan förebyggas genom att vårdarna 
blir medvetna om orsakerna till detta (Eriksson, 1994). 

De flesta sjuksköterskor vi intervjuat framhåller tidens betydelse för att få 
kommunikationen till patienterna att fungera så bra som möjligt. De menar att 
kommunikation med patienter som vårdas i respirator måste få ta tid. Patienterna måste 
känna att vi har tid, att vi stannar och att vi är intresserade av dem. Genom att ge patienter 
tid och kontinuitet kan en relation skapas och kommunikationen utvecklas mellan patienter 
och sjuksköterskor Ett flertal andra studier visar liknande erfarenheter att det är svårt att 
skapa en relation och lära känna patienter som vårdas i respirator. De tidigare studierna 
menar att tiden är en nyckel för att nå ett möte i kommunikationen. Vidare anser de också 
att det krävs mer tid för kommunikationen då patienter vårdas i respirator och ännu mer tid 
om sjuksköterskan och patienten inte har lärt känna varandra (Karlsson, Bergbom och 
Forsberg, 2011; Laakso och Hartelius, 2009; Magnus och Turkington, 2005; Nilsen, 
Sereika och Happ, 2012; Tingsvik et al., 2012). Det finns också studier som visar att när 
patienter försöker kommunicera händer det att sjuksköterskor ignorerar detta vilket 
resulterar i upplevelser av kränkt värdighet hos patienterna. Vidare beskrivs i dessa studier 
att sjuksköterskornas kommunikation med patienter är betydelsefull. Det är då viktigt att 
sjuksköterskorna stannar tills de förstår vad patienterna önskar förmedla. När detta sker 
stärks dessa patienters känsla av människovärde (Engström et al., 2012; Karlsson, 
Bergbom och Forsberg, 2011; Karlsson, Forsberg och Bergbom, 2011). Sjuksköterskorna i 
denna studie berättar att tiden och kontinuiteten gjorde att de lärde känna igen patienternas 
kroppsspråk och sätt att kommunicera. Vidare menar sjuksköterskorna att ta tiden att ställa 
en fråga i taget är en förutsättning för att ge patienterna möjlighet att respondera. Ett flertal 
av sjuksköterskorna upplever att de för det mesta har tillräckligt med tid för att 
kommunicera med patienterna. Vi menar att det tydligt framgår att det krävs tid för att 
kommunicera med patienter som vårdas i respirator. Genom att kommunicera med 
patienten kan en relation skapas samt patientens värdighet tas till vara och därför anser vi 
att tiden för kommunikation med patienter som vårdas i respirator bör prioriteras. 
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I denna studie beskriver sjuksköterskorna hur de ständigt inkräktar på patienternas 
autonomi och integritet då närgångna omvårdnadsåtgärder kontinuerligt är nödvändiga.      
I en studie av Karlsson, Bergbom och Forsberg (2011) beskriver patienterna att de känner 
sig begränsade i deras självbestämmande, hjälplösa och maktlösa. Patienterna beskriver 
också att lidandet kan underlättas med kommunikation och genom att få vara delaktiga i 
sin vård. Autonomiprincipen innebär att var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv 
och att var och en ska respektera andras rätt till självbestämmande och integritet (Johan 
Bratt, Karolinska Universitetssjukhuset. etisk plattform 2015-01-07). Karlsson, Bergbom 
och Forsberg (2011) visar också att för att bevara patienternas autonomi ställs stora krav på 
sjuksköterskorna då patienterna har så små medel att uttrycka sig med. Vidare 
framkommer att sjuksköterskorna hela tiden kommunicerar med patienterna, även om de är 
sederade. Att hela tiden tala till patienterna, som att de hör, om vad som gjorts och tänker 
göras menar sjuksköterskorna är viktigt för att respektera patienternas värdighet. Liknande 
erfarenheter framkommer i andra studier där sjuksköterskorna beskriver att genom att 
informera och kommunicera med patienterna respekteras patienternas personlighet och 
integritet (Karlsson, Bergbom och Forsberg, 2011; Laakso och Hartelius, 2009; Tingsvik et 
al., 2012). En stor del av de tillfrågade patienterna i en studie av Wojnicki-Johansson 
(2001) anser att sjukskötskorna är bra på att förklara och informera vad de gör under sitt 
omvårdnadsarbete.	  De	  menar	  att	  ett	  flertal	  sjuksköterskor	  har	  effektiva	  
kommunikationsmetoder	  och	  ofta	  förstår	  patienternas	  behov.	  Det är sjuksköterskornas 
ansvar att ge en god hälso- och sjukvård som bygger på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet (HSL SFS 1982:763).  

De intervjuade sjuksköterskorna i denna studie beskriver patienternas ensamhet. De har 
förståelse för hur isolerade och instängda patienterna kan känna sig när de inte kan tala. 
Patienterna har ingen möjlighet att ventilera känslor, oro och rädsla. Patienterna i Laakso 
och Hartelius (2009) studie beskriver att det är viktigt att ha möjlighet att kommunicera 
sina känslor för det hjälper dem till återhämtning. Vidare beskriver patienterna i Magnus 
och Turkington (2005) studie att de upplever det som att vara i ett fängelse då de inte har 
någon röst samt att de då upplever rädsla av förlorad kontroll. Ur ett etiskt perspektiv 
tänker vi att tid för reflektion för sjuksköterskorna skulle kunna vara betydelsefullt för att 
påminnas om den utsatthet och instängdhet dessa patienter befinner sig i. Vi tycker det är 
viktigt att inte bara ryckas med av den stress som kan utgöra miljön på en 
intensivvårdsavdelning utan stanna upp och se den människa som ligger där och som inte 
kan förmedla sig verbalt och ibland inte heller genom kroppsspråk  

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver hur relationen mellan dem och patienterna ofta 
präglas av ömsesidiga försök att förstå varandra. Sjuksköterskorna förklarar hur de 
använder sin kreativitet och hela tiden försöker gissa för att inte ge upp att förstå 
patienterna. Patienterna använder många gånger sin mimik och sjuksköterskorna berättar 
hur lyhördhet och uppmärksamhet är viktiga medel för att upptäcka och tyda patienternas 
språk. Det framkommer i Nilsen et al. (2012); Tingsvik et al. (2012) studier att det är en 
utmaning för sjuksköterskorna att ta reda på vilken typ av kommunikation som fungerar 
bäst för patienterna. Vidare beskriver de att kommunikation är en utmaning som kräver 
tålamod från sjuksköterskorna.  
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För att förtydliga kommunikationen visar denna studie att beröring är ett bra medel. Till 
exempel kan sjuksköterskan lägga sin hand på patientens vänstra arm och samtidigt berätta 
att nu vänder vi dig till din vänstra sida. Ett annat sätt för att vara tydlig är att 
kommunicera med enkla ja och nej frågor samt använda korta enkla meningar. Detta 
överensstämmer med Wojnicki-Johansson (2001) studie där det framgår att 
sjuksköterskorna ofta använder sig av så kallade enkla ja och nej frågor. Patienternas 
erfarenheter i föregående studie är att de ofta ändå tycker att det är svårt att förstå 
sjuksköterskorna. De önskar att sjuksköterskorna skall ställa en fråga i taget och vänta in 
svar innan nästa fråga ställs.  

Erfarenheter som sjuksköterskorna i denna studie har är att frustration uppstår hos 
patienterna då patienterna mimar och försöker få fram sitt budskap och sjuksköterskorna 
gissar om och om igen men aldrig förstår. Sjuksköterskorna beskriver hur de upplever att 
denna frustration hos patienterna ibland kan leda till uppgivenhet hos dessa patienter vilket 
kan medföra att sjuksköterskorna känner sig otillräckliga. Detta är samstämmigt med 
annan forskning som gjorts inom området där patienterna beskriver hur det leder till panik 
och frustration då de kämpar för att göra sig förstådda (Engström et al., 2012; Magnus och 
Turkington, 2005; Wojnicki-Johansson, 2001). I sådana situationer kan sjuksköterskorna 
känna sig värdelösa (Magnus och Turkington, 2005). Det framkommer i vår studie att trots 
sjuksköterskornas idoga försök för att förstå patienterna i kommunikationen så lyckas de 
inte alltid. Detta kan leda till frustration för båda parter. Ibland upplever sjuksköterskorna 
att patienterna blir uppgivna. Men genom stora ansträngningar att försöka förstå 
patienterna så strävar ändå sjuksköterskorna efter att bevara patienternas värdighet.  

Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra en deskriptiv intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys för att ta 
reda på sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med patienter som vårdas i 
respirator. Vi anser att det är en väl val metod för att söka svar på syftet med studien. Det 
går inte att undvika det faktum att vi som intervjuare blir medskapare av analysenheten. 
Det innebär att vi har haft en påverkan på resultatet. För att minska den egna inbladningen 
formulerades frågor i förväg. Anledningen till detta var att intervjuerna skulle utföras på 
likartat sätt samt öka våra förutsättningar att vara mer objektiva (Lundman och Hällgren 
Granheim, 2012). Ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra 
individuella intervjuer och intervjutekniken förbättrades efterhand. De intervjuade var från 
två olika sjukhus, ett stort sjukhus samt ett mindre sjukhus. Detta för att undvika ett 
resultat som endast präglar kulturen från ett sjukhus. Vi hade bred spridning gällande 
åldrar och arbetslivserfarenhet bland de intervjuade. Dock bestod urvalet endast av en man, 
de åtta resterande var kvinnor. Att utföra intervjuerna på sjuksköterskornas arbetstid skulle 
kunna ha varit ett stressmoment för sjuksköterskorna eftersom det kunde ha stört det 
dagliga arbetet. Vi upplevde dock att tid avsatts för att kunna genomföra dessa intervjuer 
på ett avslappnat sätt. Tid gavs för sjuksköterskorna att bekanta sig med författaren och 
ämnet. Efter första intervjun upptäcktes det att för att få ett bredare och djupare material så 
kunde med fördel intervjufrågorna kompletteras med ytterligare några frågor som svarade 
mot syftet, vilket gjordes. Den första intervjun hade dock tillräcklig kvalité för att bidra till 
studiens syfte och fick därmed ingå. Vi ansåg att analysenheten hade tillräckligt hög 
kvalité för att analyseras. En aspekt är dock att om vi hade varit mer erfarna och 
skickligare intervjuare så hade förmodligen intervjuerna haft mera bredd och djup och 
detta hade därmed kunnat påverka resultatet.  
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Vi läste varandras transkriberade intervjuer för att få en helhetsbild tillsammans. Vi satte 
oss ned för att reflektera över materialet. Vad var det sjuksköterskorna önskade få fram i 
kommunikationen med patienter som vårdades i respirator. Detta gjorde vi genom att 
upprepade gånger lyssna på intervjuerna och gå tillbaka till det transkriberade materialet. 
Vi var noga med att det transkriberade materialet var lojalt mot sjuksköterskornas muntliga 
uttalanden (Kvale och Brinkmann, 2014).  

Vi plockade ut meningsbärande enheter från våra egna intervjuer. Vi var noga med att se 
meningsenheten i sitt sammanhang. Meningsenheten måste förstås med hänsyn till den text 
som befinner sig före och efter meningsenheten. Vi kondenserade och kodade våra egna 
intervjuer i hopp om att missförstånd i texten skulle elimineras. För att lättare hantera de 
kondenserade meningsbärande enheterna började vi för snabbt med att sortera dessa under 
kategorier som vi anade i materialet. Vi upptäckte att vi var på fel spår, vi tappade syftet 
och fick börja om från början. Vi gick igenom de kondenserade enheterna igen, lyssnade 
på intervjuerna och läste transkriberingarna. Vi var noga med att inte sväva iväg i våra 
tolkningar och att inte tolka in resultat som inte fanns (Hällgren Granheim, 2012). Därefter 
sorterade vi materialet med avseende på likheter och skillnader och kodade. Vi upplevde 
kodningen som svår då kommunikationen är komplex och innehåller många närbesläktade 
nyanser, därför återvände vi igen till intervjuerna samt studerade våra koder. Vi gick 
igenom materialet från meningsbärande enhet till kod för att försäkra oss om att det 
överensstämde i hela ledet. Vi anser detta som ett viktigt förfarande med tanke på 
trovärdigheten i vår studie. Tre huvudkategorier utkristalliserades som vi anser svarar mot 
syftet och efter att ha jobbat med materialet ett tag till framkom ett tema som fångade 
erfarenheterna av sjuksköterskornas kommunikation med patienter som vårdades i 
respirator.  

Enligt Lundman och Hällgren Granheim, (2012) finns det risker med att arbeta allt för 
textnära. De menar att helheten kan gå förlorad, att man kan tappa det begripliga och 
meningsfulla i resultatet. Vidare anser de att viss tolkning kan göra det möjligt att se 
sammanhang och mönster. Oerfarna som vi är att utföra studier har det känts viktigt att 
arbeta textnära för att utföra arbetet sant och riktigt. Det kan vara en anledning till att det 
tog tid för oss att upptäcka det tema som framkommit och som vi bedömer som relevant. 
Vi är medvetna om att vi bär med oss en förförståelse inom området som innefattar 
kunskaper, erfarenheter samt förutfattade meningar därför har vi med största sannolikhet 
omedvetet haft viss påverkan på resultatet. För att ge läsaren möjlighet att bedöma studiens 
giltighet samt tillförlitlighet är det viktigt att noga beskriva urval, analys samt att 
presentera citat från intervjuer, något som eftersträvats i arbetet.  
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Slutsats 
Resultatet i vår studie visar att sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med 
patienter som vårdas i respirator är att genom kommunikation sträva efter att bevara 
patienters värdighet. Det ställer stora krav på sjuksköterskorna för att tolka patienternas 
önskemål och vilja då de vårdas i respirator. Samtidigt är det extra viktigt eftersom 
patienterna befinner sig i en extremt utsatt situation. Akut sjuka eller skadade, utan 
förmåga att upprätthålla sin egen andning, utan förmåga att föra sin talan, helt utelämnade 
åt andras etiska och medicinska kompetens. I det tillståndet har patienterna ingen egen 
möjlighet att ta till vara sin autonomi eller integritet. Som sjuksköterskor har vi då ett stort 
ansvar att behandla patienterna med allra största respekt.  
Resultatet visar att genom att ge kommunikationen den tid som krävs för att möta 
patienterna utifrån deras förutsättningar med syftet att lära känna patienterna kan en 
relation till patienterna skapas. På det sättet strävar sjuksköterskorna efter att bevara 
patienternas värdighet genom att kommunicera. Resultatet visar också att sjuksköterskorna 
genom att kommunicera med respekt visar medvetenhet om patienternas instängdhet och 
därmed minimerar patienternas utsatthet Detta gör det också möjligt att bevara patienternas 
värdighet. Trots att sjuksköterskorna ibland känner sig otillräckliga i kommunikationen 
med patienterna så präglas de av lyhördhet, kreativitet och tydlighet i kommunikationen 
samt med ett engagemang att inte ge upp att förstå eller göra sig förstådd hos patienterna.  
 
Slutsatsen är att genom kommunikation strävar sjuksköterskorna efter att bevara 
värdigheten hos svårt sjuka patienter som vårdas i respirator. Vi menar att tid för reflektion 
bör avsättas i arbetsgrupper som vårdar dessa patienter. Reflektera för att öka 
medvetenheten om patientens situation, reflektera patientperspektivet. Nyttan att utbyta 
erfarenheter och kreativa lösningar med syfte att få kommunikationen att fungera på bästa 
sätt. Dessutom för att sjuksköterskorna ska få tillfälle att ventilera sin känsla av 
otillräcklighet och den känsla av frustration som det kan medföra.  
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Bilaga 1 
 
 

 

 
 
 

Till enhetschef på intensivvårdsavdelning 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom intensivvård på Umeå 
Universitet. I utbildningen ingår det att skriva en magisteruppsats omfattande 15 
högskolepoäng. Vi är intresserade av att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter kring kommunikationen med patienter som 
behandlas i respirator. Vår önskan är att få intervjua tre stycken sjuksköterskor från er 
avdelning som arbetat med intensivvård under minst 2 år. Med fördel sjuksköterskor som 
har intresse för ämnet och som har lätt för att delge sina erfarenheter. Informanterna kan 
vara av olika kön och ålder. Intervjuerna kommer att spelas in. Inspelningarna kommer att 
skrivas ned ordagrant. Alla uppgifter som kan identifieras med sjuksköterskorna eller 
verksamheten kommer att tas bort. Allt material kommer att behandlas med sekretess och 
förvaras så att ingen obehörig kommer att ha tillgång till detta. Deltagandet i studien är 
frivilligt och medverkan kan avbrytas utan krav på förklaring. Intervjuerna hålls på en plats 
där sjuksköterskorna känner sig bekväma. Om sjuksköterskorna önskar är vår förfrågan om 
det finns en avskild vrå på sjukhuset som vi kan använda. Vi undrar också om det finns 
möjlighet att låna sjuksköterskorna under deras arbetstid. Vår förfrågan är om du som 
avdelningschef kan ge oss förslag på namn på sjuksköterskor som vi kan kontakta. 
Telefonkontakt tas av oss för besked om tillstånd eller avslag för intervjuerna. Vår 
handledare är Lena Hägglund, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet. 

Med vänliga hälsningar  

 
Helen Erneholm   Linda Olsson  
Långörsvägen 35   Valdemarsgatan	  14 
760 45  Grisslehamn   621 45	  	  Visby 
0708-87 31 76    073-421 61 12 
helen.erneholm@gmail.com   liol0104@student.umu.se 
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Bilaga 2 
 
 

 
 

 
 

Till sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom intensivvård på Umeå 
Universitet. I utbildningen ingår det att skriva en magisteruppsats omfattande 15 
högskolepoäng. Vi är intresserade av att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter kring kommunikationen med patienter som 
behandlas i respirator. Vår önskan är att få intervjua dig som arbetar som 
intensivvårdssjuksköterska och har gjort det under minst 2 år. Er avdelningschef har gett 
tillstånd för studien. Intervjun kommer att spelas in och beräknad tid för intervjun är cirka 
30 minuter. Inspelningen kommer att skrivas ned ordagrant och behandlas konfidentiellt 
och med sekretess. Allt material kommer att förvaras i låst utrymme då vi inte arbetat 
aktivt med det. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. Materialet kommer 
att analyseras och sammanställas i form av ett examensarbete. Intervjupersonerna kommer 
inte att kunna identifieras i resultatet. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas 
utan krav på förklaring. Plats för intervjun bestämmer vi gemensamt. Det ska vara på en 
lugn och avskild plats där du kan känna dig trygg och bekväm. Vi kontaktar dig via telefon 
på din arbetsplats för att bestämma tid och plats för intervjun. Vår handledare är Lena 
Hägglund, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet. 

Med vänliga hälsningar  

 

Helen Erneholm   Linda Olsson  
Långörsvägen 35   Valdemarsgatan 14 
760 45  Grisslehamn   621 45	  	  Visby 
0708-87 31 76    073-421 61 12 
helen.erneholm@gmail.com   liol0104@student.umu.se 
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Bilaga 3 
 

 

 
 
 

Skriftligt samtycke till att delta i intervju kring 
kommunikationen med patienter som behandlas i 
respirator på intensivvårdsavdelning 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien som syftar till att 
undersöka intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter kring kommunikationen med 
patienter som behandlas i respirator. Jag ger mitt samtycke till att delta i en intervju där 
resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete på magisternivå. Jag ger också mitt 
samtycke till att detta samtal spelas in. Deltagandet i studien är frivilligt och jag kan 
närsomhelst utan förklaring avbryta mitt deltagande. Handledare för studien är Lena 
Hägglund, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet. 

Datum 

 

Intervjupersonens namn 

 

Intervjupersonens namnunderskrift 

 

Ansvariga för studien är leg. sjuksköterska Helen Erneholm och leg. sjuksköterska Linda 
Olsson. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

Helen Erneholm   Linda Olsson  
Långörsvägen 35   Valdemarsgatan 14 
760 45  Grisslehamn   621 45	  	  Visby 
0708-87 31 76    073-421 61 12 
helen.erneholm@gmail.com   liol0104@student.umu.se 
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Intervjuguide 
Kan du berätta om dina upplevelser/erfarenheter angående kommunikationen med 
patienter som behandlas i respirator? 

Hur gör du för att bedöma patientens situation, vilja och önskemål 

Vadsätter hinder för kommunikationen, vilka svårigheter möter du? 

Vad har du för möjligheter för att få kommunikationen att fungera? 

Vad skulle kunna underlätta kommunikationen, är det några resurser du saknar? 

Vad har du för känslor omkring det här? Etiskt perspektiv. 

Kan du berätta om någon patientsituation…? 

Vad har anhöriga för betydelse för kommunikationen? 

Stödfrågor 
Hur menar du då, kan du berätta mer ingående…? 

Varför då..? 

Vad gjorde du då…? 

Vad hände då…? 

Hur hanterar du detta…? 

Vilka funderingar har du kring detta…? 

Berätta mer…? 

Har du fler exempel på detta…? 

 


