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Sammanfattning 

 

Inledning:  
Lätt sedering hos invasivt ventilerade patienter är en ökande trend inom 

intensivvården. Minskade nivåer av sedering motverkar komplikationer som 

exempelvis delirium, samt ger patienten möjlighet att aktivt kunna delta i sin 

omvårdnad. Detta kräver att vårdpersonalen måste vara mer närvarande och aktiv hos 

patienterna. 

 

Syfte:  
Syftet var att beskriva patienternas upplevelse av att vara lätt sederad vid invasiv 

ventilation. 

 

Metod & Design: 
Datainsamling gjordes genom systematisk litteraturöversikt. Innehållet analyserades 

genom konventionell kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat:  
Innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier; Att vara i en dysfunktionell 

kropp, vilket belyser patienternas upplevelse av smärta, obehag, fysiska 

begränsningar och overkliga intryck. Att överleva som människa åskådliggör 

patienternas upplevelse av delaktighet samt strategier för att uppnå acceptans i 

situationen, och beskriver patienternas upplevelse av maktlöshet och 

beroendeställning till vårdpersonalen. 

 

Konklusion: 
Patienternas upplevelse av lätt sedering vid invasiv ventilation präglas av smärta och 

psykiska påfrestningar. Vårdpersonalen måste sträva efter en individuellt optimerad 

sederingsnivå för att minimera komplikationer och samtidigt skapa möjlighet till 

delaktighet och interaktion i omvårdnaden. 

 

Nyckelord:  
Intensivvård, kvalitativ innehållsanalys, lätt sedering, mekanisk ventilation, 

patienters upplevelse. 
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Inledning 
Lätt sedering vid invasiv ventilation är en växande trend inom intensivvården och 

förutspås fortsätta öka i framtiden (Selles & Tjong Joe Wai, 2010). Att vårda 

patienter som kräver invasiv ventilation i ett lätt sederat tillstånd innebär minskad 

risk för komplikationer såsom ventilatorassocierad pneumoni (VAP) och delirium 

jämfört mot djupare sedering (Dotson, 2010; Salgado, Favory, Goulart, Brimioulle & 

Vincent, 2011; Sedwick, Lance-Smith, Reeder & Nardi, 2012). Patienterna kan 

inkluderas till större del i sin egen vård och omvårdnaden kan anpassas individuellt 

och i samråd med patienten (Tingsvik, Bexell, Andersson & Henricson, 2013). 

Genom att beskriva patienters upplevelse av att vara lätt sederad i samband med 

invasiv ventilation kan kunskapen och förståelsen för patientens livsvärld ökas, vilket 

ger intensivvårdspersonal bättre förutsättningar för att ge patienten en god 

omvårdnad.  I takt med att intensivvården i större utsträckning bedrivs med patienter 

som är lätt sederade kommer också behovet av kunskap kring omvårdnad till dessa 

patienter öka. Det är då viktigt att belysa hur dessa patienter upplever sin situation 

för att ge vårdpersonalen en förståelse som kan påverka omvårdnadsarbetet positivt 

kring patienten. 

 

Invasiv ventilatorbehandling 
Intubation och ventilatorbehandling är den behandlingsmetod som används vid 

hotande eller manifest respiratorisk insufficiens där non-invasiv behandling inte 

anses ge tillräcklig ventilation eller om patienten behöver intuberas, exempelvis på 

grund av saknad spontanandning (Arrowsmith & Burt, 2009; Pertab, 2009). 

Diagnosen respiratorisk insufficiens ställs genom artärblodgaser och behandlingen 

utvärderas på samma sätt (Van de Louw, Cracco, Cerf, Harf, Duvaldestin, Lemaire & 

Brochard, 2001). Idag används huvudsakligen två typer av invasiv ventilation på 

intensivvårdsavdelningar; endotrachealtub och tracheostomi (Bakkelund & Thorsen, 

2009). Tracheostomi anses av Morris, Whitmer och McIntosh (2013) vara en mer 

komfortabel metod för patienten, och underlättar urträning ur respiratorn då dagliga 

aktiviteter såsom att mobiliseras, äta och kommunicera är tekniskt enklare jämfört 

med en endotrachealtub. Dock används tracheostomi i huvudsak hos de patienter där 

respiratorbehandlingen bedöms ske under en längre tid, eller på grund av annan 

individuell orsak såsom oförmåga att tolerera endotrachealtuben (Morris et al., 

2013). Ingen definitiv tidpunkt finns beskriven för övergången från endotrachealtub 

till tracheostomi, litteraturen beskriver variationer mellan en vecka i Sverige 

(Bakkelund & Thorsen, 2009), till upp mot 21 dagar på Amerikanska 

intensivvårdsavdelningar (Morris et al., 2013). De patienter som är intuberade med 

endotrachealtub behandlas således med ett mindre komfortabelt alternativ (Morris et 

al., 2013), samtidigt som trenden inom intensivvård går mot att sederingen minskas 

(Salgado, et al., 2011; Selles et al., 2010). 

 

Sederingsnivå 
De flesta patienter som behandlas med invasiv ventilation är sederade för att tolerera 

sin situation (Arrowsmith et al., 2009). Valet av sederingsnivå är individuellt för 

varje patient och har som målsättning att ge patienten komfort samt fysiologisk 

stabilitet (Egerod, 2002; Grap, Munro, Wetzel, Best, Ketchum, Hamilton & Sessler, 

2012). Att vara sederad minskar ångest och obehag som intuberade patienter kan 

uppleva (Grap et al., 2012). Dock är många patienter ofta djupare sederade än 
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nödvändigt (Bulic, Bennet & Shehabi, 2015; Salgado et al., 2011). En optimal 

sederingsnivå beskrivs som att patienten är lugn, komfortabel och samtidigt 

lättstimulerad, samarbetsvillig och kommunicerbar (American Society of 

Anesthesiologists, 2014; Sessler et al., 2002; Waldmann, 2010). För att beskriva en 

optimal sedering används framför allt termen “Light Sedation” medan Amerikansk 

litteratur ibland använder termen “Conscious Sedation” (American Society of 

Anesthesiologists, 2014; Salgado et al, 2011; Selles et al., 2010). Det finns ett starkt 

samband mellan minskad sederingsgrad och kortare vårdtid i respirator samt 

snabbare utskrivning från intensivvårdsavdelningen (Dotson, 2010; Egerod, 2002; 

Salgado et al., 2011; Selles et al., 2010; Strøm, Martinussen & Toft, 2010). 

 

Användning av skalor för att bedöma sederingsgrad är en evidensbaserad strategi för 

att hitta den optimala dosen av sedering (Patel & Kress, 2012). Ramsay sedation 

scale (RSS) (se tabell 1) värderar mellan 0 och 6, och nivå 2-3 beskrivs som 

“conscious sedation” (Ramsay, Savege, Simpson & Goodwin, 1974; Selles et al., 

2010), medan Waldmann (2010) menar att nivå 2 är den optimala nivån.  

 

Tabell 1. Ramsay Sedation Scale. 

1 Awake and anxious, agitated, or restless 

2 Awake, cooperative, accepting ventilation, oriented, tranquil 

3 Awake, responds only to commands 

4 Asleep; brisk response to light glabellar tap or light noise 

5 Asleep; sluggish response to light or light glabellar tap or loud noise 

stimulus but does not respond to painful stimulus 

6 Asleep; no response to light glabellar tap or loud noise 

Ramsay, Savege, Simpson och Goodwin (1974) s.656 
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Motor Activity Assessment Scale (MAAS-skalan) (se tabell 2) värderar 

sederingsnivån mellan 0 och 6 (Devlin et al, 1999). En MAAS-nivå på 3 beskrivs 

som optimal sederingsnivå (Waldmann, 2010).  

 

Tabell 2. Motor Activity Assessment Scale.   

0 Unresponsive Does not move with noxious stimuli 

1 Responsive only to 

noxious stimuli 

Opens eyes or raises eyebrows or turns head toward 

stimulus or moves limbs with noxious stimuli 

2 Responsive to touch 

or name 

Opens eyes or raises eyebrows or turns head towards 

stimulus or moves limbs when touched or name is 

loudly spoken 

3 Calm and 

cooperative 

No external stimulus is required to elicit movement 

and patient adjusts sheets or clothes purposefully 

and follows commands 

4 Restless and 

cooperative 

No external stimulus is required to elicit movement 

and patient picks at sheets or tubes or uncovers self 

and follows commands 

5 Agitated No external stimulus is required to elicit movement 

and attempts to sit up or moves limbs out of bed and 

does not consistently follow commands (for 

example, lies down when asked but soon reverts 

back to attempts to sit up or move limbs out of bed) 

6 Dangerously 

agitated, 

uncooperative 

No external stimulus is required to elicit movement 

and patient pulls at tubes or catheters or trashes side 

to side or strikes at staff or tries to climb out of bed 

and does not calm down when asked 

Devlin et al. (1999) s.1271   

  



 

4 
 

Richmond Agitation- Sedation Scale (RASS)(se tabell 3) ger ett värde mellan -5 och 

+4, där -2 innebär lätt sederad (Sessler et al., 2002). Samtidigt beskriver Waldmann 

(2010)  att 0 (alert och lugn) innebär en optimal sederingsnivå.   

 

Tabell 3. Richmond Agitation-Sedation Scale. 

+4 Combatative Overtly combative or violent; immediate danger to staff 

+3 Very agitated Pulls or removes tube(s) or catheter(s) or has 

aggressive behaviour toward staff 

+2 Agitated Frequent nonpurposeful movement or patient-ventilator 

dyssynchrony 

+1 Restless Anxious or apprehensive but movements not aggressive 

or vigorous 

 0 Alert and calm   

-1 Drowsy Not fully alert, but has sustained (more than 10 

seconds) awakening, with eye contact, to voice 

-2 Light sedation Briefly (less than 10 seconds) awakens with eye contact 

to voice 

-3 Moderate sedation Any movement (but no eye contact) to voice 

-4 Deep sedation No response to voice, but any movement to physical 

stimulation 

-5 Unarousable No response to voice or physical stimulation 

Sessler et al (2002) s.1339 
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Komplikationer relaterat till sederingsnivå 
Lätt sedering kan minska antalet neurologiska diagnostiska tester för att bedöma den 

mentala funktionen hos patienter samt minimera risker för komplikationer i samband 

med allvarliga sjukdomstillstånd såsom VAP, djupa ventromboser, obstipation eller 

muskelatrofi (Dotson, 2010; Salgado et al., 2011; Sedwick et al., 2012). En studie 

gjord av Schweickert, Pohlman, Pohlman, Nigos, Pawlik, Esbrook och Kress (2009) 

visar att daglig väckning kombinerat med sjukgymnastik dels fungerar förebyggande 

mot delirium, och dels kortar ner vårdtiden i respirator. Sederingsorsakad 

immobilisering beskrivs som en reversibel riskfaktor för immobiliseringsorsakade 

komplikationer (Schweickert et al., 2009). Grap et al (2012) beskriver samtidigt att 

patienten vid en optimal sedering bör kunna röra på extremiteter spontant utan att 

uppvisa tecken på motorisk oro, och att tidig mobilisering av respiratorbehandlade 

patienter förkortar vårdtiden i respirator. En vanlig komplikation associerad med 

invasiv ventilation och sedering är delirium (Bulic et al., 2015; Selles et al., 2010; 

Strøm et al., 2010; Svenningsen, Egerod, Videbech, Christensen, Frydenberg & 

Tonnesen, 2013). Faktorer som ökar risken för att den respiratorbehandlade patienten 

utvecklar delirium är djupare sederingsnivåer än nödvändigt (Bulic et al., 2015), 

fluktuerande sederingsnivåer (Selles et al., 2010; Svenningsen et al., 2011), eller att 

inte sederas överhuvudtaget (Strøm et al., 2010).  

 

En patient som har för lätt sedering får inte den önskade komforten och avlastningen, 

utan kan uppvisa fysiologiska symptom på stress och smärta. Det kan till exempel 

vara högt blodtryck, takykardi och takypné, eller tecken på motorisk oro. Vid djupare 

nivåer av sedering än vad som är optimalt för patienten, skapas oftare en 

respiratoriskt- och cirkulatoriskt stabil situation i hänsyn till minskade stressymtom, 

men risken för överdosering av anestesimedel ökar, och patientens förmåga att röra 

sig försvinner (Grap et al., 2012). 

 

Egerod (2002) beskriver att det sederande läkemedlet ordineras av patientansvarig 

läkare, men att ordinationen ofta är bred och ger intensivvårdssjuksköterskor mycket 

handlingsutrymme i doseringen. Bulic et al (2015) beskriver även att det ofta är 

intensivvårdssjuksköterskor som gör dosjusteringar, efter en samlad bedömning av 

patientens behov, anhörigas reaktioner och patientens cirkulatoriska och 

respiratoriska parametrar (Bulic et al., 2015). En faktor i doseringen är 

intensivvårdssköterskornas egen subjektiva uppfattning om vad en optimal sedering 

innebär enligt Grap et al. (2012). Enligt Egerod (2002) tenderar 

intensivvårdssjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet att sedera patienterna 

djupare för att prioritera patientens komfort, medan intensivårdssjuksköterskor med 

lång arbetslivserfarenhet oftare håller patienten lätt sederad för att förkorta vårdtiden 

i respirator. Även intensivvårdssjuksköterskor i studier av Grap et al. (2012) och 

Karlsson och Bergbom (2015) beskriver att det är mer bekvämt att vårda en patient 

som ligger still jämfört med en patient som är orolig och rör på sig, och Grap et al. 

(2012) beskriver att detta är en riskfaktor för att sedera patienterna djupare än 

nödvändigt. För att förhindra att detta sker krävs tydlig kommunikation i vårdteamet 

samt en välfungerande definition av en optimal sedering (Grap et al., 2012). 

 

Att vårda en lätt sederad patient i respirator 
Intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter som är lätt sederade beskriver 

vårdandet som en utmaning (Tingsvik, et al., 2013). De patienterna som är lätt 

sederade behöver mer närvaro av vårdpersonal jämfört med djupt sederade (Karlsson 
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et al., 2015; Tingsvik et al., 2013). Det som beskrivs som svårast är att finna tiden att 

kunna vara hos dem för att kunna göra dem mer delaktiga i sin vård. Lätt sedering 

innebär att vårdpersonalen måste kommunicera och vara aktiv hela tiden och inte 

bara övervaka patienten (Karlsson et al., 2015; Tingsvik et al., 2013). För att en 

patient som har invasiv ventilation och är lätt sederad ska kunna kommunicera krävs 

stort engagemang både från patientens och vårdarens sida (Karlsson, Forsberg & 

Bergbom, 2012c). Att kommunicera, oberoende om det är genom nickningar, genom 

att läsa på läppar eller med hjälp av en skrivtavla kräver att patienten är 

förhållandevis alert, vilket i sin tur är beroende av patientens allmäntillstånd och 

eventuella biverkningar från sedering eller andra läkemedel. Vårdpersonalen kan 

känna frustration och stress då de inte förstår vad patienten vill säga (Karlsson et. al., 

2012c). Patienterna som är lätt sederade är i behov av att kunna kommunicera och 

förmedla sig. Detta ställer krav på att vårdpersonalen har kunskap kring vårdandet av 

lätt sederade patienter för att kunna göra rätt bedömning av sederingsnivå, smärta 

och ångest (Tingsvik et al., 2013). Vårdpersonalens mål är att lindra lidande men 

okunskap kring hantering av dessa patienter kan upplevas som frustrerande (Karlsson 

et al., 2015). En känsla av maktlöshet och förtvivlan kan förekomma hos 

vårdpersonalen som har okunskap kring hur det är att vårda lätt sederade patienter 

och kan omedvetet orsaka lidande hos patienterna (Karlsson et al., 2015). 

Vårdpersonalen måste försöka att få patienten att acceptera sin endotrachealtub eller 

tracheostomi genom olika strategier. Exempel på detta är att skapa en fridfull och 

lugn miljö genom att minska ljudnivån och ljusnivån i rummet, och att aktivt 

smärtlindra lokalt obehag från endotrachealtuben med xylocainspray (Tingsvik et al., 

2013). En lätt sederad patient kan reagera på behandlingen och kan kommunicera 

med vårdpersonalen för att optimera behandlingen. Vid vård av lätt sederad patient är 

det lättare för vårdpersonalen att bemöta och se människan som en helhet (Tingsvik 

et al., 2013). 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
Begreppet KASAM innebär en känsla av sammanhang som innefattar hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 1987). Hanterbarhet innebär olika 

resurser som kan användas för att lösa de krav och problem som ställs på människan. 

En faktor som påverkar känslan av hanterbarhet kan vara kronisk eller ofta 

återkommande akut överbelastning där tid till vila och återhämtning inte finns. 

Begriplighet syftar på att människans situation ska upplevas som förnuftsmässig, 

vilket uppnås genom information som är strukturerad, sammanhängande och tydlig, i 

motsats till att vara oförklarlig, slumpmässig och oordnad. Begriplighet påverkas av 

både inre och yttre stimuli. Meningsfullhet innebär att människans liv innefattar 

betydelsefulla ting som de bryr sig om och är känslomässigt betydande för dem. Det 

som händer och sker i livet ska ses som utmaningar värda delaktighet och 

engagemang, istället för att ses som en börda. De människor som upplever problem 

och har stark KASAM är flexibla och konfronterar och försöker söka en mening i 

problemen och gör sitt bästa för att lösa problemet. Människor med svag KASAM 

som upplever problem behöver stärkas i KASAM där begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är viktiga faktorer som kan minska eller åtgärda problemen. Den 

viktigaste drivkraften för KASAM är att människan försöker få en förståelse för sin 

värld och vilka resurser som finns tillgängliga. Människan kan inte undvika att 

KASAM ständigt påverkas av olika faktorer. För att lösa problem som människan 

ställs inför i livet är KASAM en viktig faktor. De problem som inte kan lösas kan 
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människan fortsätta leva med på ett bättre och mindre smärtsamt sätt genom stark 

KASAM (Antonovsky, 1987). 

 

Idag finns en tydlig koppling mellan minnessvårigheter och livskvalitet efter 

intensivvård. Post-intensivvårdsmottagning är det sätt som används idag för att 

förklara och sammanfatta vårdtillfället och därmed skapa begriplighet hos patienten, 

som ofta upplever minnesluckor och har svårigheter att förstå och hantera vad som 

skett under vårdtiden. Post-intensivvårdsmottagning beskrivs som ett värdefullt 

verktyg för att stärka patientens KASAM, och är väl kartlagt inom forskningen 

(Engström, Rogmalm, Marklund & Wälivaara, 2015). Samtidigt beskriver Fok, Chair 

och Lopez (2005) att nivån av KASAM hos svårt sjuka patienter påverkar deras 

upplevelse av livskvalitet samt deras copingförmåga att hantera stressfyllda 

situationer. Patienter med stark KASAM utvecklar copingstrategier och har bättre 

fysisk och psykisk hälsa. Att stärka svårt sjuka patienters KASAM är en viktig 

omvårdnadsåtgärd, detta kan göras genom att inkludera patienterna och ge dem 

kontroll, ge förståelig information, uppmuntra till hopp samt visa respekt för deras 

autonomi (Fok et al., 2005). 

 

Problematisering 
Användandet av lätt sedering vid invasiv ventilation ökar inom intensivvården. Lätt 

sedering innebär flera objektiva fysiska fördelar för patienten, exempelvis mindre 

immobiliseringsorsakade komplikationer, lägre förekomst av VAP och lägre 

frekvens av delirium. Att vårda en lätt sederad patient ger även möjlighet till 

kommunikation och interaktion som inte är möjligt vid djup sedering. Dock 

beskriver litteraturen att långt ifrån alla patienter tolererar denna behandling. Genom 

att belysa patienternas upplevelse av att vara lätt sederade under invasiv ventilation 

skapas kunskap hos vårdpersonalen för att kunna optimera och säkerställa 

patienternas omvårdnadsbehov. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva patienternas upplevelse av att vara lätt sederad vid invasiv 

ventilation. 

 

Metod 
 

Design 
Studien genomfördes utifrån en systematisk litteraturöversikt med kvalitativ och 

induktiv ansats. Detta valdes som metod för att sammanfatta det aktuella 

kunskapsläget kring patienters upplevelse av att vara invasivt ventilerad under lätt 

sedering. Målet med en systematisk litteraturöversikt är att systematiskt lokalisera, 

värdera och dra slutsatser ur den existerande evidens som finns idag. Kvalitativ 

inriktning valdes då syftet präglades av att fånga individens upplevelser och 

tolkningar av tidigare händelser och att genom detta skapa en holistisk förståelse av 

ett fenomen (Polit & Beck, 2012). 
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Urval 
Inklusionskriterier för artiklarna i studien var:  

- Artiklar som beskrev patienterna som lätt sederade “light sedation” eller 

“concious sedation” på en intensivvårdsavdelning och patienten skulle då 

helst vara bedömd som lätt sederad enligt en evidensbaserad mätskala 

(Exempelvis RASS, MAAS eller RSS). 

- Artiklar som beskrev att patienterna var vid medvetande under 

respiratorbehandlingen på en intensivvårdsavdelning, antingen varaktigt eller 

vid daglig väckning, och kunde beskriva upplevelsen av att vara intuberad 

eller att ha tracheostomi. 

- Endast kvalitativ data användes i resultatet. 

- Endast peer reviewed artiklar inkluderades. 

- Alla inkluderade artiklar skulle innehålla etiska överväganden. 

- Endast artiklar från USA, Australien och Europa inkluderades för att öka 

resultatets överförbarhet till svensk sjukvård. 

 

Exklusionskriterier för artiklarna i studien var:  

- Artiklar som var äldre än 15 år. 

- Artiklar som skrevs på annat språk än engelska eller svenska. 

- Artiklar där datainsamlingen kring patienternas upplevelser skett efter mer än 

1 år sedan respiratorbehandlingen då en stor tidsrymd mellan upplevelsen och 

datainsamlingen påverkar datans tillförlitlighet i negativ bemärkelse (Polit & 

Beck, 2012). 

-  

Datainsamling  
För att lokalisera aktuell forskning inom området krävdes en sökstrategi (Polit & 

Beck, 2012). Studien följde Polit och Becks (2012) metod i systematisk sökning i 

elektroniska artikeldatabaser. Utifrån syftet identifierades adekvata sökord genom 

databasernas ämnesordssökning (tesaurus). Sökord som användes var: conscious 

sedation, light sedation, intensive care units, critical care, endotracheal tube, 

tracheostomy, ventliator care, mechanical ventilator, memory, experience, attitude, 

discomfort, patient, qualitative research, sedation, critical care nursing. Sökningen i 

databaserna begränsades genom att kombinera sökord och använda “AND” samt 

“OR”. Databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed valdes för att öka 

sensitiviteten i arbetet. CINAHL användes för att den innefattar artiklar, tidskrifter, 

böcker och avhandlingar inom omvårdnad som är beskrivna på engelska från 1982 

och framåt och anses vara en viktig elektronisk databas för sjuksköterskor. PubMed 

är en sökmotor som söker i databasen MEDLINE för vetenskapliga artiklar inom 

biomedicin, biologi och omvårdnad och ansågs som en relevant databas för att skaffa 

information utifrån syftet. Det finns information från 70 olika länder och är från 60-

talet och framåt (Polit & Beck, 2012). PsycINFO är en databas som omfattar 

psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap och beteendevetenskap som 

finns publicerade i tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar från 1800-talet och 

framåt (American Psychological Association, 2016). Vid sökningen i databaserna 

användes begränsningarna årtal 2000-2015 samt peer reviewed. I PubMed finns dock 

ej begränsningen peer reviewed. För att endast inkludera artiklar som var peer 

reviewed granskades då artiklar ur PubMed med avseende tidskriften, endast artiklar 

ur tidskrifter som var peer reviewed inkluderades. Ur PubMed inkluderas två artiklar, 

båda var ur Critical Care Nursing, som är en peer reviewed tidskrift. 
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Alla databaser använder inte samma sökord. Vid sökningen i olika databaser 

formulerades sökord som är specifikt anpassade för den aktuella databasen (så 

kallade ämnesord eller tesaurus). Under sökningen kombinerades även fritext med 

tesaurus. För att kunna beskriva det aktuella kunskapsläget krävdes en flexibilitet i 

sökstrategin. Genom att sökningar med relevanta nyupptäckta sökord upprepades 

tills inga fler relevanta sökord eller artiklar identifierades uppnåddes en mättnad i 

sökresultatet relaterat till syftet. Vid framsökningen av artiklar konsulterades även en 

bibliotekarie med god erfarenhet av systematiska databassökningar för att öka 

studiens specificitet och sensitivitet. En framstående forskare inom ämnet 

kontaktades för information angående det aktuella forskningsläget. Den sonderande 

sökningen pågick från 21:a december 2015 fram till den 4:e januari 2016. 

Primärsökningen gjordes den 5:e januari 2016. 

 

Sökningen i databaserna gjordes gemensamt av författarna för att kunna diskutera val 

av sökord samt kombinationer. När sökorden kombinerats och antalet framsökta 

artiklar bedömdes vara rimlig (sökkombinationer där antalet artiklar översteg 250 

kombinerades med ytterligare sökord för att begränsa mängden) genomfördes ett 

urval genom att bedöma artiklarnas relevans gentemot syftet (se tabell 5 sökmatris).  

Urvalet genomfördes gemensamt av författarna. Först genomfördes en sökning efter 

relevanta artiklar baserat enbart på dess titel i relevans mot studiens syfte (urval 1). 

Efter att irrelevanta titlar sorterats bort lästes resterande artiklars abstract (urval 2). I 

urval 2 granskades även artikelns relevans mot inklusions- och exklusionskriterierna 

och ytterligare artiklar sorterades bort. Slutligen lästes kvarstående artiklar i sin 

helhet (urval 3) där en sista granskning av relevans mot syftet samt inklusions- och 

exklusionskriterierna gjordes innan studien kvalitetsgranskades. Det största bortfallet 

i urvalsprocessen kom ifrån studier där titeln ansågs passa syftet, men som i urval 2 

eller 3 visade sig vara kvantitativa. Andra exempel på studier som exkluderades var 

studier där sederingsnivå hos patienterna inte beskrevs eller beskrevs för svagt eller 

studier där datainsamlingen skett för lång tid efter den invasiva ventilationen. En 

artikel exkluderades för att inget etiskt resonemang hittades. Under primärsökningen 

återkom artiklar som inkluderats i tidigare urval (dubletter). Dessa åtta artiklar 

sorterades bort. De artiklar som kvarstod kvalitetsgranskades tillsammans av 

författarna med granskningsmall för kvalitativa studier (Linköpings Universitet, 

2012), och 10 artiklar valdes slutligen till resultatet. Den vetenskapliga kvalitén 

bedömdes utifrån 32 frågor där varje fråga besvarades med ja/nej eller ej tillämpbart. 

Utifrån granskningsmallen beslutades att hög kvalitet skulle innebära 25-32 ja och 

sparsamt med nej. Medel kvalitet 21-24 ja och sparsamt med nej. Låg kvalitet 0-20 

ja. Ej tillämpbart påverkade inte bedömningen av studiens kvalitet. De delar som 

ansågs viktigast för att bedöma studiernas kvalitet beskrivs i tabell 4. Exempel på 

varför artiklar exkluderades efter användning av granskningsmallen var otillräckligt 

beskriven metod, avsaknad av relevanta citat. I en artikel som inkluderades hade 

forskaren använt både kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analysmetod 

granskades enbart den kvalitativa datan för att därefter inkluderas i resultatet (se 

tabell 7 artikelöversikt). Sekundärsökning utfördes i de 10 slutgiltigt valda artiklarnas 

referenslistor. Inga nya artiklar tillkom genom sekundärsökningen. Resultatets 

artiklar baseras på totalt 420 intervjuade patienter.  
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Tabell 4. Översikt av inkluderade artiklars kvalitetsgranskning  

Första författaren i 

artikeln, årtal 

Tydlig 

problem-

atisering 

Etiska 

reflektioner 

Tydligt 

syfte 

Tydligt 

urval 

Tydlig 

data-

insamling 

Tydlig 

dataanalys 

Tydliga 

begräns-

ningar 

De 

viktigaste 

fynden 

diskuteras 

Totalt antal 

ja/nej/ej 

tillämpbart 

Engström, 2012 X X X X X X X X 25/2/5 

Fink, 2015 X X X X X X X X 24/5/3 

Holm, 2015 X X X X X X  X 26/4/2 

Johnson, 2006 X X X X X X  X 25/5/2 

Karlsson, 2012a X X X X X X X X 26/3/3 

Karlsson, 2008 X X X X X X  X 27/4/1 

Karlsson, 2012b X X X X X X  X 28/2/2 

Samuelsson, 2011 X X X X X X X X 26/5/1 

Schou, 2008 X X X X X X X X 26/5/1 

Tembo, 2015 X X X X X X X X 27/3/2 

X = ja  



 

11 
 

Tabell 5. Sökmatris. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 

2 

Urval 3 Kvalitets- 

granskning 

Resultat 

Cinahl 

16-01-05 

mechanical ventilation AND 

( patient* attitude* or patient* 

experience* ) 

160 160 14 9  9 6  

Cinahl 

16-01-05 

ventilator patients and critical care 

nursing and patient attitudes 

20 20 4 3 1 1 

 

Cinahl 

16-01-05 

conscious sedation and (intensive 

care units or critical care nursing) 

151 151 2 2 0 0 

Cinahl 

16-01-05 

patients´experiences and mechanical 

ventilation 

27 27 5 5 0 0 

Psychinfo 

16-01-05 

intensive care unit AND mechanical 

ventilation AND memory 

6 6 4 3 1 1 

Psychinfo 

16-01-05 

sedation AND mechanical 

ventilation AND experience 

11 11 1 1 0 0 

PubMed 

16-01-05 

intensive care units AND mechanical 

ventilator AND experiences 

15 15 2 2 1 1 

PubMed 

16-01-05 

intensive care nursing AND 

mechanical ventilation AND 

qualitative research AND sedation 

11 11 2 2 1 1 

Sekundär-

sökning 

16-01-05 

 0 0 0 0 0 0 

 

Förförståelse 
En aspekt inom forskningsmetodiken är att författarna måste vara medvetna om sin 

egen förförståelse kring det fenomen som forskas på och reflektera kring hur 

förförståelsen eventuellt kan påverka trovärdigheten i resultatet (Polit & Beck 2012). 

Ingen av författarna hade tidigare klinisk erfarenhet av patienter som är lätt sederade 

vid invasiv ventilation. Författarna kände ej till begreppet lätt sedering innan 

specialistutbildningens start. Förförståelsen var att patienter alltid var djupt sederade 

under invasiv ventilation. 

 

Analysmetod 
Konventionell kvalitativ innehållsanalys beskriven av Hsieh och Shannon (2005) 

valdes som analysmetod då studien genomfördes med en induktiv ansats. Analysen 

genomfördes genom flera steg såsom beskrivs av Hsieh et al (2005). Första steget var 

att enskilt läsa artiklarna i sin helhet upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av 

varje artikel. Nästa steg var att med märkpenna stryka under de meningar som 

innehöll data som ansågs relevant för syftet (meningsenheter). Endast data ur 

artiklarnas resultatdel lästes och ströks under i denna fas, och även denna markering 

av text gjordes individuellt. När dessa meningsenheter identifierats i en artikel 

översattes och kondenserades enhetens innehåll ner till en kort fras som beskrev 

meningsenhetens innebörd. Därefter markerades denna fras med en kod. Detta 
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gjordes tillsammans under kontinuerlig diskussion om vilka kondenserade fraser 

samt koder som ansågs fånga textens innehåll. När fyra artiklar arbetats igenom på 

detta sätt valdes preliminära koder ut och textmaterialet som bearbetades därefter 

placerades in under dessa preliminära koder (Hsieh et al., 2005). Under den fortsatta 

textbearbetningen tillkom och justerades koder, exempelvis koder som var snarlika 

kunde sammanfattas under en kod. När samtliga artiklar kodats och de slutgiltiga 

koderna var fastställda sorterades koderna tillsammans med respektive meningsenhet 

in i subkategorier och därefter formulerades huvudkategorier (se tabell 6). Detta gav 

en strukturerad översikt av de textavsnitt som berörde varje subkategori och kategori. 

De initiala huvudkategorierna var fysiska och psykiska upplevelser. Under 

resultatbearbetningen ändrades dock huvudkategorierna för att nå en högre 

abstraktionsnivå.  

 

Tabell 6. Exempel på Analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori Initial 

Huvudkategori 

Slutlig 

Huvud-

kategori 

The patients 

descriptions of the 

endotracheal 

intubation relates 

to the experience 

of having a 

foreign object in 

the throat and 

mouth, which 

caused the feeling 

of having a lump 

in the throat that 

did not belong 

there (Holm & 

Dreyer, 2015) 

 

Patienterna 

upplever 

endotrachealtuben 

som ett främmande 

objekt i munnen 

och halsen som 

inte hör hemma 

där 

Obehag tub Smärta 

relaterat till 

tub 

Fysiska 

upplevelser 

Att vara i 

en 

dysfunktion

ell kropp 

Being intubated 

was difficult 

because they felt 

unable to control 

their own 

breathing. The 

tube and 

nasogastric tube 

were irritating and 

caused pain and 

nausea (Karlsson, 

Lindahl & 

Bergbom, 2012b) 

 

 

Patienterna 

upplever oförmåga 

att kontrollera sin 

andning. 

Endotrachealtuben 

innebär smärta och 

illamående 

Obehag tub Smärta 

relaterat till 

tub 

Fysiska 

upplevelser 

Att vara i 

en 

dysfunktion

ell kropp 
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Tabell 7. Artikelöversikt  

Författare / År / 

Land 

Titel Syfte Sedering/ 

Typ av IVA 

Datainsamling/ 

Analysmetod/ 

Antal patienter 

Resultat Kvalitets- 

granskning 

Engström, Å., 

Nyström, N., 

Sundelin, G., & 

Rattray, J.   

 

2012 

Sverige 

People's experiences of being 

mechanically ventilated in an ICU: 

A qualitative study. 

Beskriva upplevelsen 

hos intensivvårds- 

patienter som 

behandlas med 

mekanisk ventilation. 

Patienterna ska 

komma ihåg och 

kunna beskriva 

upplevelsen. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Downe-Wamboldt. 

 

8 patienter intervjuades. 

Upplevelsen beskrevs som att vara 

beroende av andra människor och 

medicinskteknisk apparatur för att 

överleva. Endotrachealtub, 

svårigheter att andas och 

kommunikationssvårigheter var 

upplevdes som obehagligt. 

Hög 

Ja:25 

Nej:2 

Ej 

tillämpbart:5 

Fink, M. R., 

Makic, F. M. B., 

Poteet, W. A., & 

Oman, S. K.  

 

2015 

USA 

 

The ventilated  patient’s 

experience. 

Beskriva IVA-

patienters upplevelse 

av att vara mekaniskt 

ventilerade. 

Patienterna väcktes 

dagligen. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: 

semi-strukturerade 

intervjuer samt enkät. 

Kvalitativa och 

kvantitativa frågor. 

Endast kvalitativ data 

användes till 

föreliggande studie. 

 

Dataanalys: 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

inspirerad av David R 

Thomas. 

 

85 patienter 

intervjuades. 

Upplevelsen beskrevs som 

smärtsam/obekväm, stress/oro och 

kommunikationssvårigheter.  

Medel 

Ja:24 

Nej:5 

Ej 

tillämpbart:3 
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Holm, A. & 

Dreyer, P. 

 

2015 

Danmark 

Intensive care unit patient’s 

experience of being conscious 

during endotracheal intubation and 

mechanical ventilation. 

Beskriva patienters 

upplevelse av att vara 

vid medvetande under 

mekanisk ventilering 

med endotrachealtub. 

Patienterna 

bedömdes som lätt 

sederade med 

RASS. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling 

Semistrukterade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk-

Hermeneutik enligt 

Ricoeur. 

 

4 patienter intervjuades. 

 

Upplevelsen beskrivs som fysiskt och 

psykiskt påfrestande, men trots detta 

föredras medvetande gentemot djupt 

sedering av patienterna. 

Hög 

Ja:26 

Nej:4 

Ej 

tillämpbart:2 

Johnson, P.,  

St John, W.,  

& Moyle, W.  

 

2006 

Australien 

Long-term mechanical ventilation 

in a critical care unit: existing in an 

uneveryday world. 

Beskriva och tolka 

meningen av att vara i 

respirator länge. 

Patienterna var 

vakna under delar 

av behandlingen.  

Det fanns krav på 

att de skulle 

komma ihåg 

upplevelsen. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intevjuer. 

 

Analysmetod: 

Hermeneutisk 

fenomenologi enligt van 

Manen.  

 

9 patienter intervjuades. 

Upplevelsen beskrivs som okänd 

kropp, mardrömmar, overkliga 

upplevelser och påverkar 

tidsperspektivet. Endotrachealtuben 

kan orsaka smärta, panik och oro 

samt motverkar verbal 

kommunikation. Patienterna är 

beroende av medicinsk teknologi och 

vårdpersonal. 

Hög 

Ja:25 

Nej:5 

Ej tillämpbart: 

2 

Karlsson, V., 

Bergbom, I.,  

& Forsberg, A.  

 

2012 

Sverige 

The lived experiences of adult 

intensive care patients who were 

conscious during mechanical 

ventilation: a phenomenological 

hermeneutic study. 

Beskriva upplevelsen 

av att vara vid 

medvetande under 

mekanisk ventilation. 

Patienterna 

bedömdes som lätt 

sederade med 

MAAS. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling:  

Semi-strukturerade 

intevjuer.  

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

hermeneutik enligt 

Ricoeur. 

 

Upplevelsen beskrivs som att vara 

beroende av medicinsk teknologi och 

vårdpersonal. Oförmåga till verbal 

kommunikation. Vårdpersonalens 

närhet och att aktivt inkludera 

patienten i vården upplevdes som 

viktigt. 

Hög 

Ja:26 

Nej:3 

Ej 

tillämpbart:3 
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12 patienter 

intervjuades. 

Karlsson, V.,  

& Forsberg, A.  

 

2008 

Sverige 

Health is yearning—Experiences 

of being conscious during 

ventilator treatment in a critical 

care unit. 

Undersöka 

erfarenheter av att 

vara medveten under 

respiratorbehandling 

inom intensivvården 

ur ett 

patientperspektiv. 

Patienterna 

bedömdes som lätt 

sederade med 

MAAS. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk 

innehållsanalys enligt 

Benner. 

 

8 patienter intervjuades. 

Upplevelsen beskrivs som att längta 

efter att bli frisk för att hantera 

situationen, som inkluderar 

kommunikationssvårigheter, svårt att 

andas, drömmar. Viktigt med 

mänsklig kontakt och delaktighet. 

Hög 

Ja:27 

Nej:4 

Ej tillämpbart: 

1 

Karlsson, V., 

Lindahl, B.,  

& Bergbom, I.  

 

2012 

Sverige 

Patient’s statements and 

experiences concerning receiving 

mechanical ventilation: a 

prospective video-recorded study. 

Beskriva patienters 

upplevelser och 

erfarenheter kring att 

få mekanisk 

ventilation. 

Patienterna 

bedömdes som lätt 

sederade med 

MAAS. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Lundman 

 

14 patienter 

intervjuades. 

Upplevelsen beskrivs som 

kommunikationssvårigheter, 

andningsproblematik, depression och 

sorg. Viktigt med fungerade relation 

mellan vårdpersonal och patient. 

Anhöriga ses som en viktig del. 

Viktigt med adekvat smärtlindring. 

Hög 

Ja:28 

Nej:2 

Ej tillämpbart: 

2 

Samuelson, K.  

 

2011 

Sverige 

Unpleasant and pleasant memories 

of intensive care in adult 

mechanically ventilated patients—

Findings from 250 interviews. 

Beskriva obehagliga 

och trevliga minnen 

från vuxna mekaniskt 

ventilerade patienter 

på intensivvårds- 

avdelningar.  

Patienterna 

beskrivs som lätt 

sederade till största 

delen av tiden. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie.  

 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Upplevelsen beskrivs som att ha 

trevliga och otrevliga drömmar. 

Patienternas kroppsuppfattning var 

förändrad, de hade smärtupplevelser, 

kommunikationssvårigheter och törst. 

Att vårdpersonalen har trevlig attityd 

gentemot patienterna leder till 

stöttning och komfort i deras 

situation. 

 

 

Hög 

Ja:26 

Nej:5 

Ej tillämpbart: 

1 
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Lundman. 

 

250 patienter 

intervjuades. 

 

 

 

Schou, L.,  

& Egerod, I.  

 

2008 

Danmark 

A qualitative study into the lived 

experience of post-CABG patients 

during mechanical ventilator 

weaning. 

Beskriva upplevelsen 

av urträning ur 

respiratorn. 

 

Patienterna 

beskrevs som 

medvetna och hade 

goda minnen av 

upplevelsen. 

 

Thorax-IVA. 

Datainsamling: 

Semistrukterade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

Innehållsanalys enligt 

Diekelman. 

 

18 patienter 

intervjuades. 

Upplevelsen beskrivs som otrevlig 

och obekväm samt 

kommunikationssvårigheter. De 

upplevde smärta, frustration, rädsla, 

ensamhet och hopplöshet.  

Hög 

Ja:26 

Nej:5 

Ej tillämpbart: 

1 

Tembo, A. C., 

Higgins, I.,  

& Parker, V.  

 

2015 

Australien 

The experience of communication 

difficulties in critically ill patients 

in and beyond intensive care: 

Findings from a larger 

phenomenological study. 

Beskriva upplevelsen 

av 

kommunikationssvåri

gheter hos IVA-

patienter. 

Patienterna väcktes 

dagligen. 

 

Allmän-IVA. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Hermeneutisk 

fenomenologi enligt van 

Manen. 

 

12 patienter 

intervjuades. 

 

 

Patienterna beskriver upplevelsen 

präglas av frustration, aggression, 

hopplöshet, förlorad kontroll, ilska, 

rädsla, ensamhet, objektifiering och 

kommunikationssvårigheter. Att lösa 

kommunikationssvårigheterna kan 

hjälpa patienten mycket i den kritiska 

situationen. 

Hög 

Ja:27 

Nej:3 

Ej tillämpbart: 

2 
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Trovärdighet 
Trovärdighet beskrivs av Lincoln och Guba (1985) som ett mått på kvalitet och integritet i 

kvalitativa studier. En hög trovärdighet grundas i fyra faktorer; trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet syftar på att resultatet ska bygga på 

trovärdig och vetenskaplig data av hög kvalitet ur exempelvis vetenskapliga tidskrifter. 

Pålitlighet syftar på hur väl resultatet håller över tid, det vill säga till vilken grad en ny studie 

inom samma kontext ger upphov till samma eller liknande fynd. Med bekräftelsebarhet avses 

den objektiva tolkningen av data, att studien ska representera fynden utifrån patientens 

perspektiv och inte forskarens. Överförbarhet avser hur applicerbara fynden är inom liknande 

kontexter. Trovärdigheten i studien ökades genom att flera databaser användes för 

datainsamling, med inklusionskriteriet att enbart peer-reviewed, forskningsetiskt godkända 

studier inkluderades. Att studierna kvalitetsgranskades med en systematisk granskningsmall 

stärker trovärdigheten ytterligare. För att stärka studiens pålitlighet beskrevs datainsamlingen 

och analysmetoden noggrant med syftet att skapa transparens och reproducerbarhet. Genom 

användning av en väl etablerad analysmetod, en låg grad av förförståelse och ett objektivt 

förhållningssätt stärks studiens bekräftelsebarhet. Studiens överförbarhet ökades genom 

tydliga inklusions- och exklusionskriterier riktade mot intensivvårdspatienten och att enbart 

inkludera studier som genomförts i vårdmiljöer snarlika den svenska intensivvården. Studien 

gjordes under grupphandledning vilket ökade trovärdigheten. 

 

Etiska överväganden 
Studien anses ej vara oetisk eller kontroversiell då den baserats på tidigare utförda studier som 

är forskningsetiskt prövade och godkända. Enligt Polit och Beck (2012) kan en forskare 

medvetet eller omedvetet påverka resultatet genom att innehåll och mening i tidigare 

forskning förvrängs. En aspekt i bearbetningen av datan var den vetenskapliga terminologin 

samt det engelska språket. Varsamhet iakttogs vid tolkning och översättning av artiklarna. Vid 

svårigheter av översättningen användes lexikon samt en tredje part med engelskt modersmål 

som har en medicinsk profession med syftet att bevara textens innebörd så korrekt som 

möjligt. Studien inkluderade artiklar med varierande former av resultat. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att resultat ur studier som tydligt emotsäger liknande 

studier presenteras och vägs mot varandra. Att aktivt exkludera resultat som emotsäger övrig 

inkluderad forskning leder till förvanskning av det aktuella kunskapsläget.  
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Resultat 
Syftet var att beskriva patienternas upplevelse av att vara lätt sederad vid invasiv ventilation. 

Utifrån resultatbearbetningen identifierades två huvudkategorier och sex underkategorier (se 

tabell 8). 

 

Tabell 8. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Att vara i en dysfunktionell kropp Obehag och smärta 

Förändrad verklighetsuppfattning 

Förlust av den egna kroppen 

Att överleva som människa Delaktighet i omvårdnad 

Att försöka härda ut 

Att vara utlämnad till vården 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 9. Matris över artiklar i respektive kategori 

 Huvudkategori 

Att vara i en dysfunktionell kropp 

 

Underkategorier 

Huvudkategori 

Att överleva som människa 

 

Underkategorier 

Första författaren i 

artikeln, årtal 

Obehag och 

smärta 

Förändrad 

verklighets-

uppfattning 

Förlust av 

den egna 

kroppen 

Delaktighet i 

omvårdnad 

Att försöka 

härda ut 

Att vara 

utlämnad 

till vården 

Engström, 2012 X X X X  X 

Fink, 2015      X 

Holm, 2015 X X  X X X 

Johnson, 2006 X X X X  X 

Karlsson, 2012a X X X X X X 

Karlsson, 2008 X   X X X 

Karlsson, 2012b X X  X X X 

Samuelsson, 2011 X X X X X X 

Schou, 2008 X X  X X X 

Tembo, 2015   X   X 

X = artikeln är med i respektive kategori 
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Att vara i en dysfunktionell kropp 
Belyser patienternas fysiska och psykiska upplevelser relaterat till en ny och främmande 

kroppsuppfattning. 

 

Obehag och smärta  

Att vårdas lätt sederad vid invasiv ventilation innebär ofta obehag eller smärta från 

endotrachealtuben. Vanliga orsaker kan vara svullna stämband, otillräcklig smärtlindring, 

eller att endotrachealtuben skaver i svalget, exempelvis om den sitter för löst eller vid hosta. 

Att hosta med endotrachealtub kan utlösa kräkreflexen samt skapa oro över att 

endotrachealtuben ska åka ut. Upplevelsen av törst och att vara torr i mun och svalg är vanlig, 

och att inte ha förmågan att dricka förstärker törstkänslan (Engström, Nyström, Sundelin & 

Rattray, 2012; Holm & Dreyer, 2015; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2012b; Samuelsson, 

2011).  

 

Upplevelsen av smärta och obehag varierar från smärtfrihet till hanterbar eller överväldigande 

smärta bortom kontroll (Engström et al., 2012; Holm et al., 2015; Johnson, St John & Moyle, 

2006; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012a; Karlsson et al., 2012b; Samuelsson, 2011; 

Schou & Egerod, 2008). Känslan av andnöd är en återkommande upplevelse associerat till 

både endotrachealtub och tracheostomi. Upplevelsen varierar från att ha en obehaglig känsla 

av syrebrist och att behöva flämta efter luft, till att i värsta fall uppleva en panikartad 

kvävningskänsla. Konstant andnöd kan göra det svårt att slappna av och sova, på grund av 

oroskänsla och fokus på andningen. Känslan av andnöd och kvävning är vanlig i samband 

med att endotrachealtuben i halsen rubbas, eller vid slem i endotrachealtuben. Rensugning av 

endotrachealtuben kan innebära en särskilt obehaglig upplevelse, då panikkänslor på grund av 

andnöd kan uppstå innan slemmet tagits bort, samtidigt som rensugningen ofta är smärtsam 

(Engström et al., 2012; Holm et al., 2015; Johnson et al., 2006; Karlsson & Forsberg, 2008; 

Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b; Samuelsson, 2011). Att kunna sitta på 

sängkanten en stund upplevs minska känslan av andnöd. När vårdpersonalen informerar innan 

och under sugningen kan panikkänslan minskas, och om vårdpersonalen är försiktiga när de 

utför momentet kan smärtan och obehaget dämpas. När slemmet är borta och momentet är 

genomfört upplevs ofta en lättnad i andningen (Engström et al., 2012; Karlsson et al., 2008; 

Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b; Samuelsson, 2011). 

 

Förändrad verklighetsuppfattning 

Tillståndet kan präglas av overkliga upplevelser, förvirrande tankar, mardrömmar, 

hallucinationer och skrämmande minnen av att människor försöker orsaka skada. Situationen 

kan upplevas som overklig samt diffus, och kan innebära svårigheter att skilja på vad som är 

verklighet och inte. Exempelvis kan svårigheter att känna igen anhöriga förekomma, eller 

hallucinationer såsom djur och insekter i rummet, otäcka människor eller overkliga 

upplevelser av den egna kroppen. Hallucinationer kan upplevas både som trevliga och 

skrämmande. Mardrömmarna handlar ofta om att vara på flykt eller att sitta fast, och kan 

innehålla våld, död och obehag, och är ofta ett minne som beskrivs i detalj och för många är 

dessa mardrömmar väldigt realistiska. Den förändrade verklighetsuppfattningen kan leda till 

en upplevelse av förlorad kontroll och meningsfullhet i tillvaron (Engström et al., 2012; Holm 

et al., 2015; Johnson et al., 2006; Samuelsson, 2011). 

 

Upplevelsen av dygnsrytm och tid kan påverkas. Uppfattningen av tiden varierar från att 

kännas mycket långsam som att tiden står still, till att gå mycket snabbt, där flera veckor har 

passerat. En bidragande faktor till förlust av tidsuppfattning är att aktiviteter i det vardagliga 

livet till viss del styrs av klockslag, och detta mönster går förlorat i samband med invasiv 
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ventilation. Nätterna kan upplevas som långdragna och tråkiga, och frånvaron av vardagliga 

distraktioner såsom TV eller att läsa böcker förstärker upplevelsen av att tiden går långsamt. 

Det kan finnas skillnader i det egna tidsperspektivet jämfört med vårdpersonalens, orden 

“snart” och “nu” kan upplevas som dagar snarare än timmar, och det är vårdpersonalen som 

kontrollerar tiden. Förlust av dygnsrytm och tidsperspektiv kan orsaka obehagliga känslor 

såsom förvirring, stress, frustration och hjälplöshet (Holm et al., 2015; Johnson et al., 2006; 

Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b; Schou et al., 2008).  

 

Förlust av den egna kroppen 

Upplevelsen av att vara svag och att exempelvis sakna styrka nog att hålla i saker med sina 

händer, kan skapa en känsla av förlust av den egna kroppen, och att den blivit ersatt av en 

okänd kropp som inte svarar på kommandon. Detta kan upplevas som att vara fängslad och 

isolerad i en dysfunktionell kropp vilket kan leda till depression och ledsamhet. Den 

förändrade kroppsuppfattningen förstärks av att vara kopplad till en respirator och 

upplevelsen av att vara beroende av respiratorn för att andas är vanlig (Engström et al., 2012; 

Johnson et al., 2006; Samuelsson, 2011; Tembo, Higgins & Parker, 2015). Att vara beroende 

av teknologi för att överleva kan upplevas som skrämmande. Rädslan för att respiratorn 

plötsligt ska sluta fungera, och vetskapen om att vårdpersonalen sköter respiratorn orsakar 

känslor av sårbarhet och osjälvständighet. Med tiden kan synen på respiratorn ändras i positiv 

riktning. Respiratorn som tidigare bara representerat en beroendeställning på grund av den 

fysiskt svaga kroppen, börjar istället ses som ett stöd för att kunna andas ordentligt. 

Respiratorn kan då upplevas som en trygghet, och när respiratorn sedan ska tas bort kan det 

leda till oro (Engström et al., 2012; Johnson et al., 2006; Karlsson et al., 2012a). 

 

Att överleva som människa 
Fokuserar på patienternas upplevelser och strategier i en ny och osäker situation. 

 

Delaktighet i omvårdnad 

Trots att upplevelsen kan vara traumatisk och smärtsam upplevs lätt sedering ofta som en 

fördel jämfört med djupare sedering. Att inte veta vad som händer upplevs som mer 

skrämmande än att vara vid medvetande, och att vara vid medvetande uppfyller ett 

existentiellt behov av kontroll och delaktighet vilket skapar komfort i en obekväm situation. 

Att fluktuera i medvetandegrad upplevs som skrämmande på grund av oförmåga att greppa 

vad som sker runtomkring. Att vara vid medvetande kan upplevas som en bekräftelse på att 

hjärnan är välbehållen (Holm et al., 2015; Johnson et al., 2006; Karlsson et al., 2012a).  

 

Genom delaktighet och en förmåga att förstå situationen skapas en acceptans. 

Vårdpersonalens engagemang, stöd och tröst skapar känslor av att vårdas som en unik 

människa och inte behandlas som ett objekt. När vårdpersonal upplevs som förtroendefulla 

skapas en trygghet och en konstant närvaro av vårdpersonal upplevs som en säkerhet. En 

social gemenskap skapas då vårdpersonalen spenderar tid vid sidan av sängen och pratar om 

vardagliga ting, vilket även ger en viss distans till sjukdomen och situationen. Dock upplevs 

känslor av ensamhet, och en önskan av mer kontakt och interaktion med vårdpersonalen. I de 

fall då situationen inte är begriplig, och informationen är bristfällig, exempelvis att inte veta 

vad som är planerat för dagen, skapas känslor av osäkerhet och maktlöshet hos patienten. 

Vårdpersonalen upplevs kontrollera sederingsnivåerna och i situationer där önskan om en 

djupare sedering finns, exempelvis på grund av trötthet och en vilja att sova, kan 

vårdpersonalen upplevas som styrande och att de inte tillgodoser denna önskan. Samma sak 

kan upplevas i beslut kring om respiratorn ska startas eller inte, exempelvis vid urträning, då 
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vårdpersonal upplevs ha kontrollen (Engström et al., 2012; Holm et al., 2015; Karlsson et al., 

2008; Karlsson et al., 2012a; Karlsson et al., 2012b; Samuelsson, 2011; Schou et al., 2008). 

 

Att försöka härda ut 

Situationen innebär ofta en önskan att bli av med endotrachealtuben. För att uthärda och stå 

emot begäret att dra ut endotrachealtuben används olika strategier. Att aktivt söka 

distraktioner för att tänka på någonting annat, hantera andnöden genom att övertala sig själv 

att luften är tillräcklig, eller att aktivt försöka nå en acceptans är exempel på strategier. 

Genom att delta i omvårdnadsåtgärder, exempelvis vid sugning av luftvägarna, skapar 

deltagandet en känsla av att bli förstådd och avobjektifierad.  I motsats till detta upplevs en 

brist på delaktighet och krav som ett lidande, objektifiering och en känsla av att inte klara av 

någonting själv (Holm et al., 2015; Karlsson et al., 2008; Karlsson et al., 2012a; Karlsson et 

al., 2012b; Samuelsson, 2011; Schou et al., 2008). 

  

Längtan upplevs som en viktig strategi för att uthärda, exempelvis hemlängtan eller längtan 

att få stiga upp ur sängen leder till hopp. Anhörigas närvaro upplevs som viktigt, då de bidrar 

med en känsla av trygghet, samt ger en distans från sjukdomen. Genom att uppleva anhörigas 

röster och beröring skapas en livlina och ett ljus i en mörk situation. Drömmar kan upplevas 

som en behaglig verklighetsflykt och kan upplevas som surrealistiska, absurda och makabra, 

men även trevliga. Att försöka fly verkligheten och låtsas vara någon annanstans är en strategi 

som används vid svårighet att bemästra situationen. Strategierna fungerar dock inte alltid och 

oro samt obehag leder i vissa fall till en tillvaro av konstant ångestfyllt grubblande. 

Upplevelsen kan då övergå till att bli överväldigande och bortom kontroll. Önskan att komma 

bort från tillvaron kan då bli så stark att viljan att klättra ur sängen eller önskan att begå 

självmord kan förkomma (Holm et al., 2015; Karlsson et al., 2008; Karlsson et al., 2012a; 

Karlsson et al., 2012b; Samuelsson, 2011; Schou et al., 2008).  

 

Att vara utlämnad till vården 

Situationen innebär en upplevelse av förlorad autonomi då vardagliga aktiviteter såsom 

personlig hygien är praktiskt svårt att utföra, vilket skapar en stark beroendeställning 

gentemot vårdpersonalen. Detta innebär känslor av sårbarhet, hjälplöshet och kan skapa sorg 

och depression. Att vara lätt sederad vid invasiv ventilation kan även innefatta möten med 

vårdpersonal som upplevs vara respektlösa och hårdhänta samt hastiga i 

omvårdnadshandlingar. Konversationerna mellan vårdpersonalen kan innefatta negativa och 

degraderande uttryck samtidigt som endotrachealtuben omöjliggör verbal kommunikation 

(Karlsson et al., 2008; Karlsson et al., 2012a; Samuelsson, 2011). Svårigheter i 

kommunikationen upplevs ofta som plågsam och frustrerande samt kan inge panikkänslor, 

samtidigt som den svaga kroppen gör det svårt att använda kroppsspråk eller alternativa 

kommunikationshjälpmedel. Äldre och erfaren vårdpersonal samt anhöriga upplevs ha lättare 

att förstå, men sammantaget upplevs kommunikationssvårigheterna som mycket begränsande 

i samspelet med vårdpersonal och anhöriga. Begränsningar i kommunikationen kan uppfattas 

som en av de värsta upplevelserna av att vara invasivt ventilerad. Att inte kunna förmedla sina 

behov förstärker känslan av maktlöshet och objektifiering. Dock med tiden hittas egna sätt att 

påkalla uppmärksamhet samt att vårdpersonal blir bättre på att tolka. Övergång till 

tracheostomi upplevs förenkla kommunikationen med vårdpersonal (Engström et al.,2012; 

Fink et al., 2015; Holm et al., 2015; Johnson et al., 2006; Karlsson et al., 2008; Karlsson et 

al., 2012a; Karlsson et al., 2012b; Schou et al., 2008; Tembo et al., 2015). 
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Diskussion 
 

Huvudfyndet var att patienterna upplever obehag och smärta i samband med invasiv 

ventilation. Övriga fynd som diskuteras i resultatdiskussionen är förändrad 

verklighetsuppfattning, kommunikation, kontroll, delaktighet, och anhöriga. 

 

Fysiskt och psykiskt obehag  

Målet med sedering är att ge komfort, fysiologisk stabilitet samt minskad ångest och obehag 

(Egerod, 2002: Grap et al., 2012). Dock visar föreliggande studie att det är vanligt med 

obehag och smärta trots en pågående lätt sedering, vilket innebär att målet med sedering inte 

alltid uppfylls. Dessa upplevelser beskrivs även som frekvent förekommande hos invasivt 

ventilerade patienter i en metasyntes av Tsay, Mu, Lin, Wang och Chen, (2013). Dessa 

konstanta obehagliga upplevelser kan leda till en form av kronisk belastning och även 

svårigheter att slappna av och vila. Tillkommer då en akut belastning, exempelvis 

panikkänslor på grund av rensugning av endotrachealtuben, kan situationen vända från att 

upplevas som hanterbar till att vara överväldigande och bortom kontroll. Antonovsky (1987) 

beskriver hanterbarhet som en viktig faktor i att ha en stark KASAM. Hanterbarheten kan 

påverkas av kronisk eller akut överbelastning, samt otillräcklig tid för vila och återhämtning. 

För att undvika att situationen eskalerar till dessa överväldigande obehagskänslor krävs att 

vårdpersonal identifierar patienter med låg KASAM och försöker stärka känslan av 

hanterbarhet hos patienten. Utifrån resultatet kan KASAM stärkas dels genom patientens egna 

strategier, och dels genom vårdpersonalens handlingar. Exempel på vårdpersonalens 

handlingar kan vara tydlighet i information och att stärka patientens resurser genom 

delaktighet och personcentrerad vård, för att därigenom skapa en acceptans i situationen. 

Antonovsky (1987) beskriver vidare att begriplighet skapas ur yttre och inre stimuli. Yttre 

stimuli tolkas som strukturerad, tydlig och sammanhängande information från vårdpersonalen 

(Antonovsky, 1987). Kommunikationen från vårdpersonalen ska ske med ögonkontakt, 

försiktighet i val av ord, ton i röst och ansiktsuttryck (Karlsson et. al., 2012c). Vårdpersonalen 

ska förklara för patienten vad som händer (Karlsson et al., 2015). Att förmedla intresse av vad 

patienten vill säga, har för behov och önskningar, exempelvis genom att inte lämna patienten 

förrän informationen kommit fram, stärker patientens känsla av att ses som en människa 

(Karlsson et. al., 2012c). Detta kan göra att informationen som förmedlas blir mer förståelig. 

Inre stimuli tolkas som patientens egna strategier för att nå en acceptans i situationen 

(Antonovsky, 1987). Utifrån resultatet kan patienterna bland annat övertala sig själva att de 

får tillräckligt med luft, och försöker aktivt hitta någonting för att stimulera hjärnan. 

 

Förändrad verklighetsuppfattning 

Resultatet belyser att patienterna upplever minnesförlust, hallucinationer och förvirring. Detta 

belyses även hos patienter i studien av Egerod et al. (2015) där de berättar att de pendlar 

mellan en äkta och påhittad värld, och Tsay et al. (2013) där patienterna upplever emotionell 

stress relaterat till desorientering i tid och rum. Om dessa symptom enbart beror på 

sederingsnivån eller hur sjuka patienterna har varit är svårt att säkerställa. Dock framkommer 

det att det är vanligt med delirium vid invasiv ventilation och sedering (Bulic et al., 2015; 

Selles et al., 2010; Strøm et al., 2010; Svenningsen et al., 2013). Detta kan resultera i att 

patienterna får en låg begriplighet i sin situation som negativt påverkar KASAM. Det är då 

viktigt att vårdpersonal försöker stärka patienternas begriplighet genom information som är 

förståelig samt strukturerad och som upprepas. 
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Kommunikation, kontroll och delaktighet 

Kommunikation vid invasiv ventilation kan vara problematisk. Det framkommer i resultatet 

att patienter kan uppleva frustration, panik och känner sig objektifierade då de inte kan tala. 

Den begränsade förmågan att kommunicera försvårar samspelet med vårdpersonal. Detta 

resultat stämmer överens med liknande studier; i en litteraturstudie av Tsay et al. (2013) 

beskrivs att den ineffektiva kommunikationen både med vårdpersonal och anhöriga, skapar 

frustration och förlust av kontroll.  

 

Trots upplevelser av obehag och smärta föredrar patienterna att vara vid medvetande då de 

anser att det är mer skrämmande att inte veta vad som händer med dem om de är djupt 

sederade. Patienter som är lätt sederade behöver mer närvaro av vårdpersonal och att vårda 

dessa patienter beskrivs som en utmaning (Karlsson et al., 2015; Tingsvik et al., 2013). Detta 

syns även i föreliggande studie, patienter önskar mer närhet och interaktion med 

vårdpersonalen, och upplever ensamhet och förlust av trygghet när vårdpersonalen lämnar 

dem. Upplevelsen överensstämmer med litteraturstudien av Cutler, Hayter och Ryan (2013), 

där patienterna beskriver att mänsklig närvaro och interaktion med vårdpersonal innebär en 

känsla av trygghet. Patienterna upplever en beroendeställning gentemot vårdpersonalen och 

respiratorn. Enligt Antonovsky (1987) krävs egna resurser för att kunna lösa de krav och 

problem som ställs. Svårt sjuka patienter har få egna resurser på grund av en dysfunktionell 

kropp, och får då lita på vårdpersonalens förmåga att genom information och delaktighet 

stärka deras existerande resurser för att på så vis stärka KASAM. En förutsättning för 

delaktighet är att patienten är tillräckligt vaken för att aktivt kunna delta i omvårdnaden och 

kan ta till sig och förstå informationen. Vid djupare sedering försvinner patientens möjlighet 

till delaktighet. Djupare sedering eller fluktuerande sedering ökar risken för förvirring och 

delirium (Bulic et al., 2015; Selles et al., 2010; Svenningsen et al., 2013), vilket försvårar 

möjligheten att ta till sig information. Därför är lätt sedering att föredra eftersom delaktighet 

och information kan leda till en starkare KASAM. Genom delaktighet respekteras patientens 

självbestämmande och integritet, vilket även är vårdpersonalens skyldighet (Socialstyrelsen, 

2015). Att ge patienten information och möjligheter till att välja olika alternativ inom 

behandling och omvårdnad är ett lagstadgat krav som lättare kan uppfyllas vid lätt sedering. 

Vårdpersonalen har som mål att skapa en miljö där patienters och anhörigas mänskliga 

rättigheter beaktas, såsom samtycke till vården, trosuppfattningar och kulturella skillnader. 

Genom ökad delaktighet skapas förutsättningar för jämlikhet och social rättvisa i hälso- och 

sjukvården (International Council of Nurses, 2012). Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en 

balansgång skapas mellan kortare vårdtider på grund av lätt sedering, samtidigt som behovet 

av vårdpersonal ökar. 

 

Anhöriga 

Enligt resultatet upplevs anhöriga ge patienten en distans från situationen och minskar fokus 

på den kritiska sjukdomen genom en påminnelse av livet utanför intensivvårdsavdelningen, 

samtidigt som de upplevs som ett stöd i situationen. Detta resultat stämmer överens med 

Cutler et al (2013), som även beskriver att patienter kan bli upprörda när de anhöriga lämnar 

intensivvårdsavdelningen. Detta beror på att känslan av att inte kunna lämna 

intensivvårdsavdelningen och sjukhuset förstärks, och att de anhöriga ofta förstärker önskan 

av att återvända till det egna hemmet. Meningsfullhet är en del av KASAM (Antonovsky, 

1987). När patienterna möter sina anhöriga kan detta skapa meningsfullhet genom att 

patienten får en påminnelse av sitt vardagliga liv, och de saker som är känslomässigt 

betydande för honom/henne, och får därigenom en starkare KASAM. En likartad tolkning 
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beskrivs även av Tsay et al. (2013), som belyser att patientens självbild stärks då dennes 

familjeroll förtydligas, exempelvis i relationen man-hustru, eller som förälder eller syskon då 

anhöriga besöker patienten. 

 

Metoddiskussion 
Kvalitativ design med induktiv ansats valdes som metod för att sammanfatta det aktuella 

forskningsläget utifrån syftet, med intentionen att därefter ge förslag på ytterligare forskning 

inom området (Polit & Beck, 2012). Arbetet genomfördes utifrån Polit och Becks (2012) 

metod för systematisk litteraturöversikt vilket gav arbetsgången en tydlig struktur. Kvalitativ 

design valdes då syftet var att belysa upplevelser hos patienter. Kvantitativ design valdes ej, 

då syftet var att skapa en djupare förståelse av exempelvis känslor och minnen. Studiens syfte 

ansågs kunna tillämpas i intervjustudier. Dock valdes systematisk litteraturöversikt som 

datainsamlingsmetod då intervju av invasivt ventilerade lätt sederade patienter kräver en 

större tidsrymd; både tid för ansökan om etikprövning, och tid för att identifiera och intervjua 

dessa patienter. Författarna hade begränsad erfarenhet inom aktuell forskningsmetod, vilket 

kan påverka resultatet. Dock har forskningsprocessen skapat erfarenheter under arbetets gång. 

Bearbetningen av arbetet utfördes under grupphandledning, vilket ses som en styrka, då ett 

resonemang med lärare och andra studenter fördes kontinuerligt, och var exempelvis till stor 

hjälp vid kategoriseringen av resultatet. Grupphandledning anses stärka studiens trovärdighet 

och pålitlighet (Hsieh et al., 2005; Lincoln & Guba, 1985). 

 

Initialt var syftet att enbart beskriva upplevelserna av att vara lätt sederad vid invasiv 

ventilation med endotrachealtub. Dock var detta ej möjligt då aktuell forskning inom detta 

specificerade område var begränsat till mycket få artiklar, vilket även bekräftas vid kontakt 

med den framstående forskaren inom ämnet. Flertalet av artiklar som beskrev upplevelsen av 

invasiv ventilation skiljde inte på endotrachealtub och tracheostomi, vilket medförde att 

resultatet byggde på upplevelsen av både endotrachealtub och tracheostomi. Användandet av 

flera databaser ökade resultatets sensitivitet och därigenom trovärdighet (Lincoln & Guba, 

1985). Fritextsökning i kombination med ämnesordsökning gjordes för att lokalisera de 

artiklar som ej var indexerade under ämnesord enligt rekommendation från en erfaren 

bibliotekarie som arbetar med att handleda studenter inom systematisk artikelsökning. Detta 

gjordes i syftet att öka specificiteten och sensitiviteten i arbetet. Genom sökprocessen 

noterades att samma studier återkom under flera olika sökordskombinationer. Detta 

bekräftade sökordens sensitivitet. Urval, sökord och datainsamling beskrevs noggrant med 

syfte att stärka studiens reproducerbarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). 

Inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara peer reviewed innebar att föreliggande studie 

byggde på vetenskaplig data av hög kvalitet, vilket stärker trovärdigheten (Bjørn, 2002; Polit 

& Beck, 2012). Av de tio inkluderade artiklarna var tre skrivna av samma författare, V. 

Karlsson som är en framstående forskare inom ämnet. Även i bakgrunden finns avsnitt där V. 

Karlsson refererades till. Att flera artiklar av samma författare inkluderades berodde på 

begränsad forskning inom området, och att författaren har skrivit flera artiklar med god 

kvalitet inom området som föll inom urvalskriterierna. Inklusion av dessa artiklar ansågs ej 

påverka studiens trovärdighet negativt. 

 

Artiklar från Europa (Sverige 5st., Danmark 2st.), Australien (2 st.) och USA (1st.) 

inkluderades. Detta gav ett mångkulturellt perspektiv, som ändå till viss del är överförbart till 

svensk vårdkultur då majoriteten av artiklarna var från Sverige. Inklusion av studier från 

dessa världsdelar gav en bild över likheter och skillnader inom vårdkulturer och ansågs ge 

styrka i studiens överförbarhet. Genom att begränsa resultatet till dessa vårdkontexter ansågs 

resultatet kunna överföras till Svensk vård i högre grad än om studier från exempelvis Asien 
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inkluderats, I artikeln från USA beskrevs det att patienterna var “restrained”, det vill säga att 

patienterna var fastspända i sängen, vilket kunde påverka upplevelsen. Artikeln från USA 

klassades som medel i kvalitetsgranskningen, dock skiljde sig studiens huvudfynd inte från 

övriga inkluderade studier vad gäller upplevelsen. Alla patienter som behandlas med invasiv 

ventilation sitter fast i viss bemärkelse. Därför bedömdes inklusion av denna studie inte 

påverka överförbarheten i större grad. 

  

Artiklarna som inkluderades i resultatet byggde på studier som genomförts på allmänna 

intensivvårdsavdelningar, förutom en artikel som studerade patienter på 

thoraxintensivvårdsavdelning, vilket ansågs stärka studiens överförbarhet. Majoriteten av 

studierna utfördes på allmän intensivvårdsavdelning, vilket innebar en mångfald av diagnoser 

och därmed bakomliggande faktorer som kunde påverka upplevelsen. De inkluderade 

artiklarna påvisade liknande fynd vilket ger en generaliserbarhet i studien som ökar 

överförbarheten (Lincoln & Guba, 1985). Artiklarna som inkluderades kom fram till likande 

resultat trots användandet av olika kvalitativa metoder vilket stärker studiens 

bekräftelsebarhet. 

 

Två alternativa Inklusionskriterier kring sederingsnivå användes; att patienten skulle vara 

bedömda enligt en vedertagen sederingsskala, eller att patienten skulle beskrivas som vid 

medvetande och kunde beskriva upplevelsen. Många artiklar beskrev patienters upplevelse, 

utan bedömning med mätskalor. Antalet studier där patienter var bedömda med 

sederingsskala ansågs för lågt. Inklusionskriteriet att patienter skulle beskrivas som vid 

medvetande tillkom då för att kunna inkludera fler artiklar. Genom att ställa krav på en tydlig 

beskrivning av dessa kriterier ansågs resultatet bygga på lätt sederade patienters upplevelse. 

Dock var detta en subjektiv tolkning utifrån de evidensbaserade sederingsskalor som fanns 

tillgängliga. Antagandet var att de patienter som var vid medvetande eller väcktes dagligen 

skattades som lugna och samarbetsvilliga, i närhet till beskrivningen av lätt sedering. Detta 

anses kunnat påverka studiens trovärdighet i negativ bemärkelse, men påvisade samtidigt 

behovet av forskning där patienternas sederingsnivå tydligt beskrivs.  

 

Användandet av en granskningsmall för kvalitativa studier (Liu, 2012) för att bedöma 

artiklarnas evidens och styrka i kvalitativ forskning ökade studiens trovärdighet. 

Kvalitetsgranskningen gjordes tillsammans av författarna under kontinuerlig diskussion, 

vilket troddes vara en styrka i studien. Dock framkom det i Henricson (2012) att gemensam 

kvalitetsgranskning sänker studiens pålitlighet. Det erhölls ingen utbildning i 

granskningsmallen och egna subjektiva tolkningar av handhavandet förekom. Användandet av 

en granskningsmall som enbart används av Linköpings universitet (Liu, 2012), samt avsaknad 

av utbildning i handhavandet ansågs kunna påverka studiens pålitlighet och trovärdighet i 

negativ riktning. Det hade varit önskvärt med en nationellt vedertagen 

kvalitetsgranskningsmall, samt utbildning i handhavandet av densamma. 

 

Konventionell kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh et al (2005) valdes som analysmetod. 

Konventionell innehållsanalys bygger på författarnas förmåga att tolka texten och identifiera 

lämpliga kategorier, vilket kan innebära en svaghet i studiens bekräftelsebarhet. Fördjupning, 

reflektion och diskussion kring textmaterialet ökar trovärdigheten (Hsieh et al., 2005; Lincoln 

& Guba, 1985). Analysen gjordes därför gemensamt, noggrant och med hänsyn till 

översättning från det engelska språket. Målsättningen var att resultatet baseras helt på 

patientens individuella upplevelser, utan att påverkas av forskarens tolkningar och eventuell 

förförståelse, för att öka studiens bekräftelsebarhet. Författarna hade ingen personlig 

erfarenhet av intensivvård. Förförståelsen var att alla invasivt ventilerade patienter alltid var 
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djupt sederade. Denna förförståelse ansågs som en styrka i den konventionella 

innehållsanalysen och det induktiva förhållningssättet, då ingen förförståelse kring 

patienternas upplevelse fanns. Överväganden kring förförståelse och att undvika subjektiva 

tolkningar stärker studiens bekräftelsebarhet (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Att resultatet baseras på endast 10 artiklar kan ses som en svaghet, dock fanns många likheter 

i artiklarnas resultat, vilket stärker studiens överförbarhet. Samtidigt sågs snarlika resultat i 

likartade studier vilket ses i resultatdiskussionen. Detta ansågs stärka studiens 

bekräftelsebarhet (Lincoln & Guba, 1985). Dock baseras de liknande studierna på flera av 

föreliggande studies inkluderade artiklar. Att flera litteraturstudier inom det aktuella 

forskningsområdet bygger på flera gemensamma artiklar pekar på att ytterligare forskning 

inom området behövs. Att inkludera ett större antal artiklar till resultatet hade dock varit 

önskvärt, och gett möjlighet till att identifiera fler skillnader och likheter i patienternas 

upplevelser. Genom att korrigera inklusions- och exklusionskriterier till exempelvis äldre 

artiklar, eller ställa lägre krav på beskrivning av sederingsnivåerna skulle ett större antal 

artiklar kunna inkluderats. Dock skulle detta påverka studiens trovärdighet i negativ 

bemärkelse. 

 

Kliniska implikationer 
Patienterna upplever ofta smärta och obehag trots pågående sedering, både vid daglig 

väckning samt vid kontinuerlig lätt sedering. Genom ökad kännedom kring patienternas 

situation finns en möjlighet till att minska obehag och smärta genom större fokus på 

smärtlindring och ångestdämpning genom omvårdnad och farmakologiska åtgärder. 

Vårdpersonal som vårdar patienter som är lätt sederade vid invasiv ventilation bör sträva efter 

att göra patienten delaktig i omvårdnaden i möjligaste mån, och ge tydlig och upprepad 

information för att stärka patientens begriplighet och hanterbarhet i situationen. Att försöka 

tracheostomera patienten tidigt vid förväntad långvarig invasiv ventilation bidrar till att öka 

komforten, avobjektifierar patienten, samt förenklar kommunikationen för patienten när 

han/hon är lätt sederad vid invasiv ventilation. Genom strikta riktlinjer kring övergång från 

endotrachealtub till tracheostomi kan onödigt obehag och smärta undvikas. Sederingsgraden 

ska vara väl individuellt anpassad för patienten för att minska obehag och smärta, god 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient kan underlätta och optimera anpassningen av 

sedering. Att inkludera anhöriga kan ses som en omvårdnadsåtgärd då de kan bidra med 

meningsfullhet, distans från sjukdomen och underlättar kommunikationen för patienten. 

 

Förslag på framtida forskning 
Tracheostomi upplevs som mer komfortabelt och underlättar även kommunikation. Ett förslag 

på framtida forskning är studier som skiljer på upplevelsen av endotrachealtub och 

tracheostomi vid lätt sedering. Resultat med både endotrachealtub och tracheostomi bidrar till 

en generalisering kring upplevelsen. Forskning på enbart patienter som har endotrachealtub är 

väldigt begränsad i nuläget.  

 

Konklusion 
Lätt sedering vid invasiv ventilation är en trend inom intensivvården som troligen kommer att 

öka i framtiden. Dock visar studier att upplevelsen kan innebära fysiskt obehag i form av 

smärta, men framför allt psykisk stress på grund av en situation där patienten är mycket 

utlämnad till vårdpersonalen och begränsad i de egna resurserna. Upplevelsen av obehag 

förstärks av en ny kroppsuppfattning relaterat till den dysfunktionella kroppen, samtidigt som 

verklighetsuppfattningen ofta är diffus och skrämmande. För att minska patientens obehagliga 
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upplevelser bör vårdpersonalen sträva efter att optimera patientens individuella sederingsnivå, 

vilket innebär en stabil sederingsnivå där patienten är vaken och lugn. Detta innebär dels en 

mindre risk för delirium, men framför allt får patienten större möjlighet till delaktighet i 

omvårdnaden och i interaktion med anhöriga. 
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