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ABSTRAKT 

Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra 

respiratorvårdade patienter där både verbal och icke verbal kommunikation är en utmaning. 

Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor möter dagligen respiratorbehandlade patienter som 

vårdas på grund av svåra sjukdomstillstånd. Denna patientgrupp upplever måttlig till svår 

smärta och intensivvårdssjuksköterskan ställs inför utmaningen att ge en adekvat 

smärtlindring. När dessa patienter inte kan kommunicera verbalt måste bedömningen av 

patientens behov ske utifrån tolkningar av kroppsspråk, ansiktsuttryck och fysiologiska 

reaktioner. 

Design: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

Metod: Sex intensivvårdssjuksköterskor från två intensivvårdsavdelningar vid samma 

sjukhus i norra Sverige intervjuades hösten 2014 med stöd av en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys där tre kategorier och 

elva subkategorier framkom. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: att hitta en hållbar medicinsk och 

omvårdnadsmässig smärtbehandling, att skapa en ömsesidig kommunikation är en utmaning, 

samarbete och utbildning skapar förutsättningar för en patientsäker vård.  

Konklusion: För att optimera smärtlindring till respiratorvårdade patienter krävs både 

omvårdnadsåtgärder samt farmakologisk behandling. Det finns en rädsla att underbehandla 

smärta vilket kan skapa känslor av otillräcklighet och frustration. Den icke verbala 

kommunikationen är inte alltid tillräcklig och då krävs en kreativitet hos 

intensivvårdssjuksköterskorna för att tolka patienternas smärta. Vilka utmaningar 

intensivvårdssjuksköterskorna än ställs inför har de alltid patienternas bästa i åtanke.  

 

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, intensivvård, omvårdnad, upplevelser, smärtlindring, 

kommunikation, respiratorvård 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Aim: To investigate intensive care nurses' experiences of pain management in mechanically 

ventilated patients where both verbal and non-verbal communication is a challenge. 

Background: Intensive care nurses face daily mechanically ventilated patients receiving care 

because of severe illness. This group of patients experience moderate to severe pain and 

intensive care nurses are faced with the challenge of providing adequate pain relief. When 

these patients are unable to communicate verbally, the assessment of the patient's needs must 

be based on interpretations of body language, facial expressions and physiological responses. 

Design: A qualitative interview study with inductive approach. 

Method: Six intensive care nurses from two intensive care units at the same hospital in 

northern Sweden were interviewed in autumn 2014, with the support of a semi-structured 

interview guide. The interviews were analyzed using qualitative content analysis where three 

categories and eleven subcategories emerged. 

Results: The analysis resulted in three categories: finding a sustainable medical and nursing 

point of pain management, creating a mutual communication is a challenge, cooperation and 

education creates conditions for a patient safe care.  

Conclusion: In order to optimize analgesia to mechanically ventilated patients it requires both 

nursing interventions and pharmacological treatment. There is a fear of inadequate pain relief 

which can create feelings of inadequacy and frustration. The nonverbal communication is not 

always sufficient and requires a creativity in intensive care nurses to interpret patients' pain. 

What challenges intensive care nurses may face, they always have the patients' best interest in 

mind. 
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BAKGRUND 

På en intensivvårdsavdelning möter intensivvårdssjuksköterskan patienter som vårdas på 

grund av svåra sjukdomstillstånd. Smärttillstånd och grad av smärta varierar utifrån diagnos 

men känt är att dessa patienter upplever måttlig till svår smärta (Wøien, 2013). Smärta är 

komplext och definieras enligt IASP som ”en obehaglig sensorisk och/eller emotionell 

upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer 

av sådan skada” (IASP, 1994). Patienter upplever även stress och obehag vilket leder till 

starka upplevelser och känslor. Det innefattar till exempel smärta, ångest, oro, förvirring, 

delirium, nedstämdhet och ilska, ibland även i kombination. Den huvudsakliga stressfaktorn 

är dock smärta (Subramanian et al, 2011). Intensivvårdspatienter kan oftast inte kommunicera 

sina behov och känslor adekvat då medicinering, sänkt medvetandegrad och immobilisering 

på grund av teknisk apparatur, trakelatub och infusionsslangar som påverkar dem (Wøien & 

Bjørk, 2013). Beteenden eller tecken patienten kan visa vid smärta är både fysiologiska 

reaktioner, där vissa avläses via vitalparametrar och andra kan tolkas vid observation av 

patienten, liksom andra uttryck som agitation, förvirring och ångest (Herr et al., 2011; 

Subramanian et al., 2011). Ansiktsuttryck såsom grimaser och rynkad pannan, eller allmän 

oro i kroppen, ökad muskeltonus eller orörlighet kan tyda på smärta. En mer sederad patient 

visar istället upp autonoma reaktioner som svettningar och tårar (Herr et al, 2011). Dock kan 

svår ångest misstolkas som smärta och vice versa (Subramanian et al, 2011). Takykardi eller 

förhöjt blodtryck som ofta tolkas som symptom på smärta, stress eller ångest, kan i själva 

verket vara biverkningar av läkemedelsbehandlingen, vilket visar hur komplext behandlingen 

av intensivvårdspatienter är (Wøien, 2013).   

 

När intensivvårdspatienter vårdas med respirator krävs medicinering med både sedation och 

smärtlindring för att minska smärta och obehag (Clukey et al., 2014). Önskvärt är så små 

doser smärtlindringen att patienten tolererar endotrakealtuben vilket leder till att sedationen 

kan hållas låg. Sedation kan påverka patientens försök att kommunicera oro, ångest eller 

smärta, men det är viktigt att komma ihåg att patienten kan uppleva dessa känslor och tillstånd 

trots att den ligger still och är sederad. Därför har det skett en övergång inom intensivvården 

från djupt till lätt sederade patienter, även perioder då sedering stängs av helt. Detta för att 

tillåta patienten att vara vaken och andas spontant, mobiliseras samt ha möjlighet att 

kommunicera obehag och smärta (Clukey et al., 2014; Wøien, 2013). Övergången har varit en 

stor utmaning att ta sig an inom intensivvården, men dock nödvändig då det visat sig att djup 
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sedering har relaterats till både kort- och långsiktiga komplikationer (Wøien, 2013). Smärta 

har varit en av de främsta indikationerna för sedering inom intensivvården (Weir & O´Neill, 

2008). Återigen är sjuksköterskans kunskap kring smärtbeteenden viktigt, och i detta fallet för 

att undvika över- eller underbehandling av sederande läkemedel (Randen, Lerdal & Björk, 

2013).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor har en moralisk, etisk och professionell skyldighet att verka för 

alla individer i sin vård, men kanske särskilt för de som är extra sårbara på grund av ett svårt 

sjukdomstillstånd och oförmåga att kunna tala för sig själva (Herr et al., 2011). Här har 

intensivvårdssjuksköterskan en viktig roll i att identifiera dessa sårbara patienters behov för 

att kunna optimera behandlingen genom lämplig nivå av sedering och smärtlindring. Det 

krävs en stor kunskap om beteenden och tecken patienten visar vid smärta. 

Intensivvårdssjuksköterskan måste konstant närvara vid patientens sida och upprepa en 

process som innebär observationer och bedömningar av patientens fysiologiska reaktioner, 

behanddlingsalternativ, samt utvärdering av genomförda interventioner (Clukey et al., 2014; 

Herr et al., 2011; Subramanian et al., 2011; Wøien, 2013). Dessa interventioner är både 

farmakologiska som icke farmakologiska och är avgörande för patientens säkerhet i vården 

samt komfort i det allvarliga sjukdomstillståndet vilket gör intensivvårdssjuksköterskans 

arbete så viktigt (Wøien, 2013).  Utmaningarna är många och intensivvårdssjuksköterskan är 

beroende av ett bra teamwork, samtidigt som ett krav är att klara ett självständigt arbete när 

läkare inte finns närvarande vid varje patient dygnet runt (Subramanian et al., 2011). Men att 

säkerställa att svårt sjuka patienter är helt fri från smärta, oro, ångest och delirium kan ibland 

strida mot andra mål med behandlingen såsom stabilitet i cirkulationen (Barr et al., 2013). I 

studier från både England och Norge påpekar sjuksköterskor därför att behovet av relevanta 

och kliniskt lättillgängliga riktlinjer som regelbundet uppdateras är angeläget (Subramanian et 

al., 2011; Wøien, 2013).   

Smärta är subjektivt och svårt att mäta (Subramanian et al., 2011). Användning av ett 

validerat smärtskattningsverktyg rekommenderas för att upptäcka smärttillstånd hos svårt 

sjuka patienter som inte kan tala för sig själva. De ska fungera som en vägledning i tolkningen 

av patientens situation och optimera smärtbehandlingen, samt stöd i sin utvärdering av både 

farmakologiska som icke farmakologiska åtgärder (Barr et al., 2013; Gelinas et al., 2011; 

Rose et al., 2011; Wøien, 2013).  
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Kommunikationssvårigheter är vanligt förekommande hos respiratorvårdade 

intensivvårdspatienter och skapar känslor av stress, ångest, panik, rädsla, frustration, 

sömnlöshet och depression hos patienterna (Happ et al., 2011; Khalaila et al., 2011; Wang et 

al., 2008). Förutom obehaget av sjukhusmiljö och sjukdom måste patienterna även utstå en 

smärtsam upplevelse av att vara intuberade. Patienter kan uppleva oförmågan att röra sig och 

kunna andas själv som extremt svår (Wang et al., 2008). En svensk studie har visat att 

patienter som vårdas i respirator upplever höga nivåer av känslomässig stress över att inte 

kunna uttrycka sig verbalt. Just att inte kunna yttra ett enda ord upplevs som särskilt svårt och 

kan skapa en känsla av att bli sedd som ett objekt (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012). 

Även det obehag som orsakas av endotrakealtuben upplevs ofta mycket smärtsamt och kan ge 

känslor av panik. (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012; Khalaila et al., 2011). Intuberade 

patienter är oförmögna att uttrycka sig verbalt på grund av endotrakealtubens kuff som 

förhindrar luft att passera stämbanden. Dessa patienter kan dock kommunicera genom andra 

metoder, bland annat via gester, mimik, huvudnickar och skrift (Grossbach, Strandberg & 

Chlan, 2011; Happ et al., 2011).  

Intensivvårdssjuksköterskor använder flera olika sätt för att kommunicera med 

respiratorvårdade patienter. Genom ögonkontakt, tonläge, val av ord, gester och mimik. Även 

genom att vara närvarande hos patienten kan de snabbt se tecken på försämring och obehag. 

De tolkar patienternas ansiktsuttryck och kroppsspråk och kan därefter besluta vilka åtgärder 

som behöver göras (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2012). En studie från 2011 (Vouzavali et 

al.) kom fram till att när verbal kommunikation inte är möjlig förmedlar 

intensivvårdssjuksköterskor empati genom kontakt med patientens kropp och blick. Empatin 

leder till att skapa en relation med patienten och blir en form av kommunikation.  

Att kommunicera med patienterna ses som god omvårdnad och en stor del av det dagliga 

arbetet anser intensivvårdssjuksköterskor i en intervjustudie (Alasad & Ahmad, 2005). De 

uppger att trots detta kan kommunikationen lätt glömmas bort, främst beroende på att det ofta 

är en envägskommunikation. Studier har även visat att sjuksköterskor upplever frustration när 

patienter inte verbalt kan uttrycka sina symtom och behov (Alasad & Ahmad, 2005; Happ et 

al., 2011). 

 

Kommunikation har en stor betydelse inom sjukvården och det är viktigt att vårdtagare och 

vårdgivare förstår varandra för att mötet ska kunna fördjupas och att värdefull information 
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kommer vårdgivarna till del (Fossum, 2013, s. 25). Begreppet kan innebära överföring av 

information och kommunikation används också för att vi ska lära oss kommunicera. 

Kommunikation är nödvändig inom vården och just ordet kan enligt Fossum (2013, s. 25) 

beskrivas som ett ömsesidigt utbyte och handlar om det verbala uttrycket och om 

kroppsspråket. Det handlar om samtal och bemötande och enligt många patienter är ett 

ömsesidigt utbyte en förutsättning för hur de upplever ett möte eller samtal. Från vårdgivarens 

sida hur de upplever att de nått fram ett budskap eller förmåga till empati (Fossum, 2013, ss. 

25-26).  

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

bygger på ett antal faser där begreppen människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer och kommunikation är centrala (Kirkevold, 2000, s. 131). I fasen kommunikation 

beskriver Travelbee att det uppstår en nära förståelse och en ömsesidig kontakt mellan 

sjuksköterska och patient och när de delar en upplevelse blir den betydelsefull för dem båda. 

Kommunikation är ett viktigt redskap för sjuksköterskan och en process där tankar och 

känslor förmedlas. Travelbee menar att målet i omvårdnaden är att hjälpa patienten övervinna 

sjukdom och lidande och där är kommunikation en förutsättning. Hon beskriver 

kommunikation som en process, såväl verbal som icke verbal med syftet att lära känna 

patienten för att tillgodose dennes behov. Travelbee menar att processen kräver olika 

färdigheter och några av dem är kunskap, sensitivitet och sinne för samordning. Vidare menar 

Travelbee att sjuksköterskan bör använda sin personlighet och kunskap för medverka till en 

förändring hos den sjuka patienten och detta kräver självinsikt, engagemang och förmåga att 

tolka sina egna och andras handlingar (Kirkevold 2000, ss. 136-137). 

 

Problemformulering 

Intensivvårdssjuksköterskor möter dagligen utmaningar i sitt yrke. En av dem är 

bedömningen av smärta hos intensivvårdspatienterna.  Denna patientgrupp är utsatt för daglig 

smärta och obehag och har svårigheter att kommunicera sina behov på grund av 

sjukdomstillstånd, respiratorbehandling och medicinering. Det gör att det ställs ytterligare 

krav på sjuksköterskornas förmåga att tolka symtom, att vara lyhörda och därefter ge en 

adekvat smärtlindring. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick vi möta denna 

utmaning och insåg svårigheterna vilket ledde till att vi ville fördjupa oss i detta ämne. 

Tidigare forskning i ämnet har ofta fokuserat på patientens upplevelser av att vårdas i 



5 
 

respirator och hur sjuksköterskorna bedömer smärta när verbal kommunikation inte är 

möjligt. En studie från USA (Happ et al., 2011) belyste att kommunikation mellan 

intensivvårdssjuksköterskor och icke verbalt kommunicerande patienter behövde förbättras, 

särskilt när kommunikationen berörde smärta. Vi ville därför undersöka hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde denna situation. 

 

SYFTE 

Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra respiratorvårdade 

patienter där både verbal och icke verbal kommunikation är en utmaning. 

 

METOD 

Design 

Studien syftade till att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra 

respiratorvårdade patienter där både verbal och icke verbal kommunikation är en utmaning. 

Den genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, vilket ofta är lämpligt 

när befintlig forskningslitteratur är begränsad, som i detta fallet. Målet är att tolka och 

abstrahera informanternas erfarenheter där forskarna blir en del av denna process (Elo & 

Kyngäs, 2007). De flesta kvalitativa studier strävar efter är att utforska olika människors 

erfarenheter, inte att generalisera till en målgrupp (Polit & Beck, 2014, s. 284).  

 

 

Urval 

Intensivvårdssjuksköterskor som arbetade vid två intensivvårdsavdelningar på Norrlands 

universitetssjukhus tillfrågades om att delta i studien via informationsbrev (bilaga 1). För att 

få tillstånd att genomföra intervjuerna kontaktades avdelningscheferna för respektive 

avdelning (bilaga 2). Två avdelningar valdes för att få en större variation av deltagare och 

möjlighet att tillfråga fler. Ett strategiskt urval användes där inklusionskriterier för deltagarna 

var att de skulle vara sjuksköterskor med vidareutbildning inom intensivvård med erfarenhet 

av respiratorvårdade patienter. De intensivvårdssjuksköterskor som tackade ja till att delta i 

studien inkluderades. Sju personer valde att delta men på grund av bortfall blev det slutliga 

urvalet sex informanter. Orsaken till bortfallet var att en av de tillfrågade inte hade möjlighet 
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att delta inom tidsramen för studien. Informanterna fick information om studiens syfte och 

gav sitt skriftliga medgivande att delta samt tillstånd för oss att återkomma vid eventuella 

frågor (bilaga 3). Ålder på informanterna var 35-64 år, fyra kvinnor och två män med 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 10-41 år samt inom intensivvård 2-38 år. Ingen av dem 

hade ytterligare utbildning eller kompetens inom ämnet smärta. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade forskningsintervjuer valdes som datainsamlingsmetod. En intervjuguide 

med utgång från syfte utformades (se bilaga 4). Frågorna lyfte fram upplevelser och 

erfarenheter  av att smärtlindra respiratorvårdade patienter, samt specifika situationer där 

smärtlindring varit lyckad eller problematisk. Vi frågade även hur intesivvårdssjuksköterskor 

tolkade att patienter kommunicerade smärta. Intervjuerna valdes att utföras gemensamt av 

båda författarna, där vi turades om att vara intervjuare och att föra anteckningar, för att få 

samma uppfattning om materialet. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats i 

ett avskilt rum och spelades in med diktafon.  

Intervjun inleddes med information om att rätten att avbryta sitt deltagande i studien kunde 

ske utan att behöva ange skäl till det. Därefter berättades om studiens syfte, frågades om 

tillåtelse att använda diktafon, samt om deltagaren hade några frågor innan intervjun 

påbörjades. På så sätt får deltagaren en uppfattning om intervjupersonen innan han/hon delar 

erfarenheter och känslor (Kvale & Brinkmann 2014, s. 170). Ett muntligt tillstånd gavs om att 

följa upp intervjuerna vid eventuella oklarheter. Samtliga informanter godkände detta men 

inget behov av detta uppkom för vår del.  

Intervjuerna genomfördes under tre dagar i början av november månad år 2014. Intevjuguiden 

användes som stöd och öppna frågor ställdes för att få en nyanserad beskrivning. Tysta pauser 

användes ibland för att inte stressa informanten samt för att få mer omfattande  information. 

Även följdfrågor användes för att få fördjupade svar eller för att ta sig vidare i intervjun. Den 

avslutades efter att informanten inte ansåg sig ha mer att tillägga. En första provintervju 

genomfördes, transkriberades ordagrant och utvärderades i samråd med handledare. 

Intervjuguiden ansågs vara tillräcklig och provintervjun inkluderas i materialet. Totalt sex 

intervjuer, som varade mellan 25-46 minuter, genomfördes. Intervjuer med ett fåtal deltagare 

gör det möjligt för forskaren att vara mer noggrann i fördjupningen av materialet (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.157). Därefter transkriberades de övriga fem intervjuerna ordagrant, samt 
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med informantens och intervjuarens pauser, skratt eller hummanden för att få en mer 

heltäckande bild av intervjusituationen. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004). De menar att kvalitativ forskning baserad på data från berättelser kräver 

förståelse och samarbete mellan forskare och deltagare. En text innehåller åtskilliga 

innebörder och viss grad av tolkning sker alltid när texten analyseras. Vi valde därför att hålla 

oss närmare en manifest, mer textnära tolkning. Processen för analys innebär att pendla 

mellan textens helhet och delar av den. 

Efter att alla intervjuer transkriberats läste vi igenom all text var för sig utan att analysera 

innehållet. Detta för att få en känsla för helheten (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

lästes texten gemensamt och meningsenheter lyftes fram, innefattande meningar eller stycken 

som bekrev liknande innerbörd, och sorterades i fyra domäner. Domänerna berörde områdena 

smärtlindring, tolkning av patienten, känslomässiga erfarenheter samt stöd. Meningsenheterna 

kondenserades vilket innebar en process av att korta ner meningen samtidigt som innebörden 

behölls. Den kondenserade meningsenheten abstraherades och tilldelades en kod, vilket är en 

etikett som kortfattat beskriver data på ett nytt sätt. I nästa steg jämfördes koderna och 

subkategorier skapades utifrån innehåll och mening. I det sista steget i analysprocessen 

sammanfördes subkategoriernas underliggande betydelser till tre övergripande kategorier. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kategoriseringen kärnan i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Exempel på analysprocessen ses i Tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori  

”Patienten kanske 

inte har direkt ont av 

operationen men han 

kanske upplever 

situationen 

obehaglig och ser ut 

som att han har ont. 

Han kanske 

hallucinerar… och 

ser saker och blir lite 

orolig och jag tolkar 

det som smärta…”  

Oro och obehag 

kan misstolkas 

som smärta 

Uttryck som kan 

misstolkas 

Svårigheter att 

tolka vad 

patienten 

kommunicerar 

 

 

 

 

 

Att skapa en 

ömsesidig 

kommunikation 

är en utmaning 

 

”Får jag bra 

kommunikation med 

en patient som kan 

nicka och ruska på 

huvudet som ja 

upplever i rätta 

tillfällen då är det ju 

lättare att bena ut… 

vad är det som är 

smärta och vad är 

det som är nåt 

annat” 

Lättare att bena 

ut vad som är 

smärta om jag 

får en bra 

kommunikation 

 

Icke verbal 

kommunikation 

Kommunikation 

utifrån 

patientens 

förutsättningar 

 

 

Design och referensteknik har skett enligt Journal of Advanced Nursing.  

 

Etiska överväganden 

Vi har utgått från de forskningsetiska riktlinjerna som återfinns i Helsinkkideklarationen 

(World Medical Association ,1964) där samtliga informanter fick både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte samt informerades om konfidentialitet och att de när de ville 

kunde avbryta sin medverkan utan uppge orsak. Vi identifierade att det fanns en risk i 

samband med intervjuerna, att informanterna kunde få känslor av otillräcklighet och brister i 

sin yrkesroll när de delade sina upplevelser och talade om känsliga frågor. Vi var därför 

uppmärksamma på hur informanterna reagerade, visade de tecknen på obehag i känsliga 

ämnen försökte frågan ledas om till ett mindre känslosamt ämne. För att minimera risken att 

informanterna skulle känna sig igenkända, sårbara och utlämnade informerades de även att 

ingen obehörig skulle ha tillgång till materialet. Etisk prövning söks vanligtvis inte för 
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studentuppsatser men en viktig del av integritetsskyddet är att informanterna har rätt att få 

information om hur deras personuppgifter används (Centrala etikprövningsnämnden, 

datainspektionen, socialstyrelsen & statistiska centralbyrån, 2013). Vid transkribering av 

materialet avidentifierades intervjuerna så att inga personuppgifter framgick, försågs med en 

kod och kodlistan förvarades sedan åtskilt från intervjuerna.  

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier och elva subkategorier (tabell 2). Kategorin; Att hitta en 

hållbar medicinsk och omvårdnadsmässig smärtbehandling belyser informanternas 

erfarenheter av både farmakologisk och icke farmakologisk smärtlindring. Att skapa en 

ömsesidig kommunikation är en utmaning, beskriver förutsättningar och svårigheter som 

kommunikationen mellan intensivvårdssjuksköterskor och patienter innebär. Den tredje 

kategorin; Samarbete och utbildning skapar förutsättningar för en patientsäker vård innefattar 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av teamwork baserat på kunskap, riktlinjer och 

rutiner. 

 

Tabell 2. Översikt av subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Medicinsk smärtlindring 

Svårigheter att hitta balans i medicineringen 

Att göra gott för patienter 

Omvårdnadsåtgärder kan lindra smärta 

Att hitta en hållbar medicinsk och 

omvårdnadsmässig smärtbehandling 

Kommunikation utifrån patientens 

förutsättningar 

Svårigheter att tolka vad patienten kommunicerar 

Frustrerande kommunikation 

Kommunikationen med anhöriga 

Att skapa en ömsesidig 

kommunikation är en utmaning 

 

Ökat samarbete mellan 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare  

Fortlöpande utbildning om smärtlindring  

Bristande rutiner kan skapa lidande 

Samarbete och utbildning skapar 

förutsättningar för en patientsäker 

vård 
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Att hitta en hållbar medicinsk och omvårdnadsmässig smärtbehandling  

Medicinsk smärtlindring 

Möjligheten att ge potenta smärtlindrande läkemedel förenklades genom att patienten 

vårdades i respirator ansåg informanterna. De behövde inte vara oroliga att ge för stora doser 

som kunde ge biverkningar i form av andningsdepression, eftersom patienterna redan 

respiratorvårdades. Smärtlindringen upplevdes relativt oproblematisk och de flesta gav hellre 

för mycket än för lite smärtlindring. Hos nyopererade patienter betonades vikten av 

framförhållning, att arbeta preventivt och att ge adekvat medicinering profylaktiskt redan 

innan tecken på smärta uppkommit. Med en god framförhållning kunde smärta till viss del 

förebyggas. 

”Jag tycker ändå att vi ser till att dom… att dom inte har ont, att vi alltid 

ger dom, någon lätt sedering och smärtlindring”// Informant nr 3 

När patienter hade svåra smärtor sågs det tydligt via vitalparametrar, såsom förhöjd puls och 

blodtryck och var svårt att misstolka menade en del av informanterna. Målet var en 

avslappnad patient som inte var stressad eller orolig. När kommunikationen var en stor 

svårighet utgick de från att patienterna hade någon form av smärta och gav i första hand 

smärtstillande vid tecken på oro. Vid tillfällen då smärtlindringen var otillräcklig försökte de 

hitta andra medicinska lösningar.    

”När man är i en sådan situation att det är svårt att smärtlindra en patient 

som är i respirator så har vi ju alltid sömnmediciner att ta till när det inte 

blir bra” // Informant nr 1 

Patienter som vårdades en längre tid i respirator hade ofta kontinuerligt smärtstillande och 

sederande läkemedel som intensivvårdssjuksköterskorna kunde öka och minska efter 

patientens behov. Smärtlindring av dessa patienter ansågs enklare och medförde oftast en lugn 

och kontrollerad uppvakning, jämfört med patienter som endast fick intermittenta injektioner 

av smärtlindring. Inför påfrestande vårdinsatser för patienten såsom vändningar, fanns även 

möjlighet att öka det smärtstillande läkemedlet för att inte riskera ytterligare smärta hos 

patienten.  
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Svårigheter att hitta balans i medicineringen 

Informanterna berättade att intensivvårdssjuksköterskor ansvarade över justeringen av doser 

när läkaren ordinerat läkemedlen. Målet var att hålla en balans i medicineringen där 

patienterna var komfortabla trots obehaget som endotrakealtuben medförde, i form av smärta 

och irritation i halsen. Utmaningen var att ge varken för lite eller mycket smärtstillande och 

sederande läkemedel. Överdoserades läkemedlet ledde det till negativa biverkningar, såsom 

andningsdepression, sänkt medvetandegrad, lågt blodtryck och illamående. Även arbetet på 

avdelningen försvårades om patienterna krävde längre respiratorbehandling än nödvändigt. 

Gavs för liten dos riskerade patienterna att lida i onödan och då tog det längre tid innan rätt 

nivå av dos hade anpassats.   

”För egentligen är det ingen vinst att ge för mycket eftersom dom blir 

förstoppade, och dom kan ju bli slöa… och det tar längre tid att extubera, 

det är naturligtvis negativt… det är det svåra, att göra det precis lagom”// 

Informant nr 5 

Flera informanter beskrev svårigheter att hitta balansen i valet av läkemedel. Det kunde leda 

till att en orolig patient gavs sedering när behovet egentligen var smärtstillande. Men det 

kunde även vara ett medvetet val att välja sedering vid en svår smärtsituation. Dels för att 

minska patientens lidande samt ge vårdpersonalen mer tid att diskutera adekvat smärtlindring. 

”Man sederar…det är ju fegt.. men då ger man ju kanske fentanylet, man 

ger morfinet… och blir det inte bättre, ja men då ger man lite 

propofol…ja… kanske just då jättebra, för att det blir ju lugnt” // Informant 

nr 3 

Några informanter menade att sedering av patienter borde göras med viss försiktighet, 

eftersom både fysisk som psykisk smärta döljs av sedering och det fanns en medvetenhet om 

att alla respiratorvårdade patienter hade ont. 

 

Att göra gott för patienter 

Viljan att göra gott för patienter innebar bland annat att informanterna hade smärta i åtanke 

oavsett vilka tecken på obehag patienten visade. Smärtan behövde inte vara det absolut 

viktigaste när det gällde att vårda svårt sjuka patienter uppgav en av informanterna. Andra 
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känslor såsom ångest och rädsla kunde vara minst lika viktiga. Informanterna använde sin 

empatiska förmåga för att förstå hur patienten upplevde situationen. De flesta ansåg att 

patienterna ofta fick en effektiv smärtbehandling. Även att driva vården framåt sågs som en 

viktig utmaning och skapade känslor av tillfredsställelse. 

”Patienten behöver inte lida. För jag gör, allt jag gör… det gör jag faktiskt 

bara för den där patienten som ligger i sängen”// Informant nr 3 

 

Omvårdnadsåtgärder kan lindra smärta 

För att patienter skulle få en tillräcklig smärtlindring krävdes ofta mer än medicinsk 

behandling lyfte informanterna. Det var minst lika viktigt med smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder såsom lägesförändringar, fysioterapi, kontrakturprofylax eller massage. 

Informanterna hade vid flera tillfällen sett tydliga positiva effekter av taktil massage. Patienter 

som varit spända och oroliga hade slappnat av och ibland även somnat. Informanterna 

upplevde att patienternas smärta lindrades efter den taktila massagen. 

”En mysstund när man fick massage, jag tror att patienterna slappnade 

av... Har man då ont i kroppen och ligger och spänner sig så kanske all 

smärta gör mera ont”// Informant nr 2 

Att vårda en avslappnad och komfortabel patient skapade känslor av tillfredsställelse hos 

informanterna. Flera betonade vikten av att se till ett helhetsperspektiv beträffande 

patienterna. En av informanterna lyfte även fram fördelen av att vårda patienter en längre tid 

på avdelningen då de lättare skapade en ömsesidig relation. Intensivvårdssjuksköterskan 

kunde då lättare tolka och förstå patientens signaler. Flera informanter ansåg att fysioterapi 

och mobilisering kunde bidra till att minska patienternas oro och smärta, genom att varje 

enskilt framsteg var en process som ingav hopp och tilltro hos patienter. 

”Jag tror ju mycket på det här med sjukgymnastik med det här med smärta 

och oro… Dom måste liksom se ett framsteg när de ligger här.” // 

Informant nr 1 
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Att skapa en ömsesidig kommunikation är en utmaning 

Kommunikation utifrån patientens förutsättningar 

Att få en ömsesidig kommunikation med patienterna sågs som en viktig del för att tolka 

smärta. När patienterna inte hade möjlighet att verbalt uttrycka smärta kunde informanterna 

tolka in tecken på smärta genom att observera patienternas kroppsspråk. En del patienter 

klarade av att nicka, skriva på papper eller peka och då upplevdes det lättare att utröna vad 

som var smärta eller något annat menade en av informanterna. Det var små tecken som 

tillsammans skapade en helhetsbild av att patienter hade ont.  

”Ofta så är det ju en kommunikation med patienten även om den inte är 

hundraprocentig… man letar tecken på rynkor i pannan och oro å sånt som 

man försöker tolka… det är ju en form av kommunikation…” // Informant 

nr 2 

 

Svårigheter att tolka vad patienten kommunicerar 

Att kommunicera med en patient som inte klarade att förmedla sina behov adekvat på grund 

av påverkan av sederande och smärtstillande läkemedel samt en endotrakealtub som hindrade 

verbal kommunikation skapade en känsla av hjälplöshet menade informanterna.  

”Det är svårt naturligtvis, för man måste.... jag menar det är... att 

kommunicera med nån som inte kan kommunicera. Hur gör man det 

liksom...” // Informant nr 4 

En stor utmaning var, enligt informanterna, att hitta sätt att tolka patienternas uttryck och 

beteenden som kunde kopplas till smärta. Några informanter gav exempel på tecken som 

kunde tyda på att patienten var smärtpåverkad. Motorisk oro och grimaser kunde hänga 

samman med smärta, men kunde även vara uttryck för ångest, hallucinationer och annat 

obehag. En strategi som lyftes fram var att använda uteslutningsmetoden, vilket i sig kunde 

vara riskfyllt när denna metod baserades på subjektiva tolkningar. 

”Speciellt om man pratar om att man inte kan kommunicera riktigt med 

varann heller. Eftersom det blir en gissning och man vet inte hur ont 

patienten har eller vad det beror på riktigt heller” // Informant nr 6 
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Frustrerande kommunikation 

Det framkom att nya riktlinjer följdes vad gällde sedering som innebär att patienterna skulle 

vara mer vakna. De informanter med lång erfarenhet av sövda patienter upplevde svårigheter 

att anpassa sig till de nya riktlinjerna. Detta skapade känslor av osäkerhet och otillräcklighet 

när det fanns en stark vilja att hjälpa en patient som inte upplevdes vara komfortabel trots att 

nya rutiner följdes. Informanterna ansåg att den ömsesidiga kommunikationen, såväl verbala 

som icke verbala kunde bli ett hinder vid respiratorbehandling istället för att vara ett viktigt 

redskap för intensivvårdssjuksköterskan och en process där tankar och känslor förmedlades. 

Hinder i kommunikationen försvårade processen för både den som ville förmedla sig och den 

som försökte förstå och tolka. 

”Men just den där bristen på att kunna kommunicera den är ju väldigt 

frustrerande från båda håll, så att säga. Eller måste ju va det för nån som 

inte kan uttrycka sin vilja i alla fall. Och det är ju svårt som personal också 

att... att uppleva att personen vill säga någonting utan att kunna göra 

nåt...” // Informant nr 4 

 

Kommunikationen med anhöriga 

Informanterna upplevde att anhöriga genom sin närvaro kunde hjälpa patienter att slappna av 

om de var smärtpåverkade och därmed lindra deras smärta. En diskussion med anhöriga 

angående patientens tillstånd och eventuella smärta kunde också vara ett stöd för 

intensivvårdssjuksköterskor vid bedömning av smärta. De flesta informanter uppgav dock att 

det fanns situationer där anhöriga förmedlade sin oro över patientens tillstånd och smärta till 

intensivvårdssjuksköterskan, vilket kunde bidra till att påverka deras beslut i dosering av 

smärtstillande läkemedel. Dosen som gavs var då större men de ansåg ändå att de hade 

patientens bästa i åtanke. Samtidigt förtydligade flera av informanterna att det fanns en 

utmaning i att lita på sin egen bedömning.  

”Ibland känner jag att jag möjligtvis ger lite för mycket smärtlindring när 

anhöriga är där, att det blir kanske mera en anhörigbehandling, att jag ger 

lite extra å, på nåt vis lindrar deras oro...” // Informant nr 2 
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Samarbete och utbildning skapar förutsättningar för en patientsäker vård 

Ökat samarbete mellan intensivvårdssjuksköterskor och läkare   

En av informanterna tog upp att det fanns en trygghet och ett stöd från läkarna när de fanns i 

närheten. Det framkom att smärtlindringen fungerade bra så länge patienterna var sederade 

menade en del av informanterna. Däremot berättade de att när patienterna kom till den del i 

processen när de skulle väckas och extuberas, fokuserade läkarna endast på att utföra 

extuberingen. De bortsåg från att patienten kunde få utstå onödigt lidande när den 

smärtlindrande medicineringen inte trappades ut försiktigt. De ansåg att det var svårt att få en 

förståelse från läkarna trots att intensivvårdssjuksköterskorna påtalade patienternas symtom 

på smärta, oro och abstinens.  

”Jag tycker i stort sett det är bra, så länge de inte kommer i stadiet att de 

ska vänjas av eller ska extuberas… för då kommer plötsligen extuberingen i 

första hand och smärtstillningen vill man inte prata om…” // Informant nr 5  

 

Fortlöpande utbildning om smärtlindring  

Alla informanter var eniga om att utbildning var viktigt för att hålla kunskaper uppdaterade 

och för att utveckla verksamheten och de riktlinjer som fanns. De önskade att det fanns mer 

utrymme och tid för föreläsningar inom området att smärtlindra patienter som inte verbalt kan 

uttrycka sin smärta. Informanterna såg det även betydelsefullt att känna till olika läkemedels 

effekter för att kunna använda dem på bästa sätt. När ledningen vid avdelningen bytte till nya 

preparat skapades en osäkerhet och försiktighet på grund av bristande information och 

kunskap om läkemedlet som kunde leda till att patienterna fick en otillräcklig smärtlindring. 

En av informanterna antydde att fokus i första hand låg på den medicinska 

smärtlindringsbehandlingen medan alternativa metoder och omvårdnadsåtgärder borde 

utvecklas ytterligare för att optimera patientens välbefinnande. 

”Andra sätt man kan ge smärtlindring på, måste det alltid vara opiater… 

kan man ge värme, kyla, musik, att man utvecklar lite alternativa lösningar 

på hur man ska kunna få det att bli bra” // Informant nr 2  
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Bristande rutiner kan skapa lidande 

En del av informanterna ansåg att läkargruppen hade svårt att komma överens i specifika 

frågor vilket ledde till att det blev svårare att ha tydliga riktlinjer och att vidareutveckla 

vårdarbetet. Vid tillfällen då läkarna inte skrivit en fullständig ordination var 

intensivvårdssjuksköterskorna tvugna att lägga tid på att fått tag på läkarna. Det kunde 

innebära ett onödigt lidande för patienterna, när de fick vänta på att få adekvata läkemedel. 

Några informanter ansåg att det fanns bra rutiner och pm att följa. Trots detta menade de även 

att det sker stor individuell variation i den medicinska behandlingen beroende på vilken 

intensivvårdssjuksköterska som arbetade eftersom vissa var mer generösa med smärtlindring. 

Personliga åsikter och arbetslivserfarenhet ansågs ligga till grund för hur 

intensivvårdssjuksköterskan tolkade patientens behov.  

”Även om det finns övergripande riktlinjer så tror jag det kan bli ganska 

individuellt också beroende på vem som jobbar och vad dom har för 

bakgrund och synsätt…” // Informant nr 6 

Att det finns validerade smärtskattningsverktyg som hjälp att tolka patienterna var det endast 

en informant som nämnde. Denne informant trodde att många av kollegorna inte ens var 

medvetna om att det finns smärtskattningsverktyg som är anpassade till sederande och 

respiratorvårdade patienter. Informanten var också tveksam till ifall det skulle användas 

eftersom ett flertal skattningsverktyg anpassade till andra områden, såsom sederingsgrad, risk 

för trycksår eller delirium redan användes. Risken var att intensivvårdssjuksköterskor kunde 

uppleva att det skapade ytterligare arbete istället för att vara ett stöd menade informanten.   

”Alltså det finns väldigt mycket instrument som... som är till för att göra det 

bättre för patienter och så där men… ja… kan bli om man ska sätta siffror 

på allting… jag är inte säker att det skulle användas” // Informant nr 4 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att 

smärtlindra respiratorvårdade patienter där både verbal och icke verbal kommunikation är en 

utmaning. Tre huvudkategorier trädde fram i analysprocessen: Att hitta en hållbar medicinsk 

och omvårdnadsmässig smärtbehandling, att skapa en ömsesidig kommunikation är en 
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utmaning och samarbete och utbildning skapar förutsättningar för en patientsäker vård. I 

resultatet framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna ville göra det bästa för patienterna 

och ge en god omvårdnad men analysen visade att det även fanns svårigheter i deras strävan 

efter att göra gott. För att kunna ge adekvat smärtlindring till patienterna menade 

informanterna att en ömsesidig kommunikation ofta underlättade för att kunna förstå och 

tolka patientens tecken på smärta. När kommunikationen var en svårighet försökte de att tolka 

in patienternas kroppsspråk, ansiktsuttryck samt förändringar i vitalparametrar. Allt för att 

lyckas skapa en adekvat medicinsk och omvårdnadsmässig behandling som minskade 

patienternas smärta.  

För att ge en god smärtlindring till respiratorvårdade patienter krävdes ofta en kombination av 

medicinsk och omvårdnadsmässig behandling visade vår studie. En tidigare studie genomförd 

i Sverige har visat att just vårdande insatser, såsom fysisk kontakt, tillsammans med adekvat 

smärtstillande skapade en trygghet och ett minskat lidande för patienter som vårdades i 

respirator (Karlsson & Forsberg, 2008). Våra fynd visade att det var lätt att fastna i den 

farmakologiska smärtlindringen medan omvårdnadsinsatser, såsom lägesförändringar och 

taktil massage ibland kunde vara minst lika viktiga. Resultatet visade att det fanns en saknad 

av alternativ behandling mot smärta och oro och en önskan att det skulle prioriteras mer inom 

verksamheten. En svensk studie (Henricson et al., 2008) visade just positiva effekter av taktil 

massage med minskade nivåer av ångest hos respiratorvårdade intensivvårdspatienter. Även 

senare forskning i Sverige (Lindgren et al., 2013) visar på liknande resultat hos postoperativa 

intensivvårdspatienter efter planerad aortakirurgi.  

Informanterna ansåg att genom omvårdnadsåtgärder, såsom mobilisering, förmedlade de hopp 

då varje litet framsteg tenderade att vara av betydelse för patienterna. Detta framkommer även 

i Karlsson och Forsbergs (2008) studie som fann att patienter som vårdades i respirator 

riskerade att förlora hoppet när de inte kunde acceptera sin situation eller göra sig förstådda.  

Wøien (2013) skriver i sin avhandling att respiratorvårdade patienter behöver både 

smärtlindrande och sederande medicinering för att kunna hantera graden av stress som 

intensivvård innebär. Forskaren beskriver hur det har skett en övergång från djup till lätt 

sedering inom intensivvården de senaste åren, vilket tillåter patienter att vara vakna och andas 

spontant i respiratorn. För djup sedering kan leda till negativa konsekvenser för patienterna, 

såsom en förlängd respiratortid, immobilisering eller att smärta döljs (Wøien, 2013). 

Informanter med lång arbetslivserfarenhet menade att det fanns svårigheter att anpassa sig till 
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de nya riktlinjerna eftersom det blev problematiskt att hitta en optimal balans mellan 

smärtlindring, sedering och patientens välmående. Ovanan att se patienterna mer vakna och 

rörliga gav intensivvårdssjuksköterskorna känslor av att de inte var välmående eller kunde ha 

smärtor. Tingsvik et al. (2013) såg även hur denna problematik skapade känslor av frustration 

hos intensivvårdssjuksköterskor. Clukey et al. (2014) beskriver hur obehandlad smärta kan 

leda till svår agitation eller förvirringstillstånd hos patienter. Detta kan utsätta både dem och 

vårdpersonal i fara om de blir fysiskt våldsamma eller försöker avlägsna viktig 

medicinteknisk utrustning. Författarna betonar att sedering endast bör övervägas efter att 

smärta har behandlats eftersom obehandlad smärta kan vara orsak till tillståndet (Clukey et al., 

2014). Vårt resultat pekar på svårigheter att tolka patienternas tecken på smärta kunde leda till 

en bedömning där patienter riskerade att ges en felaktig medicinering, till exempel att 

sedering gavs när smärtstillande egentligen var behovet.  

Resultatet visar att en ömsesidig kommunikation var en viktig del för att kunna tolka smärta. 

Dock visar ny forskning (Rahu et al., 2013) att ansiktsgrimaser och ansiktsuttryck inte 

försvinner hos sederade patienter som är icke verbalt kommunikativa, vilket kan hjälpa 

intensivvårdssjuksköterskor i tolkningen av patienters smärttillstånd. Denna kunskap kan 

hjälpa till i vården när kommunikation är problematisk, eftersom vi såg att 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde känslor av otillräcklighet och frustration i dessa 

situationer. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver kommunikation som ett viktigt 

redskap för sjuksköterskan och en ömsesidig process där tankar och känslor utbyts 

(Kirkevold, 2000, s. 136). Travelbees teori kan appliceras i den process då svårt sjuka 

intensivvårdspatienter steg för steg tillfrisknar. När den verbala och icke verbala 

kommunikationen förändras utifrån patientens sjukdomstillstånd, skapar det förutsättningar 

för intensivvårdssjuksköterskan att lära känna patienten och hjälpa denne att övervinna 

sjukdom och lidande.   

Informanterna var eniga om att det var en utmaning att tolka patienternas uttryck för smärta, 

ångest eller oro. Eftersom intensivvårdspatienter är påverkade av starka mediciner och 

sjukdomstillstånd gör det att varje bedömning är unik för just den patienten och det tillfället. 

Trots detta måste behandling ges utifrån ibland otydliga tecken som kan vara lätta att 

misstolka. Dessa situationer skapade frustration hos intensivvårdssjuksköterskorna då viljan 

att göra gott för patienterna var stark. Rädslan att ge otillräcklig smärtlindring var större än 

rädslan att ge för lite, vilket även Subramanian et al. (2011) visade i deras intervjustudie. Vår 

analys visade att trots svårigheter att bedöma patienternas smärta användes inte 
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smärtskattningsverktyg som är ett hjälpmedel för att underlätta tolkningen när patienterna inte 

kan uttrycka sig verbalt. För att inte upplevas som en ytterligare arbetsbelastning måste 

utbildning och rutiner runt detta verktyg skapas. Studier har nämligen visat att sådana 

smärtskattningsskalor sällan används och ibland även felaktigt, vilket ledde till att smärta 

underbehandlades (Rose et al., 2012; Wøien, 2013).  

I vissa situationer upplevdes en oförståelse från läkarna när vården behövde påskyndas för att 

göra plats för nya patienter. Trots att patienternas symtom på smärta och oro påtalades var det 

svårt att få gehör från läkarna. Weir och O’Neill (2008) såg att det fanns en ovilja bland 

läkare att förhålla sig till kliniska riktlinjer, vilket är nödvändigt för att garantera 

patientsäkerhet och professionalitet. Vi såg att bristande rutiner och när samarbetet inte 

fungerade med enskilda läkare kunde leda till en otrygghet hos intensivvårdssjuksköterskorna, 

vilket kunde skapa lidande för patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna från de båda 

klinikerna vi träffade nämnde att det finns pm samt rutiner angående smärtlindring av 

respiratorvårdade patienter, men trots detta skedde individuella bedömningar och 

behandlingar, där vissa tenderade vara mer givmilda och andra mer sparsamma med 

läkemedel. Tingsvik et al. (2013) visade att det fanns skillnader i behandling av smärta och 

oro mellan olika intensivvårdssjuksköterskor. De poängterade att kunskap och erfarenhet var 

en betydande faktor för en korrekt bedömning av patientens behov. Vikten av fortlöpande 

utbildning inom området smärtlindring lyftes fram vilket kan förbättra verksamheten och ge 

en mer patientsäker vård. 

 

Metoddiskussion 

Intervjuerna gjordes vid två intensivvårdsavdelningar där vi gjorde våra placeringar under 

VFU, vilket gjorde att informanter och intervjuare inte var obekanta för varandra. Detta kan 

ha påverkat informanterna positivt genom att de kände tillit och lättare kunde öppna upp sig. 

Även det motsatta är möjligt om bekantskapen gjort dem mer hämmade att svara ärligt i 

känsliga frågor som berör deras yrkeskunskap. Vår förförståelse, efter VFU placeringen, 

kunde också ha påverkat intervjuerna genom att kunskap gjorde att adekvata följdfrågor 

kunde ställas. Men även det omvända, att vi förbisåg följdfrågor eftersom en förståelse för 

svaren redan fanns utan ytterligare utveckling. Vår upplevelse var dock att informanterna 

kände förtroende för oss genom att de hade mod att berätta om situationer de upplevt som 

problematiska eller känslosamma. Exempel på detta  var otillräcklighet i sin yrkesroll och 
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svårigheter att hitta balans i den medicinska smärtlindringen. Informanterna blev sex till 

antalet och dessa intervjuer ansågs bidra till att besvara syftet.  

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer vilket erbjuder öppna 

svarsmöjligheter med utrymme för möjlig utvikning och fördjupning (Alvesson, 2011, s. 62). 

Författarnas ovana att intervjua, vilket kan ses som en svaghet, diskuterades. Vi ansåg att det 

skulle förenkla vår förståelse för materialet om båda deltog vid samtliga intervjuer. Det gav 

oss också mer erfarenhet av att intervjua, vilket kan ha påverkat resultatet i positiv riktning då 

intervjutekniken förbättrades över tid. Under intervjuerna lärde vi oss att valet av lokal där 

intervjun genomförs är viktigt. Detta på grund av att vi ett flertal gånger stördes av 

utomstående som kom in i rummet under pågående intervju och detta påverkade flödet i 

intervjun. Informanterna intervjuades under sitt arbetspass och även detta har vi i efterhand 

reflekterat över att det kan ha påverkat dem negativt. Även om de inte visade det, kan de ha 

upplevt en stress över att vilja återgå till arbetet.  

I den kvalitativa innehållsanalysen diskuteras studiens trovärdighet i termer av tillförlitlighet 

och överförbarhet. Tillförlitligheten berör bland annat om samma frågor ställts till alla 

informanter, samt om materialet anses tillräckligt (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

säkerställa detta användes intervjuguiden, och efter att materialet lästs igenom efter 

transksribering ansågs det vara tillräckligt för att kunna påbörja analysen, samt att åter 

reflektera över detta när allt material kodats. 

Tolkningen av texten blir en viktig fråga när man diskuterar tillförlitlighet av fynden i 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Analysfasen gjordes gemensamt 

för att kontinuerligt kunna diskutera och komma till konsensus i det slutgiltiga resultatet. De 

meningsenheter som inte hade relevans mot syftet exkluderades för att inte hamna på sidospår 

(Elo & Kyngäs, 2007), vilket rörde smärtproblematik hos patienter men som inte 

respiratorvårdades. Under kodning och kategorisering gick vi metodiskt fram för att inte 

feltolka eller påverkas av vår förförståelse. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en 

text alltid involverar flera betydelser och att det alltid sker en viss grad av tolkning när texten 

granskas. Dock finns det en fara i att forskaren tillför sina egna perspektiv och personliga 

tolkningar vid en kvalitativ analys, om man inte är medveten om detta. Vi upplevde ett stöd i 

att vara två och diskutera när koder och kategorier behövde ses över för att inte höra till fler 

än ett ämne, samt i att kunna namnge några kategorier med inspiration av Travelbees 

omvårdnadesteori (Kirkevold, 2000, ss. 131, 136-137).  
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Redan i tidigt skede diskuterades studiens syfte samt val av metod för datainsamling för att 

stärka trovärdigheten av resultatet. Detta gjorde vi med inspiration av Graneheim och 

Lundman (2004), samt i diskussioner med vår handledare. För att öka trovärdigheten har både 

datainsamling och de olika stegen i analysen beskrivits noga. Även ordagranna citat har 

använts för att tydliggöra för läsaren hur primärdata såg ut innan den kategoriserades (Elo & 

Kyngäs, 2007; Graneheim & Lundman, 2004). Dessutom fanns en variation av olika åldrar 

och olika lång yrkeserfarenhet, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan öka 

trovärdigheten när det finns en möjlighet att belysa forskningen från olika aspekter.  

Materialet till denna studie är inte heltäckande, för att uppnå det behövs fler intervjuer från 

olika sjukhus i Sverige. Överförbarheten vill istället få svar om hur användbart materialet är. 

Det är inte generaliserbart som i kvantitativa studier, utan är bara giltigt för de personer som 

ingår i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Vi anser att det möjligen går att överföra detta 

resultat på andra kliniker i Sverige där arbetssättet är liknande. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet från denna studie kan bidra med att: 

 Öka förståelsen för de utmaningar som intensivvårdssjuksköterskors dagligen ställs 

inför när det gäller smärtlindring till svårt sjuka respiratorvårdade patienter, där 

kommunikation kan vara en svårighet. 

 Uppmärksamma brister och förbättringsområden inom intensivvården när det rör både 

farmakologisk och icke farmakologisk smärtlindring. Det tenderar att finnas ett behov 

av fortlöpande utbildning inom smärtbehandling. Även tydligare riktlinjer skulle 

underlätta samarbetet mellan intensivvårdssjuksköterskor och läkare. 

 Intensivvårdssjuksköterskor uppmärksammas på att det finns hjälpmedel i form av 

smärtskattningsverktyg som kan vara ett stöd i deras bedömningar av svårt sjuka 

patienters smärta. 

 

KONKLUSION 

Föreliggande studie visar på vilka utmaningar intensivvårdssjuksköterskor möter dagligen när 

de vårdar svårt sjuka respiratorvårdade patienter där kommunikationen är en svårighet. Vilka 
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utmaningar de än ställs inför ges vården med patienternas välmående i fokus. För att 

intensivvårdssjuksköterskor och patienter ska nå fram till varandra är det optimalt om en 

ömsesidig kommunikation uppnås. Den icke verbala kommunikationen är inte alltid tillräcklig 

och då krävs en kreativitet hos intensivvårdssjuksköterskorna för att tolka och bedöma 

patienternas smärta. I situationer när detta är problematiskt upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna känslor av otillräcklighet och frustration. För att ge en adekvat 

smärtlindring krävs både omvårdnadsåtgärder liksom farmakologisk behandling. Det finns en 

rädsla hos intensivvårdssjuksköterskorna att ge en otillräcklig smärtlindring och därför är 

stödet av rutiner, riktlinjer och forskning en viktig faktor för att ge en patientsäker vård. 
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Bilaga 1 

 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra 

respiratorvårdade patienter där både verbal och icke verbal kommunikation 

är en utmaning.  

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till intensivvårdssjuksköterskor vid Umeå Universitet. 

Vi heter Malin Lindström och Anna-Karin Thomsson. Under vår utbildning kommer vi att 

genomföra en studie som ska ligga till grund för vår magisterexamen. Syftet med vår studie är 

att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra respiratorvårdade 

patienter där både verbal och icke verbal kommunikation är en utmaning. 

 

Vi söker dig som är intensivvårdssjuksköterska, för att vi önskar ta del av dina erfarenheter 

runt detta ämne. Vi undrar därför om du önskar delta på en bandinspelad intervju? Intervjun 

tar ca 30 minuter i anspråk och kan ske på den plats du själv väljer.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att behöva ange något skäl för detta. Om du väljer att delta för en intervju kommer allt 

vad du säger att behandlas konfidentiellt, dvs. din identitet kommer inte att röjas och inga 

obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och 

kodlistan förvaras åtskilt från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet.  

 

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid 

intensivvård vid Umeå Universitet. 

 

Accepterar du att delta i intervjustudien? Kontakta oss per telefon eller mail för att boka in 

en tid om du är intresserad av att delta i studien.  

Med vänlig hälsning 

Malin Lindström 

leg sjuksköterska 

Kontaktperson/studerande 

Tel 0706264327 

maalinl@live.com  

Anna-Karin Thomsson 

leg sjuksköterska 

Kontaktperson/studerande 

Tel 0730680039 

akthomsson@hotmail.com  

Monica Christianson Universitetslektor/Handledare 

monica.christianson@umu.se 



 
 

Bilaga 2 

                                                        
   

          Institutionen för omvårdnad 

Till Verksamhetsansvarig  

                                  

Vi är två sjuksköterskor som studerar till intensivvårdssjuksköterskor vid Umeå Universitet. 

Vi heter Malin Lindström och Anna-Karin Thomsson. Under vår utbildning kommer vi att 

genomföra en studie som ska ligga till grund för vår magisterexamen. Det innebär att vi ska 

fördjupa oss i ett ämne, med inriktning mot vårt kommande yrke som 

intensivvårdssjuksköterskor. Syftet med vår studie är att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra respiratorvårdade patienter där 

både verbal och icke verbal kommunikation är en utmaning. 

Studiens genomförande 

Vi planerar att göra en intervjustudie och söker vidareutbildade intensivvårdssjuksköterskor 

som deltagare. Då examensarbete på avancerad nivå inte räknas som forskning krävs inget 

godkännande från etiknämnden (www.epn.se). Däremot beaktas alltid etiska frågor under 

arbetets gång. I det färdiga arbetet kommer ingen identitet att kunna röjas.  

Önskas ytterligare information kan ni nå oss på mail: 

Ansvariga: 

Malin Lindström Leg. Sjuksköterska epost: maalinl@live.com 

Anna-Karin Thomsson Leg. Sjuksköterska epost: akthomsson@hotmail.com 

Handledare: 

Monica Christianson Universitetslektor monica.christianson@umu.se 

 

Underskrift verksamhetsansvarig 

 

 

 

 

http://www.epn.se/


 
 

Bilaga 3 

 

 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra respiratorvårdade 

patienter där både verbal och icke verbal kommunikation är en utmaning.  

 

Jag har muntligen och skriftligen tagit del av studiens syfte.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avsluta mitt 

deltagande i studien utan att uppge orsak.  

 

 

_______________________ ________________ 

Intervjupersonens underskrift Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Kön?  

2. Ålder? 

3. Antal år som intensivvårdssjuksköterska? Som sjuksköterska? 

4. Extra kompetensområde eller utbildning utöver vidareutbildning inom intensivvård? 

5. Berätta om dina erfarenheter av att vårda patienter i respirator som har smärtor? 

6. Hur upplever du att patienten kommunicerar smärta när denne inte kan uttrycka sig 

verbalt? 

7. Hur ser du på smärtbehandlingen för dessa patienter?  

8. Kan du berätta om en situation där du upplevde att patienten fick en god 

smärtlindring?  

9. Kan du berätta om en situation där du upplevde svårigheter att smärtlindra en patient? 

10. Vad ser du som de största utmaningarna med att vårda patienter som har svårigheter 

med att kommunicera sin smärta verbalt på grund av respiratorbehandling?  

11. Hur ser du på stöd från patientens närstående i syfte att tolka symptom på smärta?  

12. Har du några förslag på hur verksamheten skulle kunna kan förbättra stödet för IVA 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter? 

13. Finns det något mer du vill berätta innan vi avslutar? 

14. Finns det någon ytterligare fråga som du tycker jag borde ha ställt? 

Följdfrågor: Kan du utveckla, vill du beskriva, hur upplevde du det? 

 


