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Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är allvarligt sjuka och behöver 
specialiserad vård. En del av den vården är ofta ventilatorbehandlingen som kan uppfattas 
som en mycket mentalt påfrestande upplevelse. Syftet med denna litteraturbaserade studie 
var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i ventilator på en 
intensivvårdsavdelning. Datamaterialet har utgjorts av kvalitativa studier med ett 
patientperspektiv, vilka har analyserats kvalitativt. I resultatet framkom två huvudteman; 
Verkliga upplevelser och Overkliga upplevelser. Subteman som framkom till Verkliga 
upplevelser var upplevelser av Kommunikation, Självbestämmande och kontroll samt 
Miljön. Overkliga upplevelser fick subteman om IVA-syndrom och upplevelser av 
Sedering. Patienterna upplevde ofta en brist på kontroll där den mest dominanta orsaken 
var svårigheten att kunna kommunicera vilket bidrog till mental ohälsa. Denna mentala 
ohälsa manifesterades ofta i IVA–syndrom eller liknande tillstånd där en bidragande orsak 
var en orolig och förvirrande miljö samt påverkan av sedering. Positiva upplevelser 
beskrevs och då gärna i samband med fysisk kontakt och anhörigas närvaro. Författarna 
diskuterar om de olika temans faktorer och sätter dessa i samband med hälsa enligt det 
salutogena synsättet. 
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Patients in need of intensive care treatment are seriously ill and require specialized care. 
This includes ventilator support, which can potentially be perceived as a mentally stressful 
experience. The aim of this literature-based study is to describe patients' experiences of 
ventilatory care in an intensive care setting. The collected data contains qualitative studies 
from a patient perspective, which have undergone qualitative analysis. The result revealed 
two main themes; actual experiences and perceived experiences. Subthemes for actual 
experiences were; Experiences of communication, Experiences of autonomy and control as 
well as Experiences of the environment. Subthemes for Perceived experiences were; 
Experiences of ICU-syndrome and Experiences of sedation. Patients frequently perceived 
loss of control, which was primarily associated with difficulty to communicate. This 
contributed to mental ill health, and often manifested as the ICU-syndrome or a similar 
condition. Contributing factors included the stressful and confusing environment, as well 
as the effects of sedation. Conversely, the positive experiences described included physical 
contact and the presence of relatives. The authors discuss the aforementioned categories 
and their contributors whilst associating these with health according to the salutogenic 
model. 
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INLEDNING 

Att utsättas för allvarlig skada eller sjukdom kan innebära att följderna blir så allvarliga att 
den drabbade inte kan upprätthålla sin egen livsuppehållande funktion, som exempelvis 
andningen. (Hartshorn, Sole & Lamborn, 1997). Följden av detta blir inte sällan en 
allvarlig sjukdom som resulterar i vård på en intensivvårdsavdelning (IVA). En del av 
behandlingen kan vara att få hjälp med andningen av en ventilator. I samband med 
ventilatorbehandlingen kan patienten bli orolig och utsättas för en psykisk påfrestning som 
resulterar i mental ohälsa (Hartshorn, Sole & Lamborn, 1997). Patienter sederas ofta för att 
lugnas och med denna behandling försvinner eller suddas verkligheten ut ett tag 
(Woodrow, 2000). Vid behandling med ventilator kan många tankar och känslor infinna 
sig. Den första upplevelsen är troligen att inte kunna prata på grund av en tub i halsen. 
Andra upplevelser kan vara ensamhet, instängdhet och förlorad kontroll över tillvaron 
(Hartshorn, Sole & Lamborn, 1997).  
 
När patientens fysiska hälsa ses som mer stabil och det inte finns något behov av 
intensivvård längre flyttas patienten till annan avdelning. Patienten möter därför 
allmänsjuksköterskor på avdelningar utanför IVA. Trots att den fysiska hälsan är stabilare 
så kan den mentala hälsan vara oförändrad. Patienterna kan ha upplevelser och känslor som 
de kan behöva bearbeta efter IVA. Uppföljning från IVA är ett försök att hjälpa till att 
bearbeta upplevelser som patienten fått under IVA-tiden. Statistiken från en IVA-
avdelning från 2009 visade att endast 28 % av patienterna fick besök av IVA personalen på 
den efterföljande vårdavdelningen. Återbesök på IVA erbjöds till alla patienter men av 
olika skäl tog endast 12 % av patienterna den möjligheten (Andersson, 2010). 
Allmänsjuksköterskan kan därför ställas inför en del frågor och funderingar. Kunskap, 
förståelse och insikt för patientens situation är något som allmänsjuksköterskan måste ha 
eftersom detta är grunden för att ge patienten bästa möjliga vård.  

BAKGRUND 

Vård på en intensivvårdsavdelning (IVA) 
På en intensivvårdsavdelning behandlas svårt sjuka människor med svikt i ett eller flera 
organ. Med intensivvård avses att det ständigt sker övervakning, behandling, diagnostik 
och omvårdnad av patienter med svåra skador, ofta livshotande skador eller tillstånd. 
Intensivvård bedrivs nära patienten med personal som har ett ständigt och nära samarbete 
med läkare som är specialistutbildade i anestesi och intensivvård. Vården bedrivs dygnet 
runt, året runt för patienterna. Vården bedrivs enligt beprövad erfarenhet och vetenskap där 
etiska och medicinska aspekter står i förgrunden (Svensk förening för anestesi och 
intensivvård, 2009). Intensivvård handlar också om att förhindra att ett sjukdomstillstånd 
uppstår genom att intensivvårdssjuksköterskan delar med sig av sin kunskap till 
patienterna. Sjuksköterskan är då med och arbetar både med att förhindra sjukdom och att 
hjälpa redan sjuka patienter att bli friska (Hartshorn, Sole & Lamborn, 1997). På en 
intensivvårdsavdelning finns det en mängd olika typer av maskiner och annan teknisk 
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utrustning. Den står nära patienten som då inte kan undgå att lägga märke till den. Detta 
kan vara en skrämmande syn för både patienten och dennes närstående. (Urden, Stacy & 
Lough, 1998).  På IVA har det införts dagböcker som personalen och patientens anhöriga 
skriver i för att patienten sen ska få chans att förstå och bearbeta vad som hänt under tiden 
som de har varit inneliggande på intensivvårdsavdelningen (Combe, 2005). 

Sedering 
Sedering innebär att lugna eller söva, vilket görs genom läkemedel (Lindskog, 2008). Vid 
vård på IVA med ventilatorbehandling är sedering mycket vanligt. Tidigare var djup 
sedering vid ventilatorbehandling nästintill standardrutin. Under 1990-talet började 
inställningen förändras till att patienten skall vara så vaken som möjligt för att gynna 
tillfrisknandet (Woodrow, 2000). Detta innebär att det är fortfarande vanligt med sedering 
men att patienten oftast inte sederas lika djupt och under lika lång period (Wojnicki-
Johansson, 2001). Vid lätt sedering är gränserna för den avsedda terapeutiska nivån av 
sederande läkemedel snäv. Detta bidrar till att rätt läkemedelsnivå är känslig och kan bidra 
till över- eller under-sedering. Därav ligger det stor vikt i att bedöma medvetandegrad hos 
patienten (Woodrow, 2000). En skattningsskala som används mycket är MAAS-skalan 
vilket står för ”Motor Activity Assessment Scale” (Devlin, Boleski, Mlynarek, Nerenz, 
Peterson, Jankowski, Horst & Zarowitz, 1999). Sederingen kan vara en del i behandlingen, 
den kan ges i intuberingstekniska syften men även som en viss del i 
smärtlindringsprocessen och motverka stress. Stressen kan ha en betydande negativ effekt 
och skapa ett stort obehag av ventilatorn. Sidoeffekter av att vara djupt sederad är den 
förlängda ventilatorvårdtiden men även att sederingen ger upphov till hallucinationer och 
mardrömmar (Larsson & Rubertsson, 2005). Hvarfner (2005) hävdar dock att det finns en 
tvetydighet om nyttan med sedering. Sederingen kan ge upphov till obehagliga erfarenheter 
som kan prägla minnesbilden av IVA-vården och kan vara orsak till PTSD (posttraumatic 
stress disorder). PTSD är ett psykologiskt sjukdomstillstånd som uppstå långt efter en 
traumatisk upplevelse med mycket stress. PTSD kan ge allvarlig psykologiska symtom 
såsom hallucinationer, depression, sömnbesvär med mera (Dohrenwend, 1998). Wojnicki-
Johansson (2001) anger vikten av att sedering faktiskt används för att det krävs och inte 
som en bekvämlighetsåtgärd i stället för stöd och psykosocial omvårdnad. Oavsett grad av 
sedering så eftersträvas en möjlighet till dygnsrytm där natten skall erbjuda en djupare 
sömn och viloperiod (Selin-Törnqvist, 1997). 

Ventilatorbehandling 
Patienter som av olika anledningar inte kan försörja sin kropp med syrgas är vid 
allvarligare fall tvungna att ventilatorbehandlas och intuberas. Ventilatorer är den 
apparatur som tar över eller hjälper patienten med dess andning (Selin-Törnqvist, 1997).  
Ventilatorerna som tar över och sköter eller hjälper andningen kan även kallas för en 
respirator (Lindskog, 2008). Ordvalet ventilatorbehandling eller respiratorbehandling 
syftar till samma vård med olika ordval. Ventilatorbehandling innebär att luft trycks ner i 
lungorna med hjälp av ett övre lufttryck, även kallat övertrycksandning i motsats till den 
naturliga andningen där luften sugs ner i lungorna. Utandningen sker naturligt passivt. Det 
finns även funktioner som innebär att patienten kan inhalera läkemedel eller 
aerosolinandning för att fukta luftvägarna och lösa slembildningar. För en icke 
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spontanandande patient tar dessa maskiner över och sköter andningen helt och hållet och 
för de som har en förmåga till att göra en ansats efter luft sker det en form av patientstyrd 
andning (Selin-Törnqvist, 1997). För att de patienter som behöver hjälp med andningen 
skall ha en säkrad luftväg måste de bli intuberade via mun eller näsa alternativt genom 
trakeotomi, detta sker operativt där en trakealkanyl förs in genom ett ingrepp på halsen in i 
luftstrupen. Att ventilatorbehandlas med hjälp av en trakealkanyl via en trakeostomi tyder 
på längre behov av ventilatorbehandling eller vid allvarliga skador i svalg och näsregionen. 
Tracheostomin och intubering genom näsan kan ibland vara mindre önskade alternativ på 
grund av de olika komplikationerna i förhållande till den orala endotrakealtuben. En nasal 
intubering har sina nackdelar exempelvis risk för blödning i näshålan, bidrar till sinuiter 
och den nasala tuben måste vara mindre än den orala vilket bidrar till ett högre 
luftvägsmotstånd. Ur patientens synvinkel finns det däremot en del positiva fördelar 
exempelvis att det blir lättare för munvård, en möjlighet till kommunikation och 
känsloyttringar genom att mima och visa minuttryck. Samtliga ingrepp innebär att verbalt 
tal ej är möjligt eftersom stämbanden ej engageras i luftutbytet (Dybwik, 1997). Tiden för 
ventilatorbehandlingen varierar beroende på sjukdomstillståndet och återhämtningen hos 
patienten (Selin-Törnqvist, 1997). Enligt en pilotstudie om datorstyrd ventilation så kan 
vårdtiden med ventilator kortas ner genom att ventilatorn själv planerar och trappar ner 
behandlingen (Bouadma, Lellouche, Cabello, Taillé, Mancebo, Dojat & Brochard, 2005). 

IVA-syndrom 
Det är vanligt att patienter som vistas på en intensivvårdsavdelning (IVA) drabbas av en 
rad psykiska störningar eller ett tillstånd av förvirring som även visar störningar på minnet 
och i värsta fall kan ge hallucinationer. Detta kallas för IVA syndrom (Granberg, Bergbom 
& Lundberg, 1998). IVA syndromet är en känd komplikation till vård på IVA speciellt vid 
sedering och ventilatorbehandling. IVA syndromet innebär ett tydligt psykiskt lidande som 
påverkar det fysiska tillfrisknandet. Det är komplext, svårbehandlat och blir ofta 
feldiagnostiserat. Detta kan leda till förlängda vårdtider (Dybwik, 1997). Orsakerna till 
IVA syndromet börjar redan i insjuknandet och har flera orsakande faktorer såsom 
emotionell stress, otillräcklig sömn, fysiologisk kemisk process i nervsystemet och den 
isolerande IVA miljön. IVA syndromet har en incidens på 40-70% av alla som vårdas på 
IVA. Efter cirka 48 timmar uppkommer de första symtomen. Efter att behandlingen på 
IVA har slutförts så förväntas symtomen förbättras alternativt helt har försvunnit inom 24-
48 timmar (Hartshorn, Sole & Lamborn, 1997).  

Hälsa enligt det salutogena synsättet 
Begreppet hälsa har länge setts som en motsats till den sjuka kroppen, det ofriska och 
patologiska vilket skall botas genom medicinsk kunskap (Antonovsky, 2005). Detta anser 
författaren är en förlegad syn eftersom den sjuka mycket väl kan finna hälsa. Genom att se 
hälsa i ett holistiskt synsätt och se till helheten så har flera andra teorier om hälsa kommit 
att ersätta den äldre synen. Det salutogena synsättet bygger på helhetsynen av människa 
och själ det vill säga en holistisk syn. En annan tydlig punkt inom det salutogena synsättet 
är att kunna vidmakthålla sin hälsa, vilket i sig är en del av hälsan. Centralt i det salutogena 
synsättet är känslan av sammanhang (KASAM) där nyckeln till hälsa ligger i de tre 
begreppen; 1) begriplighet, 2) hanterbarhet och 3) meningsfullhet. 1) Begriplighet innebär 
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att förstå de stimuli och intryck som en patient utsätts för, både de inre och yttre intrycken. 
Att kunna ordna, strukturera sin tillvaro ger upphov till en god hälsa medan motsatsen ger 
en kaotisk, oordnad och oförklarlig tillvaro. Denna begriplighet skapar förmågan att 
konfrontera oönskade svåra livshändelser. 2) Hanterbarhet handlar om vilka resurser som 
upplevs vara tillgripliga för att möta dessa intryck och stimuli patienten utsätts för. Detta 
ger en patient möjlighet att använda sina resurser för att möta de svåra händelserna i livet 
istället för att bli ett passivt offer. 3) Meningsfullhet är den del som ger motivation. Stor 
vikt ses i det faktum att personen kan medverka och vara delaktig i det som påverkar ens 
situation och öde. Att känna meningsfullhet ger en patient viljan att hitta vägar ur svåra 
situationer samt ser det som en utmaning. Med dessa komponenter så finns möjligheten att 
finna hälsa och det som är friskt hos en person som drabbats av sjukdom (Antonovsky, 
2005). 
 
Att begreppet hälsa breddas inom sjukvården är tydligt genom det salutogena synsätt som 
Antonovsky (2005) presenterar. Däremot är det inte en syn som spridit sig i samhället 
(Long & Baxter, 2001). Long och Baxter (2001) har undersökt vårdpersonal och patienters 
syn på hälsa. Av de tillfrågade patienterna anser merparten att god hälsa är ett tillstånd av 
fysiskt välbefinnande, medan vårpersonalen har ett mer salutogent synsätt. Samtliga 
patienter upplever att de inte anser sig vara friska om de har en kronisk fysisk sjukdom 
eller om de är handikappade på något sätt (a.a.). Antonovsky (2005) framhåller betydelsen 
av att vägleda både sig själv och andra för att finna hälsa.  I mötet med patienten menar 
Eriksson (1989) att hälsa är unikt för varje enskild människa och skall ses som en helhet. 
Helheten kan i grunden bestå av samma grundsten, men sen kan sammansättningarna 
variera. Den levda kroppen är en oskiljbar enhet av kropp och medvetande/känsla. 
Kroppen ses som något som är och upplevs fundamentalt samt att den är objekt och subjekt 
samtidigt. Kroppsliga förändringar som sjukdom eller skada medför alltid en förändring av 
förhållandet mellan subjekt och objekt omkring patienten (Eriksson, 1989).  

Självbestämmande 
Självbestämmande är när patienterna har rätt till delaktighet i sin vård. Om patienterna 
fråntas rätten att ta aktiv del i sitt eget vårdande förlorar patienterna sitt självbestämmande 
(Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segersten & Suserud, 2003). Eriksson (1989) menar att 
varje möte måste ses som en unik situation där patientens upplevelser ses ur patientens 
synvinkel eller perspektiv. Att få bestämma själv om saker som rör en själv låter som en 
självklarhet, men ibland är det svårare än så (Nordgren & Fridlund, 2001). Patienter 
inlagda på sjukhus får ibland låta andra ta besluten. Detta kan ske med eller mot deras 
vilja. Patienter kan tvingas att överlämna ansvaret till vården och därmed beslutsrätten om 
de inte har tillräckliga kunskaper. Patienter kan alltid få bestämma om något. Små saker 
spelar roll. Patienter kan känna att de vill bestämma mer själva. De upplever samtidigt att 
de inte vet vad som ska göras eller hur saker brukar göras, och då väljer patienten att backa 
och förlitar sig på vårdpersonalens kunskaper och att dessa gör vad som behöver göras. Det 
kan också vara så att patienter känner att de inte får sin vilja igenom då detta ifrågasätts av 
vårdpersonalen. Detta kan kännas kränkande för patienten och kan ge upphov till 
frustration. Patienter kan uppleva att vårdpersonal redan fattat ett beslut och tar sen ingen 
hänsyn till patientens egen åsikt. Detta får patienterna att känna sig kränkta och att de inte 
respekteras (Nordgren & Fridlund, 2001).  
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Kontroll 
Att få sin röst hörd och att patienten kan påverka ger en känsla av kontroll (Antonovsky, 
2005).  Kontroll kan också grunda sig i kunskap och information från vårdpersonal. Denna 
känsla av kontroll är viktig för patientens egen hälsa och tillfrisknande. Antonovsky (2005) 
refererar till Kobasa (1982) som menar att ”De som har hög kontroll tror att de kan påverka 
sina livsskeenden och agerar därefter, snarare än att stå maktlösa inför yttre krafter” (a.a., 
s. 67). Personer som har kontroll söker förklaringar till varför saker och ting sker. De söker 
inte bara hos ödet eller andra människors handlande, utan också hos sig själva och betonar 
sitt eget ansvar. De känner att de kan handla på egen hand (Antonovsky, 2005).  

Kommunikation 
Enligt Carroll (2007) är kommunikation viktigt för att patienter ska bli sedda och mötta. 
De som vårdas i ventilator kan känna sig instängda, maktlösa och ofullständiga för att de 
inte kan tala. Om patienterna inte kan kommunicera kan de heller inte påverka, det är en 
känsla som kan komma. Frustration är en vanlig känsla bland de som vårdas i ventilator. 
De kan känna att de är fast i en tyst värld där allting går väldigt långsamt och verkligheten 
runt omkring går väldigt fort med sjuksköterskor som rusar omkring och världen utanför 
som fortsätter som vanligt. Att kommunicera med rösten är en viktig del i en människas 
personlighet, som kan komma att förändras om patienten under en period inte kan prata. 
Det kan vara svårt att hitta nya vägar till kommunikation om de inte har rösten. En del 
patienter försöker med alla medel att få sjuksköterskans uppmärksamhet medan andra 
redan på tidigt stadium ger upp då de upplever det som meningslöst eller att det skulle ta 
för lång tid att få andra att förstå vad patienten vill. Patienter försöker olika länge att få 
uppmärksamhet beroende på vad de ska berätta och hur viktigt det är. De försöker mer och 
på fler olika sätt om de upplever det som viktigt, medan andra patienter ger upp snabbare 
om det inte är så viktigt, det tar bara energi. Det tar mycket energi att få sjuksköterskan att 
förstå vad de vill, och har då inte sjuksköterskan tid eller tålamod att sitta ned så kan det 
kännas lite hopplöst och patienten blir frustrerad och arg som följd (Carroll, 2007).  
 
Om en patient försöker uttrycka något är det viktigt att inte nonchalera bara för att 
sjuksköterskan inte förstår det direkt. Sjuksköterskan behöver tänka på att det finns rimliga 
skäl till att patienten försöker uttrycka något. (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segersten & 
Suserud, 2003). Vårdandet enligt Travelbee (2006) är en process mellan två människor där 
en av dom behöver hjälp och den andra kan ge hjälp. Målet att ge hjälp till en annan 
människa är att personen ska klara av sin situation och sin sjukdom. Personen kan lära från 
erfarenheten, finna mening med erfarenheten, och kunna växa med erfarenheten. 
Travelbee, (2006) menar att sjukdom är lidande och smärta där sjuksköterska ska kunna ta 
hand om detta. Om sjuksköterskan känt smärta och lidande kan hon förstå känslan och 
lättare kunna förstå och hjälpa sina patienter. För att kunna hantera smärta och lidande på 
ett bra sätt behöver sjuksköterskan lära känna sina patienter, bli involverad genom att 
förvissa sig om vad de behöver. Kommunikationen är det vikigaste verktyget för 
sjuksköterskor att nå sina patienter. Kommunikation är grunden för den relation som kan 
skapas mellan sjuksköterskor och patienter. Vikten av kontinuitet mellan en sjuksköterska 
och patient underlättar tillit och kommunikation, vilket bidrar till bearbetning och 
återhämtning ifrån situationen (Travelbee, 2006).  
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PROBLEMFORMULERING 

Patienter som vårdas på IVA utsätts under sin vistelse för en hel del påfrestningar som kan 
påverka patienters hälsa negativt. Dessa faktorer kan till exempel vara den främmande 
miljön runt patienten eller att det kan vara svårt att kommunicera om man inte kan hitta 
lösningar som är individuellt anpassade till patienten. Sjuksköterskor behöver kunskaper 
om vad patienter upplever när de vårdas på en intensivvårdsavdelning. Genom att belysa 
ämnet kan förståelsen öka för patientens utsatta situation. Därmed kan patientens behov 
mötas på ett mer adekvat sätt.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie är att beskriva patienters upplevelser av 
ventilatorvård på en intensivvårdsavdelning.   

METOD 

Metoden som ligger till grund för denna litteraturbaserade studie är beskriven av Fribergs 
(2006) modell, Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. Avsikten med denna metod är att fördjupa ett ämne med hjälp av en 
sammanställning av publicerade vetenskapliga artiklar. I första skeendet utsågs ett relevant 
ämne som skulle undersökas. En sökningsprocess inleddes för att granska all relevant 
litteratur i ämnet. Sökmaterialet granskades översiktligt för att få en första helhetsbild. 
Avgränsningar gjordes i sökmaterialet för att sortera ut det relevanta arbetsunderlaget av 
studier. Studierna granskades grundligt på detaljnivå för att finna likheter respektive 
skillnader mellan de utvalda studierna. Dessa likheter sammanfattades i teman och 
subteman för att få en helhetsöversikt och finna samband till resultatet. I studien har 
kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats och använts som grund för resultatet. En 
kvalitativ metod anses av Friberg (2006) som en metod som lämpar sig för studier av 
upplevelser och känslor. 

Urval 
Resultatet har grundats på 12 artiklar med kvalitativt resultat som blivit vetenskapligt 
granskade. Begränsningar gjordes i urvalet. Endast de artiklar som är publicerade under 
åren 1995-2010, innefattade patienter över 18 år, genomgått vetenskaplig granskning och 
speglat studiens syfte. Exklusionskriterier var att studierna hade en kvantitativ ansats, hade 
annat perspektiv än patientperspektivet och inte var publicerad på engelska. 

Datainsamling 
Den databas som användes var CINAHL, vilket enligt friberg (2006) är den största 
sökmotorn för omvårdnadsforskning. De använda sökorden var ”ICU”, ”critical care unit”, 
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”intensive care”, ”critical care nursing”, ”sedation” ”memory”, ”experience”, ”interview”, 
”ventilator patients”, ”ventilator treatment”, ”mechanical ventilation”, ”respiratory”, 
”qualitative”, ”dreams”, ”mechanical respirator”, ”patient nursing”. Dessa sökord valdes 
på grund av relevansen till studiens syfte, vilket även Friberg (2006) understryker. I de fall 
där operatorn AND användes gjordes det för att koppla ihop sökord. Även operator termen 
OR användes för att finna ett av två sökord kopplat till de övriga sökord. Restriktioner 
gjordes i sökmotorn angående publikationsdatum efter 1995, peer reviewed, artiklar på 
engelska och träffar med tillgängligt abstract. 
 
Tabell 1. Översikt litteratursökning 

* Inledande sökning. 
 
Artiklar valdes ut genom att artikelns titel ansågs relevant till studiens syfte. I den 
inledande sökningen lästes endast de första 100 titlarna in för att se relevansen av sökorden 
Fribergs (2006). I detta skede fann författarna en artikel som visade sig vara relevant till 
studiens syfte. I den egentliga sökningen begränsades sökningen så att en rimlig mängd 
träffar uppkom Fribergs (2006). Återigen lästes titlar in och i de titlar som stämde med 
studiens syfte lästes abstract in för en första bedömning av artiklarnas innehåll. De artiklar 
som ansågs vara relevanta efter granskning av abstract, kvalitetsgranskades enligt Fribergs 
(2006) modell. Detta genom att granska problemformulering, teoretiska utgångspunkter, 
syfte, metod, om det är en seriös vetenskaplig tidskrift det vill säga att den är vetenskapligt 
granskad (peer reviewed). En viss sekundärsökning gjordes, vilket innebär att artiklars 
referenslista studerades för att finna artiklar med relevant information till studien. Vi fann 
att sekundärsökningen inte gav något resultat eftersom de sekundärkällor som faktiskt 
stämde mot studiens syfte ansågs vara för gamla för denna studies urvalskriterier. Totalt 22 
artiklar kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2006f) modell. Efter att artiklarna hade 
granskats kvartstod 12 artiklar som ligger till grund för resultatet. Dessa artiklar finns 
uppställda i bilaga 1.  

Analys  
Datamaterialet har bearbetats främst utifrån Dahlbergs (1997) modell. Detta innebär att tre 
faser har karaktäriserat analysarbetet, helhet – delar – helhet. I den första fasen – helhet, 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Artiklar 
valda 

CINAHL Critical care nursing, mechanical ventilation, 
sedation, experience, memory 

2372* 1 

CINAHL intensive care,  experience, interview, 
Ventilator Patients, memories 

487 1 

CINAHL ICU, ventilator treatment, memories, 
experience AND sedation 

300 3 

CINAHL ICU AND respiratory AND qualitative AND 
experience AND memory AND dreams 

161 4 

CINAHL ICU, Respiratory, experience, memory 121 2 
CINAHL Critical care unit AND mechanical ventilator 

OR mechanical respirator AND patient 
nursing AND experience 

23 1 
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bearbetades det totala materialet genom att läsa igenom artiklarna enskilt för att få en 
enhetlig översikt. I denna fas utfördes även en den tidigare nämnda kvalitetsgranskningen 
där 22 artiklar reducerades till 12. En första grovskattning gjordes av de 12 återstående 
artiklarna av värdet för denna studie. I andra fasen – delar, lästes artiklar åter igenom 
enskilt och meningsbärande delar antecknades som kortfattat beskriver innehållet. Dessa 
anteckningar jämförs mellan författarna för att finna likheter i tolkningarna som författarna 
har gjort. Anteckningarna delades in i teman enligt de meningsbärande delar som 
framkommit och rubriker sätts för att få struktur på datamaterialet. Anteckningarna 
kontrollerades återigen mot originaltexten för att kontrollera att ingen förändring av 
innebörden har skett. Sista fasen ”helhet” innebar att alla tolkningar sammanställdes till en 
helhet, ett resultat anpassat till studiens syfte (Dahlberg, 1997). 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien har genomförts enligt de forskningsetiska riktlinjer som fastslagits av Medicinska 
forskningsrådet (2003). Under granskningsförfarandet i studien har det gjort överväganden 
angående materialets vetenskapliga hållbarhet vilket Stryhn (2007) understryker vikten av. 
Sammanställningar och tolkningar har gjorts enligt bästa förmåga för att resultatet som 
presenteras följer forskningsetisk god sed. Detta innebär noggranna överväganden så att 
ingen fabricering, stöld eller plagiering av data har gjorts. Tolkningar har övervägts med 
noggrannhet för att inte ses som en förvrängning av relevant data. Andra bedrägliga 
förfaranden såsom selektiv exklusion av data eller vilseledande metodik ej förekommit 
(Medicinska forskningsrådet. 2003). 
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RESULTAT 

I resultatet presenteras de teman och subteman som har framkommit genom granskningen 
av aktuell litteratur. Teman som behandlas är verkliga upplevelser kontra overkliga 
upplevelser. Subteman till dessa är kommunikation, känslan av kontroll och 
självbestämmande, miljön på IVA, IVA-syndrom samt sedering. 
 
Tabell 2. Indelning av teman 

 
 

Tema  Verkliga upplevelser Overkliga 
upplevelser 

Subtema Upplevelser 
av: 

kommun
ikation 

kontroll & 
självbestämmande 

miljö Iva-
syndrom 

sedering 

Schou & Egerod X X  X  

Ballard, Robley, 
Barrett, Fraser & 
Mendoza 

X X   X 

Granberg, Bergbom-
Engberg & Lundberg 

X X  X X 

Magarey & 
McCutcheon 

 X X X X 

Sheen & Oates X   X  

Karlsson & Forsberg X  X   

Roberts, Rickard, 
Rajbhandari & 
Reynolds 

  X X  

Wang, Zhang, Li & 
Wang 

 X X   

Russell X  X   

Löf, Berggren & 
Ahlström 

 X X  X 

Johnson, Winsome & 
Moyle 

X X  X  

Adamson, Murgo, 
Boyle, Kerr, Crawford 
& Elliot 

 X  X X 
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Verkliga upplevelser 
I det här temat presenteras de upplevelser som har kopplats till de verkliga händelser eller 
känslor runt den verkliga miljön som patienter beskriver. De verkliga upplevelserna har 
främst berört tre subteman. Det är kommunikation, känslan av kontroll och 
självbestämmande, miljön på IVA. 

Kommunikation på IVA 

På IVA fanns det flera orsaker till att kommunikationen begränsades men anses enligt flera 
studier vara mycket viktigt för patientens välbefinnande (Schou & Egerod, 2008; Ballard, 
Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005; Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 
1999; Magarey & McCutcheon, 2005; Sheen & Oates, 2005; Karlsson & Forsberg, 2007; 
Wang, Zhang, Li & Wang, 2008; Russell, 1998; Löf, Berggren & Ahlström, 2006). Sheen 
och Oates (2005) beskrev tydligt i sin studie hur patienter upplevde att brist på 
kommunikation kunde isolera patienten vilket kunde skapa en känsla av ensamhet och 
utanförskap. Upplevelserna omkring att vara intuberad eller tracheostomerad varierar stort, 
vissa patienter ansåg det vara smärtsamt (Johnson, St John & Moyle, 2006) men andra 
patienter upplevde inte något starkt minne av smärta kopplat till ventilatorbehandlingen 
(Schou & Egerod, 2008). Lidandet av inte kunna tala upplevdes som mer traumatiskt än 
den fysiska smärtan i samband med intubering eller tracheostomi. Detta uttrycktes av 
patienter som en stark oro över att inte kunna tala och inte kunna påkalla uppmärksamhet 
ifrån personalen (Schou & Egerod, 2008, Sheen & Oates, 2005). 
 

I was thinking, I don't want to live under these conditions you know. I was 
helpless, I was speechless. I couldn't move. The thing that worried me most was 
not being able to speak. That's the thing, and not being able to get people's 
attention (Sheen & Oates, 2005, s. 27). 

 
Vissa patienter som varit väl förberedda och informerade innan ventilatorbehandling 
uttryckte att det inte hade obehag av kommunikationsbristen eftersom den var förväntad 
(Sheen & Oates, 2005). Studier påvisade att information som gavs till patienter minskade 
oro och ökade patienters egen delaktighet (Russell, 1998). Informationens tydlighet ansågs 
vara mycket viktig för patienternas tillvaro och trygghet. Det fanns även beskrivet att det 
kunde vara mycket förvirrande att få information som patienten inte försod. Patienten 
kunde verka kommunicerbar men i själva verket så blev patienten bara mer orolig (Ballard, 
Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005). 
 

But they didn’t explain it in a sense that I understood. See that’s where I think 
the communication factor was bad then. They didn’t know that I wasn’t being 
receptive to what they were doing (Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 
2005, s. 91). 

 
I studien som Schou och Egerod (2008) bedrev så beskrev patienter att det var bra på att 
finna andra vägar att kommunicera på. Patienterna beskrev vidare sin uppskattning när 
sjuksköterskorna hade förmåga att se individuella lösningar för kommunikation 
exempelvis genom gester, papper och penna och i vissa fall med datorer. Patienter som 
kände sig påverkade av medicinering hade däremot inte samma förmåga till respons med 
alternativa kommunikations medel. Patienter beskrev att i sitt lidande så kunde en vänlig 
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röst vara tillräkligt för att lindra situationen och återfå fokus på verkligheten. Motsatt effekt 
uttrycktes av de patienter som kände att sjuksköterskan inte hade ett empatiskt sätt och ton 
i rösten (Schou & Egerod, 2008). Även patienterna i Russells (1998) studie uttryckte 
vikten av hur de behandlades som patient av sjuksköterskan (a. a.). 
 

One of the nurses was particularly rude and because I had tried to end my life, 
she expressed her opinions that I should not be complaining and wanting to 
leave because it was my fault for being there in the first place. This was true, 
however, she made, me feel very uncomfortable with her intimidating views 
(Russell, 1998, s. 786). 

 
En del av kommunikationen som ansågs som mycket viktiga av patienterna var kroppslig 
kontakt och närhet. Detta kunde gestalta sig i att de tog i hand, klappar, tvättar och andra 
omvårdnadsåtgärder (Schou & Egerod, 2008; Russell, 1998, Karlsson & Forsberg. 2007; 
Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005). 
 

Things that I really appreciated were when somebody came and took my hand 
just like that. You don’t think you can make it without that contact. It’s actually 
more important than the respirator. It gives you that warmth from another 
human being, the closeness, and it’s of crucial importance I think (Karlsson & 
Forsberg, 2007, s. 45). 

 
Även de patienter som var djupt sederade och tillsynes medvetslösa uttryckte ett välbehag 
av kroppslig kontakt och all typ av utomstående stimuli och sensoriska intryck. Kontakt 
med händer, fötter och ansikte var sådant som medförde positiva minnen av 
kommunikation (Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005). I Sheen & Oates 
(2005) studie angående patienter i medicinskt inducerat medvetslöst tillstånd så var 
mottagande av kommunikation av stor vikt. Patienter i detta tillstånd visade sig ha goda 
minnen av samtal som bedrivits i dess närhet. Något som ibland beskrivits som traumatiskt 
då uppgifter som inte borde ha uppfattats av patienten ändå gjorde det (a.a.).  
 

And to be discussing it like the people that stood near the end of the bed saying 
'this man's dying and is it worth keeping him on the ventilator or should we see 
about cutting the drugs'. And I lay there, thinking to myself well cut the bloody 
thing off. If it's worth a couple of thousand dollars then cut the bloody thing off. 
I'd rather be dead, you know. And this is what I heard when I was down there  
(Sheen & Oates, 2005, s. 28).	  

 
Kommunikationen ifrån patientens närstående var ett stort stöd i flertalet av patienters 
upplevelser. Att uppmuntran och stöd ifrån anhöriga gav ett snabbare tillfrisknande är 
påtalat av flertalet studier. Patienterna uttryckte bland annat anhörigas kommunikation som 
att de blev mindre ensamma och mindre svaga (Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 
1999, Wang, Zhang, Li & Wang, 2008). Trots att kommunikationen med anhöriga är 
generellt uttryckt som en positiv upplevelse uppges vissa situationer som obekväma. 
Framförallt upplevs frustration över att inte kunna kommunicera vid extubation och vid 
avtagande effekt av sedering. Det kunde vara att patienten inte fann rätt ord eller inte 
kunde strukturera riktiga ord. Patienter fick känslor såsom att vara galen eller dum och 
detta uppfattades som pinsamt (Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999; Schou & 
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Egerod, 2008). Efter extuberingen kunde vissa patienter inte tala eller svälja under några 
dagar, detta utrycktes obehagligt (Schou & Egerod, 2008).  
 

The ventilator bothered me, I couldn’t talk to anyone. It was a relief to be rid of 
the tube, but for days my voice and ability to swallow didn’t come back, but I 
didn’t feel actual pain (Schou & Egerod, 2008, s. 174). 

Självbestämmande och kontroll 

Patienter som upplevde att de vaknade på IVA beskrev ofta det som traumatiskt. I flertalet 
fall så beskrivs en chockartad upplevelse eftersom de inte har någon aning hur de kom dit 
eller hur länge de hade varit på IVA. Flertalet av patienterna beskrev även att de fick panik 
eller blev oroliga av att plötsligt vara beroende ventilatorvården på IVA. (Ballard, Robley, 
Barrett, Fraser & Mendoza, 2005; Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999; 
Magarey & McCutcheon, 2005; Johnson, St John & Moyle, 2006). 
 

When I woke up I had the tube down my throat and I had to depend on the 
[ventilator] and all the drips and tubes for my very life. It was terrifying at first, 
because I couldn’t help thinking, ‘What if something goes wrong with one of 
these machines, and nobody knows?’ After all, machinery is not infallible, is it? I 
tried so hard not to panic too much, but your whole life seems to lie in balance in 
the hands of a bit of machinery (Johnson, St John & Moyle, 2006, s. 556). 

 
I tillstånd då patienten inte var vid fullt medvetande kunde kommunikationen missförstås 
eller inte tas emot vilket bidrog till att patienten kämpade för att behålla kontrollen över 
situationen. Detta kunde bidra till obehagliga fragmentariska minnesbilder (Wang, Zhang, 
Li, & Wang, 2008). 
 

I just remembered someone pressed my arms and legs forcefully, some others 
opened my mouth and put something into my throat, after that I knew that was the 
tracheal tube, why did nobody tell me about it before that? (Wang, Zhang, Li, & 
Wang, 2008, s. 185). 

 
Det fanns även beskrivningar av patienter som kämpade mot sin ventilator rent fysiskt för 
att återfå kontrollen över sin kropp. Särskilt tydligt var det om patienten var begränsad att 
röra sig. Intuberingen eller de fysiska begränsningar som använts kunde uppfattas som så 
obehagliga att patienten tuggade på tuben, tuggade igenom intravenösa slangar och slet sig 
i sängen. Känslan av att vilja fly ifrån tillvaron kunde beskrivas i dessa fall (Ballard, 
Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005; Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 
1999). 
	  

I recall fighting them while the tube was still in there. I remember fighting them, 
telling ’em no, or trying to say no . . . and I could remember them saying ‘We’ve 
got to keep these in or we’ll have to tie you down (Ballard, Robley, Barrett, 
Fraser & Mendoza, 2005, s. 91). 

 
Även smärtintryck kunde kopplas till att inte ha kontroll genom att inte veta vart de befann 
sig eller varför de var där och hade ont. När patienten inte förstår varför den har ont 
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förstärks ångest känslor och samtidigt förstärks smärt förnimmelsen (Magarey & 
McCutcheon, 2004; Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford & Elliot, 2004). 
 
Upplevelserna av att tappa kontrollen var starkt uttryckt av patienterna och var ofta 
kopplade till att de inte kunna bestämma över sin kropp, tappad kontakt med verkligheten 
och att inte veta vad som skulle ske. Kontrollbehovet över sin kropp och sin tillvaro kunde 
vara svårt att släppa och överlåta till vårdens personal och maskiner. Patienternas förmåga 
till anpassning skiljde sig skarpt åt. Det vanligaste fenomenet var att patienten valde att 
fullständigt släppa kontrollen och överlåta den till sjukvården med ett visst initialt obehag 
(Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005; Granberg, Bergbom, & Lundberg, 
1998; Johnson, St John & Moyle, 2006). Att släppa kontrollen gav inte sällan en viss 
passivitet och att tappa kontrollen bidrar med minskat självförtroende och att patienten 
överlåter sitt liv och vilja av självbestämmande till vården. Av patienten kunde detta 
beskrivas som att de inte visste någonting, att sjukvårdspersonal visste bäst eller en 
passivitet som närmast kunde beskriva patienten som apatisk. I förlängningen fanns det 
även vissa patienter som uttrycker brist på vilja som att känna sig deprimerad (Adamson, 
Murgo, Boyle, Kerr, Crawford & Elliot, 2004). De patienter som lyckades släppa kontrollen 
och förlita sig helt på vårdpersonal och ventilatorn hade i studier uttryckt ett starkt obehag 
av tanken av att avsluta ventilatorbehandlingen. Det beskrevs som osäkerhet, dåligt 
självförtroende eller till och med panikartad känsla inför att börja andas själv. I samband 
med dessa känslor så kunde även avvecklingen av ventilatorbehandlingen på IVA upplevas 
som traumatisk (Schou & Egerod, 2008; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Granberg, 
Bergbom-Engberg, & Lundberg, 1999). 

Miljön på IVA 
Att vara inneliggande på en intensivvårdsavdelning var ofta en ny upplevelse för många av 
patienterna. Med denna nya upplevelse kom också allt runt omkring och utanför 
patientsängen. Miljön var väldigt främmande och konstig med maskiner som kändes 
obekväma att ha runt sig och vara uppkopplad till. Patienterna uttryckte detta som att det 
var att komma in i en helt annan värld där de inte kunde känna igen något utav vad de såg, 
allt kändes konstigt och de visste inte vad som hände på utsidan sjukhusväggarna. Många 
nya ljud kunde höras men som patienterna inte alltid visste vad de var eller vad de kom 
ifrån var också något som de uttryckte (Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Wang, Zhang, Li & 
Wang, 2008; Johnson, St John & Moyle, 2006; Russell, 1998).  
 

There so many machines. Like a sci-fi-movie –me with my red-glowing finger 
(Russell, 1998, s. 786). 

 
Patienterna beskrev att miljön var fruktansvärd, att det kändes som att vara instängd, som i 
ett fängelse. Miljön kunde också beskrivas av de som att det var kallt på avdelningen, att 
det var starka lampor överallt, det var mycket hög ljudnivå runt omkring med maskiner 
som pep. Patienterna beskrev detta som att alarmljuden på maskinerna var mer störande än 
personal som pratade i närheten. Andra saker och ljud som patienterna beskrev var 
anhöriga som klagade, personal som pratade och andra patienter som skrek. Vissa patienter 
kommer ihåg miljön och uttryckte att den var tråkig (Wang, Zhang, Li  & Wang, 2008; 
Russell, 1998). 
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The place was very upsetting, Like a war zone. I remember hearing a man 
making animal noises (Russell, 1998, s. 786). 

 
Patienter som låg inne på IVA hade svårt att kunna känna en känsla av psykisk hälsa 
eftersom att det fanns så många saker som kunde störa. De beskrev att de hade svårt att 
sova på grund av att vara omgiven av olika typer av ljud. Ibland kunde de ligga och lyssna 
efter specifika klickande ljud utan att egentligen vara medveten om det och att det på så vis 
kunde störa nattsömnen för patienterna (Wang, Zhang, Li & Wang, 2008; Karlsson & 
Forsberg, 2007). Patienterna själva uttrycker att det hade känts bättre om de kunde dra ner 
lite på ljusstyrkan från lamporna och på ljudnivån på intensivvårdsavdelningen (Roberts, 
Rickard, Rajbhandari & Reynolds, 2006; Wang, Zhang, Li & Wang, 2008). 
 

I could not understand the reason of wearing slippers for medical staff in ICU, 
they made noise by every steps during walking… (Wang, Zhang, Li & Wang, 
2008, s.185). 

 
Patienter som låg på en intensivvårdsavdelning var mycket sjuka och hade fullt upp med 
att bara vara en person, miljön kunde då vara något patienten lade stor kraft på eftersom att 
det var så betydligt och det enda de kunde göra när de låg i en patientsäng. Beskrivningen 
av miljön som patienterna gav var att det är mycket stökigt med alla olika typer av ljud 
som gick parallellt med varandra hela tiden. Det är kaotiskt runt omkring och patienterna 
fick uppfattning av att det var trångt med massa människor som pratade och skrattade 
(Magarey, & McCutcheon, 2005; Löf, Berggren, & Ahlström, 2006; Russell, 1998). 	  

Overkliga upplevelser 
Temat overkliga upplevelser präglades av de känslor och minnen som hade en orsak av 
psykologiska fenomen. Dessa fenomen har subtematiserats av sin bakomliggande orsak 
som upplevelsen av IVA-syndrom eller upplevelser av sedering. 
 

IVA-syndrom 
IVA-syndrom var vanligt förekommande på en intensivvårdsavdelning. Det var en 
blandning av mardrömmar, hallucinationer och förvirring hos patienter. Det fanns flera 
faktorer som kunde leda fram till detta tillstånd hos intensivvårdspatienter, som till 
exempel, smärta, sömnbrist, rädsla och administrerade läkemedel.  (Magarey & 
McCutcheon, 2005). Att patienterna inte riktigt hade full kontroll på klockan var något 
som var vanligt förekommande. Känslan av att inte veta vilken tid det var på dygnet kunde 
beskrivas som stressande. Andra uttryckte att de inte brydde sig om tiden men att patienten 
ändå kände sig mindre stressad när han/hon sen kunde veta vad klockan var vid rätt tid. 
Patienterna kunde ofta fråga personalen var klockan var men glömde lika snabbt och 
skämdes då för att fråga igen. En patient beskrev att han kunde se att klockan var nio på 
morgonen, men var då inte säker om nästa timme skulle bli åtta eller tio. Patienterna kunde 
i flera fall ta hjälp av sina anhöriga för att reda ut känslan av tid och rum. Anhöriga skrev 
till exempel upp dag, datum och tid vid varje besök så att patienten senare kunde se det. 
Andra kunde hålla koll på ungefärlig tid då anhöriga alltid kom på kvällen, då visste 
patienten att det var kväll. Sjuksköterskor kan många gånger, under samtal med patienten, 
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använda ord som snart och nu för att beskriva en kommande händelse. Detta kunde vara 
mycket förvirrande för patienterna då de trodde att det nu ska ske på direkten, men 
sjuksköterskan kanske gjorde något annat snabbt emellan. Begreppet snart kunde tolkas av 
patienten att det skulle hända om en kvart medan samma sak kan menas som om två 
timmar för personalen. Detta kunde vara en mycket stressande känsla för patienten som då 
får ligga och vänta på något som ska ske flera timmar framåt (Schou & Egerod, 2008;	  
Johnson, St John & Moyle, 2006). 
 

“My clock seemed to be back to front still, and so far so I haven’t worked it out 
right. I never knew what was day or night, or how much time had passed. You 
know, if it was day or night or even the same day (Johnson, St John & Moyle, 
2006, s. 555). 

 
Som patient med IVA-syndrom kunde de se saker som inte var verkliga, så kallade 
hallucinationer. Vissa patienter uttryckte att intensivvårdsavdelningarna hade tavlor på 
väggarna som ofta var medverkande i både bra och dåliga drömmar. Patienterna trodde sig 
kunna se att tavlorna kunde ändra sitt utseende även då patienterna var vakna. När 
patienterna ligger på IVA är taket det mest bekväma och kanske naturliga att titta på. En 
patient uttryckte att det hängde en fruktskål i taket, fast den var upp och ner som också 
kunde bli andra saker. Detta kom patienten senare på att detta var en fläkt (Magarey & 
McCutcheon, 2005). En annan patient såg ansikten framför sig som han/hon pratade med 
(Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford & Elliot, 2004). En patient såg en brand som 
spred sig och han varnade då alla runt omkring sig, men ingenting var verkligt, det 
utspelade sig i hans huvud (Sheen, & Oates, 2005). En patient beskrev att han trodde att 
det var en två meter djup vallgrav runt hans säng. Han var helt övertygad om att vallgraven 
fanns där och en sida av honom ville gå upp och titta på den medan den andra sidan av 
honom sa åt honom att han skulle ligga kvar då han var nyopererad och benen inte skulle 
orka bära honom. Han fick den känslan varje gång han vaknade upp, under ett dygn, att 
vallgraven fanns där och han var rädd att trilla i den (Granberg, Bergbom-Engberg & 
Lundberg, 1999) Något annat ämne som var mycket vanligt bland patienterna med IVA-
syndrom var döden. Ibland drömde patienterna om döden på olika sätt. Det kunde till 
exempel vara att de drömde att de gjorde olika aktiviteter med en, sedan länge, död 
släkting eller familjemedlem (Magarey & McCutcheon, 2005). Det var också vanligt 
förekommande att patienterna beskrev att de trodde att de skulle bli dödade av personalen. 
En patient beskrev att vårdpersonalen försökte döda patienten först på avdelningen, sen 
förflyttades patienten till källaren där mordet slutfördes. Det kunde också vara tvärtom, att 
patienten trodde att han dödat några släktingar och nu var på ett fängelsesjukhus (Roberts, 
Rickard, Rajbhandari & Reynolds, 2006). 
 

 “When I closed my eyes and tried to sleep, I saw a lot of "things" flying 
through the air: colours, old men and women, and all sort of things', (Granberg, 
Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999, s. 20). 

 
Patienter hade ibland svårt att skilja på vad som var verklighet och vad som var overkligt, 
eller hallucination. De försökte hålla sig skärpta för att ha koll på saker (Johnson, St John 
& Moyle, 2006; Wang, Zhang, Li, & Wang, 2008). Att patienterna är förvirrade på 
intensivvårdsavdelningen är vanligt. När anhöriga eller sjukvårdspersonal sitter hos 
patienterna och pratar med de så upplever många att de blir normala igen. De kommer ifrån 
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sitt förvirrade tillstånd och tänker för en stund klart och de upplever att de kan passa på att 
vila en stund, för när de är förvirrade och oroliga kan de heller inte sova. När de anhöriga 
går hem eller sjukvårdspersonalen inte har tid eller ro att sitta längre kommer patienterna 
tillbaka in i sitt förvirrade tillstånd, med stress och oro som följd (Roberts, Rickard, 
Rajbhandari & Reynolds, 2006; Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999). Detta 
IVA-syndrom kan sitta i en längre tid efter att patienterna skrivits ut från 
intensivvårdsavdelningen (Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999). 

Sedering 
Att sederas i samband med ventilatorvården på IVA kunde uppfattas mycket individuellt. 
Vissa patienter uttryckte upplevelser av en smärtfri tid som patienten uppfattade som 
sömn.  Minnet kunde påverkas hos patienterna som sederats. De patienter som var vid 
medvetande innan sedering kunde minnas tiden innan sederingen något vagt. Även tiden 
under sedering och den närmaste tiden efteråt kunde ses som svår att komma ihåg. 
(Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford & Elliot, 2004). 
 

“I can’t remember anything, it’s terrible . . . I am curious. I would love to know 
what really went on.” (Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford & Elliot, 2004, 
s. 260). 

 
En känsla av att vara drogad var tydligt återkommande, däremot kan detta uppfattas 
antingen som ett positivt rus eller som en skräckupplevelse (Adamson, Murgo, Boyle, 
Kerr, Crawford & Elliot, 2004; Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005; 
Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999). Även minnen runt att administrering av 
sederande läkemedel är beskrivet tydligt. Patienter som upplevde sedering som negativt 
upplevde känslor av att bli drogade av vårdpersonalen (Löf, Berggren & Ahlström, 2006). 

 
“I knew that I was kicking and shoving and taking needles out. I don’t really 
know what I did, I just wanted to get out of there — just go back home. But then 
I had some sort of contact with my wife and told her that she should call the 
police because I was being drugged and it was very nasty” (Löf, Berggren & 
Ahlström, 2006, s. 159). 

 
Tydligt var även känslan av att pendla i medvetande vilket beskrevs som förvirrande och 
obehagligt.  Beskrivningar angående att pendla i medvetande kunde uppfattas som att dö 
och återuppstå för att dö igen eller att tappa greppet om verkligheten eller sin kropp.  
(Magarey & McCutcheon, 2005; Ballard, Robley, Barrett, Fraser & Mendoza, 2005). 
Patienters oroliga eller panikartade tillstånd kan hos vissa patienter resultera i extremt 
oroliga och panikartade drömmar om de blir sederade. En patient beskriver detta som att 
stängas inne i en skräckartad mardröm i samband med sedering (Granberg, Bergbom-
Engberg & Lundberg, 1999). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna litteraturbaserade studies syfte var ifrån början att beskriva patienters upplevelser 
efter att ha varit sederade på en intensivvårdsavdelning.  Detta var till en början ett syfte 
som vi trodde att vi skulle finna många studier kring, så var inte fallet. Efter noggranna 
sökningar insåg författarna att fokuset på studierna inte ligger på upplevelser av sedering 
utan på ventilatorvård. Författarnas analys av fenomenet är att sjukvården har som mål att 
sedera i sådan liten omfattning som möjligt samt att det kan vara svårt att skilja dessa 
upplevelser ifrån upplevelser av IVA-syndrom. Artiklar vi funnit har beskrivit upplevelser 
generellt men artiklarnas författare har i stor omfattning valt att ej nämna sedering i sin 
studie, trots att slutsatser kan dras att de troligen har behandlats till viss del med sederande 
läkemedel. För att inte bygga studien på spekulation om patienternas behandling så valdes 
det aktuella syftet och detta var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i ventilator 
på en intensivvårdsavdelning.  Författarna har diskuterat innebörden i syftet med ”att 
vårdas” mot att ”ha vårdats” men anser att den första formuleringen tydligare beskriver att 
det är upplevelserna på IVA som ska belysas och inte de som kommer efter IVA. 
 
En kvalitativ metod föll sig naturligt eftersom författarna vill beskriva patienternas egna 
upplevelser, detta är något som även Friberg (2006) styrker. Därför valde vi Fribergs 
(2006) kvalitativa modell: Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. Studiens resultat bygger på artiklars resultat med kvalitativ ansats. 10 
av artiklarna har en rent kvalitativ metod och resultat. 2 av artiklarna hade både en 
kvalitativ metod med intervjuer men hade även en kvantitativ del där frågeformulär har 
använts. I dessa 2 artiklar används endast det kvalitativa resultatet och författarna kunde 
inte finna någon anledning till att inte kunna använda dessa artiklar.  
 
Under den inledande litteratursökningen gjordes det sökningar i både CINAHL och 
PubMed databaserna (Friberg, 2006). Sökningarna i PubMed var resultatslösa eftersom att 
samma material återfanns i PubMed som redan hade funnits i CINAHL. Författarna anser 
därför att det är överflödigt att använda PubMed i den egentliga litteratursökningen 
(Friberg, 2006). Därför presenterades inte dessa sökningar i Metoddelen. Det kan ses som 
negativt att inte ange de sökord eller databaser som prövats utan resultat i den inledande 
litteratursökningen. De sökningar som inte gav något relevant resultat har inte beskrivits i 
metoden eftersom det hade blivit en icke relevant och onödigt utsvävande 
metodbeskrivning. Den litteratursökning som gav resultat valde författarna att presentera i 
en matris (Tabell 1. Översikt litteratursökning) för att förtydliga sökningen. Första 
sökningen resulterade i 2372 träffar vilket kan ses som för ospecifik sökning. Sökningen 
presenterades eftersom författarna valde att överskåda relevansen av träffarna och fann en 
artikel. Vidare i den egentliga litteratursökningen gjordes noggrannare avgränsningar med 
färre sökträffar (Friberg, 2006). 
 
Enligt Friberg (2006) så skall denna typ av studie baseras på aktuell forskning. Författarna 
ansåg att de senaste 15 åren var en aktuell tidsperiod, därför valdes tidsperioden 1995-2010 
som urvalskriterier. Artiklarna i denna studie sträcker sig mellan 1998-2008 eftersom vi 
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inte fann några äldre eller nyare studier med relevant syfte som stämde med studiens 
inklusionskriterier. 
 
I analysförfarandet användes helhet – delar – helhet begreppen. Dahlberg (1997) beskriver 
detta tydligt och ingående. Även Friberg (2006)  har en nästintill identisk analysmetod där 
även hon beskriver helhet – delar – helhet. Vid jämförelse finner inte författarna några 
skillnader i innebörden men likheter kan ses i språkbruket vilket får författarna att 
misstänka att Friberg (2006) har inspirerats av Dahlbergs (1997) tankesätt utan referera till 
Dahlberg (1997). Författarna har därför valt att referera till Dahlberg (1997) för att försöka 
nå grundkällan. Oavsett om detta är fallet så är förfarandet i analysen identiskt.  
 
Friberg (2006) nämner vikten av en hög reliabilitet och validitet. I samband med detta har 
författarna valt att citera patienter utan översättning eftersom det skapar ett 
tolkningsutrymme och en möjlighet till felkälla. Att citat har används motiveras med att 
språket i löpande text blir allt för vetenskapligt och saknar utrymme för de rätta känslorna. 
Något som är av yttersta vikt i samband med studiens syfte. Ett medvetet val gjordes i 
hänseende att behålla citatens originalspråk ifrån artiklarna för att förhindra eventuella 
feltolkningar. Författarna har samarbetat och gjort individuella tolkningar av resultatet som 
sedan har jämförts för att motverka feltolkningar eller personliga antaganden. 

Resultatdiskussion 
Syftet med den här litteraturbaserade studien var att beskriva vad patienter upplever på en 
intensivvårdsavdelning under ventilatorvård. Studien resulterade i två teman som skiljer 
upplevelserna tydligt ifrån det verkliga och overkliga. Vidare har fem subteman 
framkommit. Upplevelser av kommunikation, kontroll och självbestämmande samt miljö 
kopplades till verkliga upplevelser. De subteman som framkommit av overkliga 
upplevelser är kopplade till IVA-syndrom eller sedering. Dessa upplevelser visade sig 
finnas kvar mycket länge efter det att patienten överförts till en annan avdelning ifrån IVA 
eller skrivits ut helt ifrån sjukhuset.  
 
I denna studie framkom att kommunikationen för patienterna är viktig. Det faktum att 
patienten inte kunde tala upplevdes som ett lidande. I de flesta fall sker kommunikationen 
genom monolog. Detta uppfattas inte av patienterna som optimalt. Monologen skapar en 
viss trygghet så länge den är korrekt, tydlig och på en nivå som var anpassad till patientens 
förmåga. Syftet kunde vara att skapa en begriplig tillvaro för patienten. I enlighet med 
Antonovskys (2005) KASAM-teori som syftar till att skapa hälsa är begriplighet ett 
centralt begrepp. I de fåtal fall där man hittat alternativa sätt att kommunicera på så har det 
upplevts som bra att kunna föra en dialog. Det har gett patienten möjlighet till en ökad 
begriplighet genom att kunna ställa frågor angående sin tillvaro. Saknas förmågan till en 
dialog så kan det vara svårt för sjukvårdpersonal att finna en bra nivå i dialogen som passar 
patientens förmåga. Detta uttrycks i studien som att det ger motsatt effekt då patienterna 
blir mer förvirrade och tappar begripligheten i tillvaron. Ett annat sätt att möta dessa 
patienters behov av kommunikation kan vara att genom kroppskontakt förmedla närhet och 
trygghet. Anhörigas roll i kommunikationen är central då den ofta skapar välbehag och 
trygghet hos patienten.  
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Endast kommunikation var inte tillräckligt för full begriplighet. Patienterna behövde också 
kunna ge sin tillvaro stuktur och ordning. För att kunna göra detta behövs en viss kontroll 
och självbestämmande men för att uppnå detta måste kommunikationen fungera. Enligt 
resultatet är många patienter förvirrade och vet ej vart de befinner sig eller varför de kom 
till sjukhus. Det kunde ge en känsla av chock och panik och patienten kämpar för att få 
tillbaka känslan av kontroll i sin tillvaro, detta kunde yttra sig i form av aggressiva 
beteenden. Det har visat sig vanligt att släppa kontrollen och självbestämmande till vården 
och vårdpersonalen. Detta minskar oron men skapar en apatisk känsla och nedstämdhet om 
inte kommunikationen har byggt upp förtroende och delaktighet för vårdpersonalen. 
Kommunikation och kontroll/självbestämmande ger begripligheten tillräcklig substans för 
att kunna hantera situationen. Hanterbarheten är enligt Antonovsky (2005) det andra 
centrala begreppet för att uppnå hälsa. Genom en hanterbar nivå av kontroll och 
självbestämmande finner patienten medel att möta de förvirrande stimuli och intryck som 
patienten utsätts för . Sammanfattningsvis så är det en artificiell miljö som patienten möter 
på intensivvårdsavdelningen. Resultatet beskriver hur blinkande lampor och olika ljud kan 
upplevas som stressande för patienterna. Situation som patienten befinner sig i på IVA kan 
göra att patienten känner sig instängd. För att kunna hantera detta behövs begriplighetens 
alla steg. Annars kan instängdheten utvecklas till en känsla av att befinna sig på ett 
fängelse.   Denna hanterbarhet ger patienten kontroll över tillvaron och en känsla av 
meningsfullhet. Meningsfullheten enligt Antonovsky (2005) syftar till att ge patienten 
motivation och hopp om tillfrisknande vilket skapar hälsa.  
 
 Vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningen är IVA-syndromet som många 
patienter drabbas av under sin sjukhusvistelse. Detta IVA-syndrom är fortfarande ofta 
aktivt även efter att de har förflyttats från intensivvårdsavdelningen. (Hartshorn, sole & 
lamborn, 1997). I resultatet framkommer att upplevelser som att inte ha koll på tiden, 
paranoida vanföreställningar och miljöinducerade hallucinationer är vanligt för de som 
drabbas av IVA-syndrom.  Patienter beskriver att de är stressande att uppleva IVA-
syndrom och att detta även kan påverka patienternas sömn och vila eftersom att oroliga 
upplevelser utvecklar sig till skrämmande och märkliga drömmar. Innebörden av att 
drabbas av IVA-syndrom är att den påverkar den mentala såväl som den fysiska hälsan. 
Ställs resultatet mot Antonovskys (2005) KASAM-teori så ses tydliga brister redan i 
begriplighetsfasen. Genom att inte ha god kommunikation och kontroll i tillvaron så finner 
patienten ingen begriplighet i situationen. Detta ger patienten inga verktyg att hantera de 
olika stimuli och påfrestningar som patienten utsätts för. Detta gör att känslan av 
sammanhang (KASAM) inte kan uppnås och resultatet av detta blir att patienten upplever 
ohälsa. 
 
Patienterna på en intensivvårdsavdelning sederas ofta då syftet är lugna eller smärtlindra 
med läkemedel. Patienten sederas dels på grund av den fysiska sjukdomsbilden men även 
mot mental oro och för mentalt välmående. Patienter kan uppleva hela sederingsperioden 
som en bekväm sömn. I de studier patienterna beskrivit perioden som smärtfri och bekväm 
så finns det ingen yttre observation av något oroligt beteende. I de fall där patienterna har 
synliga tecken på oro och är i behov av sedering kan de ha bakomliggande orsaker som 
kommunikationssvårigheter, bristande kontroll eller verklighetsuppfattning ligga till grund. 
I resultatet beskrivs hur oroliga patienter försöks lugnas med mer sedering, vilket kan ha 
motsatt effekt, alternativt stänga in ångest, oro och panik i ett mardrömstillstånd. Följden 
blir att patienterna upplever sig själva som mer oroliga än innan de fick mer sedering. 
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Detta kan vara ett tecken på det samband som dragits med Antonovskys (2005) KASAM-
teori och ha samma grundorsaker som vid det ovanbeskrivna IVA–syndromet. Patienterna 
har återkommande beskrivit paranoida upplevelser där de upplever sig som att bli drogade. 
Detta är en känsla knuten till sederingen men kan ha samma bakomliggande orsaker som 
de paranoida vanföreställningarna vid IVA-syndrom. 
 
I samtliga subteman som beskrivits i resultatet kan orsaker till ohälsa ses enligt 
Antonovskys (2005) KASAM-teori. Den berör sambandet mellan patientens förmåga och 
resurser för vidmakthålla patientens egen hälsa, något som tydligt har kunnat sättas i 
relation till patienternas upplevelser. I stort har det handlat om kommunikation som grund 
för patientens kontroll på tillvaron. Patienterna har olika förmåga beroende på sitt 
hälsotillstånd att tillgodogöra sig dessa viktiga komponenter kan se olika ut och vården 
måste anpassas individuellt. Även Eriksson (1989) framhåller vikten av den individuella 
anpassningen av vården för att finna hälsa. Mötet mellan patient och vårdpersonal 
framhålls som vikigt och bör ses ur patientens perspektiv för att patienten ska finna hälsa 
(Eriksson, 1989). Detta är en gemensam ståndpunkt hos både Antovskys (2005) och 
Erikssons (1989) teorier för att finna hälsa. 

Konklusion 
En patient som behandlas på IVA med ventilatorvård utsätts för en rad påfrestande 
situationer där författarna anser att kommunikationen är en grundläggande orsak till alla de 
känslor och upplevelser som patienter uttrycker. Kommunikationen ligger till grund i det 
för den mentala ohälsan som författarna anser att IVA-syndromet är ett resultat av. I 
resultatet har författarna försökt påvisa detta förlopp genom att applicera Antonovskys 
(2005) KASAM-teori på patienternas upplevelser.  
 
IVA är en avdelning där främst akutsjukvård bedrivs. Detta gör att vården blir mycket kort, 
intensiv och har inte resurser att se till helheten eftersom detta inte är det centrala målet 
med vården. Även om vården är kort och intensiv så upplever patienterna ofta vistelsen 
som traumatisk under en lång tid efter IVA vistelsen. Uppföljningsbesök och IVA-
dagböcker är ett försök att få patienten att kunna bearbeta sina traumatiska upplevelser, 
däremot är det få patienter som väljer att ta del av möjligheten till uppföljningsbesök eller 
får besök av personalen ifrån IVA på annan avdelning. Författarna anser däremot att när 
patienterna förflyttas till en vårdavdelning så följer även upplevelser om IVA vistelsen 
med och patienten kan fortfarande ha ett aktivt IVA-syndrom. Allmänsjuksköterskan på 
den mottagande avdelningen får möta den mentala ohälsan. För att kunna bedriva en vård 
med större holistisk syn krävs resurser som avdelningen har möjlighet att ge, vilket innebär 
att allmänsjuksköterskan behöver förståelse och kunskap för att möta dessa patienters 
upplevelser.  Denna kunskap vill författarna förmedla genom att beskriva patienternas 
upplevelser i samband med ventilatorvård på IVA. Författarna till denna studie vill därför 
återigen framhålla vikten av kommunikation till såväl IVA-sjuksköterskan som till 
allmänsjuksköterskan. 
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Kliniska implikationer 

Kliniska vårdåtgärder 

• Arbeta för att patienten ska uppnå begriplighet genom kommunikation även om 
patienten är tillsynes omedveten. En stor hjälp kan vara fysisk beröring och 
anhörigas närvaro. 

• Utforma vården så att patienten får en begriplighet över sin vård, vilket skapar 
kontroll, trygghet och hanterbarhet. 

• Arbeta konsekvent för att skapa en god vårdmiljö. Tänk på ljud och ljusnivå samt 
andra orosmoment i patientens närmiljö. 
 

Behov av vidare forskning 
• Författarna anser att det finns mycket lite forskning riktade mot patienters 

upplevelser i samband med sedering på IVA. 
• Vidare forskning av studier angående patienters upplevelser vid fortsatt vård efter 

IVA ses som ett behov av författarna. 
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Artikelsammanfattningar 

Artikel 1  
Titel: A qualitative study into the lived experience of post-CABG patients during 
mechanical ventilator weaning. 
Författare: Schou, L. & Egerod, I. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 
År/Land: 2008, Danmark.  
Syfte: Syftet med studien var att ge en aktuell beskrivning av patienternas erfarenheter vid 
avvänjning från mekanisk ventilation och sedering. 
Metod: 10 patienter som genomgått bypassoperation intervjuades genom halvstrukturerade 
djupintervjuer 2-5 månader efter utskrivning från sjukhus. En fenomenologisk 
hermeneutisk ansats användes för att analysera data. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: De nya riktlinjerna angående ventilator behandling och sedering lindrar 
troligtvis obehaget av behandlingen men tar inte bort aspekterna för lidande. Förbättrad 
information, kommunikation och interaktion med patienterna anses vara vitala. 
 
Artikel 2 
Titel: Patients’ recollections of therapeutic paralysis in the intensive care unit. 
Författare: Ballard, N., Robley, L., Barrett, D., Fraser, D. & Mendoza, I. 
Tidskrift: American Journal of Critical Care. 
År/Land: 2005, USA. 
Syfte: Att fastställa och beskriva upplevda erfarenheter av intensivvårdspatienter som fick 
neuromuskulärt blockerande läkemedel och sedering för att underlätta ventilatorbehandling, 
förbättra den hemodynamiska stabiliteten och förbättra syresättning.  
Metod: 11 patienter djupintervjuades enligt fenomenologisk metod. Data analyserades med 
hjälp av en konstant jämförelse metod. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: 4 teman och 3 subteman identifierades. “Fram och tillbaka mellan 
verklighet och det overkliga”, “mellan liv och död”. Subteman till dessa var “konstiga 
drömmar”. Det andra temat var “förlorad kontroll”, subtema till andra temat var “konflikter 
eller ”att vara bunden” och “är rädd”. Det tredje temat var “nästan döende” och det fjärde 
temat var “känslan att vårdas”. Minnena var både negativa och positiva.  
 
Artikel 3  
Titel: Acute confusion and unreal experiences in intensive care patients in relation to the 
ICU syndrome. Part II.  
Författare: Granberg, A., Bergbom-Engberg, I. & Lundberg, D. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing.  
År/Land: 1999, Sverige. 
Syfte: Att beskriva och belysa patienters upplevelser och erfarenheter av akut förvirring, 
desorientering, drömmar och mardrömmar under patientens tid på IVA. 
Metod: Intervjustudie av 19 patienter som mottagit ventilator vård på en 
intensivvårdsavdelning. Tolkning och analys enligt hermeneutisk metod. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: IVA-syndromet är ett förändrat känslomässigt tillstånd som förekommer 
i en för patienten mycket stressig miljö eller situation. Detta uttryckte sig i olika former, 
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såsom delirium, förvirring, galna drömmar eller overkliga upplevelser. De upplevelser som 
beskrivits är skrämmande eller icke-skrämmande overkliga erfarenheter, snedvridning av 
dag, tid och plats uppfattningsförmåga och oförmågan att prata, tänka, minnas och förstå. 
 
Artikel 4 
Titel: ‘Fishing with the dead’ - Recall of memories from the ICU. 
Författare: Magarey, J. & McCutcheon, H. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 
År/Land: 2005, Australien. 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka minnen hos patienter som hade en kort 
vistelse på IVA med fokus på drömmar, mardrömmar och förvirring. 
Metod: Intervjuer och enkäter. 50 patienter var utvalda utav alla som blivit antagna på IVA 
de senaste två åren. Både kvalitativ och kvantitativ studie. 
Sammanfattning: Patienterna upplevde drömmar, mardrömmar och hallucinationer. Att 
drömma om döden var vanligt. Om varje patient fick en beskrivning på vad som hänt och 
vad som skulle komma att hända så skulle det hjälpa patienterna att bli trygga och förstå 
vad de upplevde. 
 
Artikel 5 
Titel: A phenomenological study of medically induced unconsciousness in intensive care. 
Författare: Sheen, L. & Oates, J. 
Tidskrift: Australian Critical Care. 
År/Land: 2005, Australien. 
Syfte: Att studera patienter som behandlats till läkemedelsinducerad medvetslöshet inom 
intensivvård 
Metod: Intervjuer genomfördes av 5 deltagare enligt fenomenologisk metod. Samtliga 
deltagare hade skrivits ut från sjukhuset 6-12 månader före studien och varit 
läkemedelsinducerat medvetslösa. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: Tre huvudteman behandlades; hjälplöshet, kognition och undsättning. 
Patienterna upplevde många saker trots att de ansågs vara medvetslösa. Avsaknaden av 
fysisk respons borde inte misstolkas som att kognitiva processer inte pågår. Patienterna 
kämpade för att tolka sin närmiljö genom sina drömmar. 
 
Artikel 6 
Titel: Health is yearning - Experiences of being conscious during ventilator treatment in a 
critical care unit. 
Författare: Karlsson, V. & Forsberg A. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 
År/Land: 2007, Sverige. 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av att vara vaken under 
ventilatorbehandling på IVA ur ett patientperspektiv. 
Metod: Intervjuer. 8 patienter som mottagit ventilatorbehandling. Finns annars inga 
speciella inklusionskriterier. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: Hälsa på IVA är förknippad med längtan. Patienten genomgår olika 
skeden av längtan som är en del i hans eller hennes tillfrisknandeprocess. Den patient som 
är medveten under ventilatorbehandling har egna åsikter om hur personalen ska bemöta 
hans eller hennes individuella behov. 
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Artikel 7 
Titel: Patients´ dreams in ICU: Recall at two years post discharge and comparison to 
delirium status during ICU admisson Amulticentre cohort study. 
Författare: Roberts, B., Rickard, C., Rajbhandari, D & Reynolds, P. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing.  
År/Land: 2006, Australien. 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva förhållandet mellan det observerade 
beteendet på IVA och de subjektiva minnen som patienterna har från IVA-vistelsen. 
Metod: Kohortstudie. 152 Deltagare. Man valde att ha med patienter som hade varit på 
IVA mer än 36 timmar och mindre än 96 timmar. Deltagarna skulle inte varit med om 
delirium eller något dement tillstånd tidigare. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: Intensivvårdspatienter fortsätter i hög grad att uppleva drömmar, 
hallucinationer och vanföreställningar efter att de har blivit utskrivna. Detta kan upplevas 
som skrämmande. Dessa upplevelser hänger kvar efter att patienten haft IVA-syndrom som 
är ett vanligt fenomen hos patienter som vårdats på IVA. 
 
Artikel 8 
Titel: Qualitative analysis of patients´ intensive care experience during mechanical 
ventilation. 
Författare: Wang, K., Zhang, B., Li, C. & Wang, C. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing. 
År/Land: 2008, Kina. 
Syfte: Att förstå patienters intensivvårdsupplevelse samtidigt som patienten tar emot hjälp 
ifrån en ventilator. 
Metod: Intervjuer. 11 Deltagare. Patienter som valdes ut hade överlevt en kritisk sjukdom. 
De skulle ha tagit emot ventilatorvård i minst 48 timmar. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: I Artikeln kunde man följa fem stycken teman, dessa var: att vara i en 
onaturlig miljö, fysiskt lidande, psykiskt lidande, självuppmuntran och självförtroende som 
är bra för patientens eget tillfrisknande.  
 
Artikel 9 
Titel: An exploratory study of patients´ perceptions, memories and experiences of an 
intensive care unit. 
Författare: Russell, S. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing  
År/Land: 1998, Australien. 
Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka patienters minnen som de har från 
vistelsen på IVA och vad det har för effekt på deras långsiktiga återhämtning.  
Metod: Intervjuer och frågeformulär. 86 stycken var intervjuade, de skulle ha varit på IVA 
längre än en vecka och var mest kritiskt sjuka. Kvalitativ och kvantitativ studie. 
Sammanfattning: Åtgärder som gjordes på IVA blev ihågkomna av patienter och deras 
anhöriga så långt som 6 månader efter att de hade blivit utskrivna. Forskningen visar att 
brist på kommunikation mellan personal och patienter var stressande för patienterna och att 
några av de psykiska problem som kan uppstå på IVA kunde förhindras genom en god 
kommunikation mellan personal och patient. 
 
Artikel 10 
Titel: Severely ill ICU patients recall of factual events and unreal experiences of hospital 
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admission and ICU stay - 3 and 12 months after discharge.  
Författare: Löf, L., Berggren, L. & Ahlström, G.  
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing. 
År/Land: 2006, Sverige. 
Syfte: Att beskriva ventilatorvårdade patienters minnesbilder av verkliga händelser och 
overkliga upplevelser vid 3 och 12 månader efter utskrivning från IVA. 
Metod: 9 patienter intervjuades med kvalitativ ansats vid 3 samt 12 månader efter 
utskrivning ifrån IVA. 
Sammanfattning: Patienters minnen av både verkliga händelser och overkliga upplevelser 
visar ingen skillnad i långtidsminnet efter 3 eller12 månader. Minnen av erfarenheter som 
varit traumatiska visar sig starkare än övriga minnen. Resultat påtalar behov av uppföljning 
efter vård på IVA. 
 
Artikel 11  
Titel: Long-term mechanical ventilation in a critical care unit: existing in an uneveryday 
world.  
Författare: Johnson, P., St John, W. & Moyle, W. 
 Tidskrift: Journal of Advanced Nursing.  
År/Land: 2006, Australien. 
Syfte: Att beskriva och tolka betydelsen av att vara behandlad en längre tid i ventilator. 
Metod: Studie med en ontologisk fenomenologisk ansats där ostrukturerade intervjuer 
gjordes på 9 patienter som behandlats på IVA mer än 7 dagar. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: Patienter upplevde generellt obehagliga och skrämmande upplevelser. 
Bisarra mardrömmar, oförmåga att skilja tid, plats samt fysiska obehag av ifrån de 
behandlingsmetoder som används. 4 genomgående teman; Kastas in i en overklig värld, 
existera i overkligheten, återta den vardagen och att bearbeta intrycken. 
 
Artikel 12 
Titel: Memories of intensive care. 
Författare: Adamson, H., Murgo, M., Boyle, M., Kerr, S., Crawford, C. & Elliot, D. 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing. 
År/Land: 2004, Australien. 
Syfte: Att undersöka patienternas minnen av intensivvård 6 månader efter utskrivning och 
att undersöka effekterna av upplevelse i sitt tillfrisknande 
Metod: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer gjordes på 6 patienter ungefär 6 månader 
efter utskrivningen från sjukhuset. Kvalitativ studie. 
Sammanfattning: Samtliga patienter visade sig ha kvarvarande fysiska eller psykiska 
problem efter behandlingen på IVA. Smärta, svaghet, fysisk trötthet och psykiska besvär. 
De tre huvudteman som presenterades var minnesbilder, reaktioner och komfort/obehag.  


