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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 

Sedering, delirium, agitation och smärta är viktiga områden inom intensivvård. Studier har 

visat på goda resultat vid bedömning av sederade patienter med validerade mätinstrument. 

Intensivvårdssjuksköterskan möter den sederade patienten dagligen i sitt arbete och ska enligt 

kompetensbeskrivningen ta hand om kritiskt sjuka patienter med svikt i ett eller i flera organ 

och utifrån patientens individuella behov förebygga, behandla, lindra och utvärdera 

omvårdnadsåtgärder. Den komplexa vården ställer stora krav på kunskap, kompetens och 

interprofessionellt omhändertagande på individnivå. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av teamarbete 

och bedömning av sederade patienter med validerade mätinstrument. 

Metod  

Kvalitativa individuella intervjuer valdes som metod för att besvara studiens syfte. Sju 

intensivvårdssjuksköterskor intervjuades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagarna i studien var intensivvårdssjuksköterskor i åldrarna 33-59 år med 1-21 års 

erfarenhet av intensivvård. Fem av deltagarna var kvinnor och två var män.  

Resultat 

Resultatet presenterades under kategorierna: Kunskap om bedömning av den sederade 

patienten och Teamarbete kring den sederade patienten och styrks av citat. Resultatet i 

studien visar på en bred kunskap och kompetens inom området. Flera exempel på god vård, 

teamarbete och professionellt förhållningssätt beskrevs. Det framkom dock en del brister och 

flera av deltagarna kände frustration över exempelvis teamarbete. Det belystes att 

kunskapsnivån om validerade mätinstrument var ojämn samt viljan med att använda dem inte 

alltid fanns. 

Slutsats 

Mer utbildning samt en tydligare motivering och uppmuntran till varför alla instrument 

används önskades. Ett område som återkom var svårigheterna och utmaningarna med ett 

effektivt teamarbete.   

Nyckelord: Intensivvård, erfarenheter, mätinstrument, sedering, sjuksköterska. 

 



 

 

ABSTRACT 
Background 

Sedation, delirium, agitation and pain are important areas in intensive care. Studies have 

shown good results in assessment of sedated patients with validated tools. Critical care nurse 

meets the sedated patient daily in their work and the skills described caring for critically ill 

patients with impairment in one or several organs and, based on the patient's individual needs, 

prevent, treat, mitigate, and evaluate nursing interventions. The complex care places great 

demands on the knowledge, skills and inter professional care on an individual level. 

Aim 

The aim of the study was to describe the intensive care nurses ' experiences of teamwork and 

assessing sedated patients with validated tools. 

Method 

Qualitative individual interviews were chosen as a method to answer the study's purpose. 

Seven intensive care nurses were interviewed and the content was analyzed using qualitative 

content analysis. Study participants were critical care nurses aged 33-59 years, with 1-21 

years of experience of intensive care. Five of the participants were female and two were male. 

Results 

Results were presented under the categories: Knowledge of assessing the sedated patient and 

Team work around the sedated patient and were corroborated by quotes. The results of the 

study show a broad knowledge and expertise in the field. Several examples of good care, 

teamwork and professional approach emerged. However, there was some deficiencies and 

several of the participants felt frustrated over the teamwork. It was revealed that the level of 

knowledge about validated instruments were uneven and the willingness of using them was 

not always there.  

Conclusion  

More training and a clearer motivation and encouragement to why we use all instruments was 

desired. One area that was highlighted several times was the difficulties and challenges of an 

effective team work. 

Keywords: Intensive care, experiences, assessment tools, sedation, nurse. 
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INLEDNING 
Intensivvårdssjuksköterskan möter den sederade patienten dagligen i sitt arbete. Sedering, 

delirium, agitation och smärta är viktiga områden inom intensivvård. Studier har visat på goda 

resultat vid bedömning av sederade patienter med validerade mätinstrument. Under 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi uppmärksammat att det råder viss tveksamhet kring 

bedömning av dessa patienter och hur de mätinstrument som finns implementerade på 

avdelningen används. Den berörda kliniken har uttryckt önskemål om att genom en studie 

bidra till kvalitetssäkringen kring sedering.  
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BAKGRUND 

Intensivvård 
På en intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas patienter som är för sjuka för att ligga på en 

vanlig vårdavdelning. Kriterier för inläggning på en intensivvårdsavdelning är att patienten 

sviktar i ett eller flera organ och behöver komplicerad och resurskrävande behandling. Hög 

koncentration av medicinteknisk utrustning krävs för att övervaka den svårt sjuka patienten 

och den ständigt närvarande personalen är specialistutbildad. Svikt i viktiga organfunktioner i 

förhållande till patientens behov kan förebyggas, ersättas och understödjas med hjälp av dessa 

faktorer. Det är den mest resurskrävande formen av sjukvård och bygger på ett 

multiprofessionellt samarbete för att bedriva en god och säker vård (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2014). Samarbetet på intensiven kräver effektiv kommunikation för att 

på ett säkert sätt utföra specifika uppgifter. Dålig kommunikation och bristande teamarbete 

bidrar ofta till förekomster av medicinska misstag inom intensivvård. Interventioner som 

hjälper till att förbättra kommunikationen inom intensivvården har resulterat i rapporter om 

minskat antal biverkningar. Simulerade scenarier har visat att effektiv kommunikation mellan 

medlemmarna i teamet är korrelerad även med förbättrad teknisk prestanda (Reader, Flin & 

Cuthbertson, 2007). 

Intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning 
Enligt riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) tar intensivvårdssjuksköterskan 

hand om kritisk sjuka patienter med svikt i ett eller flera organ. Utifrån patientens individuella 

behov ska intensivvårdssjuksköterskan förebygga, behandla, lindra och utvärdera 

omvårdnadsåtgärder. Intensivvårdssjuksköterskan har även ansvar för handläggning och 

utförande av ordinerade medicinska åtgärder. Det är viktigt att utifrån patientens behov kunna 

identifiera, mäta och utvärdera till exempel smärtlindring och sedering genom att använda 

olika typer av mätinstrument. Intensivvårdssjuksköterskan ska integrera evidens, 

vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet i patientomvårdnaden och kan på så sätt 

minimera riskerna för patienten, förebygga ohälsa samt bevara och stödja patientens 

egenförmåga till välbefinnande. Kompetensbeskrivningen lyfter även 

intensivvårdssjuksköterskans skyldighet att ha ett etiskt perspektiv och ett professionellt 

förhållningssätt gentemot både patienter och närstående. För att klara av sitt dagliga arbete på 

ett patientsäkert sätt krävs att intensivvårdssjuksköterskan har erforderlig utbildning och 

kännedom om såväl läkemedel som medicintekniska produkter. Det krävs även kunskap om 
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riktlinjer, lagar och författningar för att omvandla dagens krav på modern intensivvård till 

interprofessionellt omhändertagande på individnivå (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Bedömning av sederade patienter 
För att kunna uppnå optimal sederingsnivå, bör sederingsdjup och patientkomfort bedömas 

regelbundet (Samuelson, Lundberg & Fridlund, 2007). I en studie av Vasilevskis et al. (2011) 

beskrivs att bedömning av delirium och sedering med mätinstrument är en hållbar och pålitlig 

metod. Vårdgivare på IVA kan med trygghet förlita sig på sjuksköterskans bedside 

bedömningar som en del i diagnostisering, medicinska beslut och för kvalitetssäkring av 

vården (Vasilevskis et al., 2011). Det är viktigt att använda de mätinstrument som finns 

tillgängliga och validerade för bedömning av smärta, sedering och delirium för att titrera 

läkemedel till den ideala dosen för en enskild svårt sjuk patient. Ett evidensbaserat 

tillvägagångssätt till sedering och smärtlindring kan hjälpa till att förbättra kortsiktiga och 

långsiktiga utfall för varje enskild patient (Patel & Kress, 2011). Patienter med optimal 

sederingsnivå behöver kortare tid i ventilator och kortare tid på intensiven. Studier har visat 

att intensivvårdssjuksköterskors brist på erfarenhet och förtroende kan göra att hanteringen 

inte blir optimal, patienten kan antingen bli för djupt eller för lätt sederad. Klinisk erfarenhet 

krävs. Brist leder till oavsiktlig översedering av patienterna. Rätt utbildning och handledning 

är viktigt. Samarbete mellan yrkesgrupper lyfts fram som en förutsättning för att på ett 

framgångsrikt sätt utarbeta och följa kliniska riktlinjer (Schweickert et al., 2004; Egerod, 

Albarran, Ring, & Blackwood, 2013). Vinsten av att implementera ett PM för sedering är 

ökad patientsäkerhet med färre misstag.  Om sjuksköterskor ges rätt resurser, utbildning och 

stöd kan utfall för patienterna förbättras. Med PM och riktlinjer i kombination med 

erfarenheter kan oro, ångest och smärta hanteras på ett tryggare sätt (Beck & Johnson, 2008). 

Den mest vanliga sederingsskalan inom svensk intensivvård är Richmond Agitation- Sedation 

Scale (RASS). RASS används tillsammans med Confusion Assesment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM-ICU) och Critical- Care Pain Observation Tool (CPOT) för att 

bedöma tillståndet hos intensivvårdspatienter (Shehabi et al., 2010; 

http://www.icudelirium.org). 

På den berörda intensivvårdsavdelningen i denna studie finns PM och riktlinjer för 

bedömning, prevention och behandling av smärta, agitation och delirium. Detta ligger till 
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grund för att bedöma patientens komfort och sederingsdjup på ett integrerat sätt och därefter 

behandla enhetligt och patientsäkert. 

Validerade mätinstrument och deras användningsområden 
Sedering 
Sedering definieras som ett tillstånd som är framkallat av olika typer av läkemedel med 

lugnade effekt och sträcker från dåsighet till djup sömn (Cambridge Dictionary, 2014). 

Patienter på intensiven är ofta agiterade på grund av sin sjukdom vilket förutom obehag även 

är en patientrisk. Vissa sederande läkemedel har även en smärtstillande effekt, om inte så är 

fallet kan analgetika sättas in. Sedering är till för att hjälpa patienten att tolerera olika typer av 

krävande hjälpmedel och avancerade behandlingar som intubation och mekanisk ventilation.  

Även neurologiskt instabila patienter kräver ofta sedering. Det hjälper även patienten genom 

episoder av exempelvis svåra smärtor, infektioner och trauman (Shehabi et al., 2010; Barr et 

al., 2013).   

Utvecklingen mot att ha vaknare patienter inom intensivvård har pågått sedan 

millenniumskiftet (Egerod, Albarran, Ring & Blackwood, 2013; Kress, Pohlman, O'Connor & 

Hall, 2000). En studie som anses banbrytande av Strom, Martinussen och Toft (2010)  visar 

att icke sederade patienter har färre dygn i ventilator än sederade patienter där dagligt avbrott 

görs (wake up). Långa vårdtider leder till ökat lidande för patienten exempelvis i form av 

komplikationer som att patienten vid extubation är för djupt sederad och riskerar reintubation 

(Ely et al., 2003). Då den sederade patienten inte själv kan bidra till mobilisering är det viktigt 

att erhålla sjukgymnastik i preventivt syfte för att hindra uppkomst av trycksår. Djupet av 

sedering står i relation till risken för att drabbas av delirium där det oftare ses hos den djupt 

eller översederade patienten. Den sederade patienten löper även risk att exempelvis drabbas 

av ventilator associerad pneumoni (VAP) då dennes andningsförmåga är nedsatt.  

Dessa negativa aspekter av sedering leder till ökat lidande, längre vårdtid på IVA och högre 

mortalitet (Shehabi et al., 2010; Barr et al., 2013). 

Sedering liksom all typ av intensivvårdsbehandling bör ha ett tydligt mål som skall 

formuleras tydligt av den ansvariga läkaren samt dokumenteras och följas upp för att undvika 

överdosering av sedering. Att överdosera sederande läkemedel är dock vanligt och kan lätt 

förbises. För att undvika överdosering bör sederingsnivå bedömas flera gånger per dygn med 

hjälp av olika mätinstrument. Sederingsbehovet bör vara individuellt och möjlighet till att ha 
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intensivvårdspatienter som är osederade och som kräver mindre analgetika finns, men risken 

till delirium ökar. Om patienten kräver djupare sedering bör dagliga avbrott från sedering 

göras (Shehabi et al., 2010). Att uppnå rätt sederingsnivå och analgesi hos den kritiskt sjuke 

patienten måste vara målet för berörda yrkesgrupper inom intensivvården. Utmaningen för 

sjuksköterskorna på IVA är att hitta en balans mellan adekvat sedering och samtidigt undvika 

översedering (Kanji, 2005). Dock har forskning visat på att långvarig användning av sedering 

skadar patienten vilket förpliktigar läkare att använda metoder av sedering som minimerar 

dessa negativa effekter (Hooper & Girard, 2009). 

Wake up 
Enligt Kress, Pohlman, O'Connor och Hall (2000) skall daglig wake up göras för att undvika 

översedering hos intensivvårdspatienter och för att kunna bedöma neurologiskt status. 

Metoden går ut på att stänga av all sedering under en kort stund då 

intensivvårdssjuksköterskan genom att kommunicera med patienten bedömer medvetandegrad 

och neurologiskt tillstånd (Kress, Pohlman, O'Connor & Hall, 2000). Daglig wake up 

associeras med signifikant minskning av tid i ventilator (2 dagar), minskning av antal dagar 

på IVA (3,5 dagar) vilket leder till minskad VAP och minskade kostnader. Daglig wake up 

ger en möjlighet till att hitta acceptabelt sederingsdjup och samtidigt minimera negativa 

effekter av sedering (Kress, Pohlman, O'Connor & Hall, 2000; Hooper & Girard, 2009). 

I en jämförande studie mellan två grupper där man gjorde daglig wake up i den ena gruppen 

men inte i den andra analyserades psykologiska besvär. Slutsatsen som forskarna drog var att 

daglig wake up inte är skadligt och att det inte har lett till ökade psykologiska besvär. Studien 

pekade på förbättrade resultat vad gäller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) i gruppen där 

man gjort daglig wake up (Kress et al., 2003). 

RASS-skalan 
RASS skalan utvecklades av ett tvärvetenskapligt team på Virginia Commonwealth 

University i Richmond och är en 10 gradig skala som används för bedömning av sedering och 

agitation hos intensivvårdspatienter (http://www.icudelirium.org). Ett viktigt mål för RASS 

utvecklingen har varit att skalan ska vara tillräckligt bred för att kunna bedöma 

sederingsdjupet på en nivå som möjliggör mer exakt titrering av medicinering. I en studie 

gjord av Sessler et al. (2002) och Ely et al. (2003) beskrevs RASS som en logisk skala som 

möjliggör ett bra sätt för personalen att kommunicera sederingsdjup. RASS kan göras på 30 -

60 sekunder med användning av tre enkla steg: observation, verbal stimulering och fysisk 
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stimulering. RASS är ett mätinstrument som passar in hos alla intensivvårdspatienter då den 

ger en möjlighet till att utvärdera både agitation och sedering på en och samma skala genom 

att använda de positiva tal till agitation och negativa tal till sedering (Sessler et al., 2002 ; Ely 

et al., 2003). Enligt Barr et al. (2013) och Vasilevski et al. (2011) är RASS ett av de mest 

pålitliga instrument för att bedöma sederingsdjup hos vuxna intensivvårdspatienter.  

Delirium och agitation 
Begreppet intensivvårdsdelirium användas för akut förvirringstillstånd som kännetecknas av 

akut insättande störningar på kognitiva förmågor med fluktuerande förlopp över tid. Delirium 

är en form av hjärndysfunktion och en markör för sjukdom som finns på en 

intensivvårdsavdelning. Man skiljer på tre typer av delirium: hyperaktivt, hypoaktivt samt en 

blandform (Liptzin & Levkoff, 1992). Det krävs erfarenhet och noggrannhet för att upptäcka 

dessa olika typer då symtomen varierar mellan oro, agitation, paranoia, rastlöshet, ångest, 

frånvarande sätt och verbal dämpning. Olika riskfaktorer för att utveckla delirium har 

identifierats såsom demens och hypertoni och även sociala faktorer såsom alkohol- och 

läkemedelmissbruk (Ouimet, Kavanagh, Gottfried & Skrobik, 2007; Pisani, Murphy, Araujo 

& Van Ness, 2010). Akut förvirringstillstånd är oftast tillfälligt och kortvarigt men kräver 

snabba vårdåtgärder för att inte övergå till abstinens (Ouimet, Kavanagh, Gottfried & 

Skrobik, 2007). Trots att forskning visar på en länk mellan sedering och delirium samt 

psykologiska och kognitiva långsiktiga besvär så finns det brister i övervakningen av delirium 

på ett systematiskt sätt (Forsgren & Eriksson, 2010). Även om patienten är lätt sederade kan 

man fortfarande få delirium vilket ger sämre utfall samt högre mortalitet, längre tid i 

ventilator och längre vårdtid på IVA (Shehabi et al., 2010; Ely et al., 2003). För närvarande 

finns det svaga bevis som stödjer effekten av icke-farmakologiska interventioner på 

intensivvårdsdelirium. Implementering av enkla åtgärder såsom omorientering, förbättring av 

sömn, miljön och minimering av läkemedel förknippade med delirium kan hjälpa till att 

minska förekomsten. Tidig mobilisering har visats minska delirium på IVA. Ett protokoll för 

daglig wake up tillsammans med tidig mobilisering har visat minska förekomsten av delirium 

samt även förbättra andra viktiga utfall såsom dödlighet (Girard et al., 2008; Schweickert et 

al., 2009).  

CAM-ICU-skalan 
I en studie av Ely et al. (2001) beskrivs intensivvårdsdelirium som en komplikation av 

sedering som mäts alldeles för sällan. CAM-ICU utvecklades för läkare och forskare men är 
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nu tillgänglig att användas av intensivvårdssjuksköterskor. CAM-ICU är översatt och 

validerat på tio olika språk och anses vara en ”gyllene standard” för diagnostik av delirium 

(Van Rompaey et al., 2008; http//www.icudelirium.org). Vidare menar Ely et al. (2001) och 

Van Rompaey et al. (2008) att en rutinövervakning av delirium hos vuxna 

intensivvårdspatienter är genomförbar i klinisk praxis och att CAM-ICU anses vara det mest 

tillförlitliga övervakningsverktyget för delirium hos den gruppen av patienter. Enligt Van 

Rompaey et al. (2008) är screening av delirium lätt att implementera i den dagliga 

omvårdnaden efter utbildning men kräver ingen speciell psykiatrisk utbildning.  

Bedömning av patienterna baseras på fyra symtom: akuta förändringar i patientens mentala 

uppförande, ouppmärksamhet, vimsigt tankemönster och förändrad medvetandegrad (Ely et 

al. 2001). 

Smärta 
Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) kan smärta definieras enligt 

följande: ” En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med faktisk eller 

potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (http://www.iasp-pain.org). 

Vid all smärtbehandling måste graden av smärta bedömas och dokumenteras kontinuerligt där 

grunden till smärtbedömning är patienternas egna upplevelser och beskrivning av smärta. Det 

finns olika typer av skalor för bedömning av smärta. De vanligaste endimensionella skalorna 

är visuell analog skala (VAS) och numerisk skala (NRC) där patienten bedömer sin smärta 

längs en 10 cm lång linje och med hjälp av en markör ställer in sin aktuella smärtnivå mellan 

0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Dessa skalor förutsätter att patienten inte 

har en sänkt medvetandegrad eller kognitiv svikt (Vårdhandboken, 2014). Enligt Gélinas, 

Fillion, Puntillo, Viens och Fortier (2006) kan smärta vara svår bedömd hos sederade 

intensivvårdspatienter och kan därför lätt underbehandlas. CPOT är en beteendeskala som 

används på IVA och innehåller bedömning av patientens oro, muskeltonus, ansiktsuttryck och 

verbala uttryck. Resultatet skall sedan värderas utifrån patientens medvetandegrad, 

allmäntillstånd och läkemedelspåverkan (Gélinas, Fillion, Puntillo, Viens & Fortier, 2006). 

CPOT-skalan 
Det finns flera typer av mätinstrument beskrivna i olika studier för att bedöma smärta hos 

svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelning. Det mätinstrument som visat sig fungera bäst 

hos den sederade patienten är CPOT. CPOT innefattar fyra olika beteendekategorier: 
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ansiktsuttryck, kroppsrörelser, muskeltonus och följsamhet med ventilator hos intuberad 

patient eller verbala ljud om extuberad patient (Gélinas, Fillion, Puntillo, Viens & Fortier, 

2006). I en studie av Nürnberg Damström, Saboonchi, Sackey och Björling (2011) översattes 

CPOT till svenska och testades på en intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att den 

svenska versionen av CPOT är ett giltigt och tillförlitligt mätinstrument för bedömning av 

smärta hos svårt sjuka patienter. I en annan studie fick intensivvårdssjuksköterskorna fylla i 

en enkät och utvärdera CPOT efter 12 månaders användning. Majoriteten av 

intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att CPOT var enkel att använda och gjorde 

patientvården lättare (Gélinas et al., 2014; http//www.icudelirium.org). 

I en studie hade man undersökt användandet av CPOT vid procedurrelaterad smärta. 

Parametrar som studerades var medelartärtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och 

syresättning. MAP, HF, och AF ökade vid vändning och SPO2 sjönk vilket tyder på att även 

sederade patienter kan känna smärta och obehag. Detta stärker användandet av ett validerat 

mätinstrument som CPOT vid smärtbedömning av den sederade eller medvetandesänkta 

patienten (Gélinas & Johnston, 2007). 

The Theory of comfort av Katharine Kolcaba 
Kathrine Kolcaba är en amerikansk sjuksköterska som genom sin forskning utvecklat sin 

middle-range teori “The theory of comfort” sedan början av 1990-talet (George & Hickman, 

2011). De mest centrala begreppen är comfort- lättnad/bekvämlighet/komfort och dess 

aspekter ease- ro/belåtenhet, relief- behovstillfredsställelse och transcendence- transcendens. 

Innebörden av relief är enligt Kolcaba upplevelsen av att få ett speciellt behov tillfredsställt 

och ett måste för att kunna återgå till tidigare funktion eller nå en fridfull död. Exempelvis att 

få läkemedel mot illamående eller att få ett problem förminskat av en icke medicinsk åtgärd 

som att ha tillgång till information om sin situation. Ease definieras som ett tillstånd av ro 

eller belåtenhet och är den aspekt av comfort som behövs för att kunna upprätthålla kroppsliga 

funktioner. Transcendence är det tillstånd där varje vardaglig styrka stärks och där man höjs 

över sina problem och smärta (Kolcaba, 1994). En av styrkorna med teorin är enligt Kolcaba 

och Wilson (2002) att när en aspekt av komfort uppmärksammas och åtgärdas kan den 

indirekt göra att nivån på en annan av aspekterna upplevs förbättrad. Det vill säga att komfort 

är ett dynamiskt tillstånd där helheten är större än summan av sina delar. Sjuksköterskan 

identifierar något av de mänskliga behoven relief, ease och transcendence och möter dem i 
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fyra sammanhang av holistisk mänsklig erfarenhet: fysiska, psykospirituella, sociokulturella 

och miljömässiga (Kolcaba & Wilson, 2002).  

I en artikel beskriver Kolcaba (1995) en modell för omvårdnad som sjuksköterskan kan arbeta 

efter, The art of comfort care. Sjuksköterskans roll är att upptäcka patientens behov och 

därefter arbeta systematiskt med att tillfredsställa dessa efter utarbetandet av vårdplaner. 

Kolcaba (1995) föreslår att sjuksköterskan använder checklistor när de bedömer varje patients 

nivå av komfort. Sjuksköterskan utför individanpassade åtgärder efter en mall där åtgärderna i 

sin tur kan ge positiva effekter på andra behov i de fyra mänskliga sammanhangen än de som 

var målet för åtgärden. På detta sätt är detta en holistisk metod med ett patientcentrerat fokus. 

Kolcaba anser att sjuksköterskan i vår moderna tid behöver ett effektivt organiserande 

ramverk för att underlätta sitt utövande av omvårdnad. Patienter behöver och vill ha komfort 

och lindring. The art of comfort care är en hjälp att hantera den moderna tidens stress som 

dagens vårdmiljö innebär (Kolcaba, 1995). Kolcaba (1995) menar även att modellen hjälper 

sjuksköterskan att ta till vara på sin kunskap och erfarenhet och utvecklas med den.  

PROBLEMFORMULERING 
Forskning visar att det finns validerade mätinstrument för bedömning av sedering, delirium, 

agitation och smärta samt att de bör användas inom intensivvård. Sedering på en 

intensivvårdsavdelning är en utmanande uppgift med många aspekter att ta hänsyn till. 

Arbetet kring den sederade patienten är beroende av ett multiprofessionellt team med förmåga 

att samarbeta. Teamets roll är att se till individens behov i en utsatt situation. Det är en 

balansgång att hitta ett adekvat sederingsdjup och undvika överdosering. Klinisk erfarenhet i 

kombination med integrering av tillgängliga vetenskaplig evidens såsom validerade 

mätinstrument, är en förutsättning för god och säker vård. Intensivvårdssjuksköterskans 

omhändertagande av patienter på IVA måste genomsyras av ett empatiskt och inkännande 

förhållningssätt. Bedömning och utvärdering bör ske med inlevelse och fantasi vilket kräver 

att sjuksköterskan använder sin kliniska erfarenhet i beslutsprocessen. Forskning tyder på att 

regelbunden bedömning av sederade patienter leder till minskad tid i ventilator och därmed 

kortare tid på IVA. Studier visar att översedering och långa vårdtider är förknippade med 

komplikationer. Det finns därför goda skäl till att se över intensivvårdssjuksköterskors 

bedömning av och arbete kring den sederade patienten inom intensivvården idag. 
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SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av teamarbete 

och bedömning av sederade patienter med validerade mätinstrument. 
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METOD 

Design 
En kvalitativ studie genomfördes. Kvalitativ design gav flexibilitet och ett öppet 

förhållningssätt mot forskningsfältet exempelvis genom följsamhet vid datainsamling och 

dataanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden följer de sju stadier i en kvalitativ 

intervjuundersökning som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver: tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  

Urval 
Studien genomfördes på en intensivvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Urvalet av deltagarna gjordes genom ett bekvämlighetsurval. De personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som befann sig på platsen då intervjuerna skulle äga rum tillfrågades 

om deltagande i studien. Deltagarna i studien var intensivvårdssjuksköterskor i åldrarna 33-59 

år med 1-21 års erfarenhet av intensivvård. Fem av deltagarna var kvinnor och två var män. 

Inklusionskriterier: intensivvårdssjuksköterskor anställda på aktuell intensivvårdsavdelning.  

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde genom enskilda halvstrukturerade intervjuer. Sju intervjuer 

genomfördes med hjälp av en frågeguide (Bilaga 1) med en översikt över de ämnen som 

studien avsåg att undersöka samt förslag på frågor. Frågorna utarbetades så att de kunde 

besvara studiens syfte.  Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Ljudet spelades in med en 

digital diktafon och båda författarna deltog vid samtliga intervjuer.  

Dataanalys 
Materialet transkriberades för att överföras från en form (muntlig) till en annan (skriftlig) av 

författarna gemensamt. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och om något enstaka ord inte gick 

att uppfatta ersattes det med (…). En första tolkning av materialet gjordes vid intervjutillfället 

genom att ta del av kroppsspråk, hållning och gester. En andra tolkning gjordes under 

transkriberingen. Därefter analyserades materialet med fokus på mening. Bärande 

meningsenheter klipptes ut till en mall. I detta skede gjordes ingen tolkning utan allt material 

inkluderades. Nästa steg var meningskondensering där varje meningsenhet sammanfattades. 

Huvudinnebörden återgavs med kortare meningar. Därefter skrevs alla kondenserade 

meningar ut och klipptes isär.  Klippen sorterades i olika högar med liknande innehåll och 

kodades. Koderna bearbetades och indelades efter ytterligare analys i två kategorier som 
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sedan användes som huvudrubriker i resultatet. Koderna låg till grund för de sju 

underrubrikerna. Tillvägagångssättet är hämtat från Kvale och Brinkmann (2014).  

Exempel från mallen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Ibland kanske det är så uppenbart 
också, att jag kommer inte få ett 
klart och tydligt svar i alla fall av det 
när jag gör CAM-ICU med patienten 
men jag förstår av alla dom där olika 
parametrarna att han är inte klar och 
medveten utan är delirisk. 

Ibland är det 
uppenbart att 
patienten är delirisk. 
 
 

CAM-ICU och 
delirium 

 
 
 
 
 

Kunskap om 
bedömning av den 
sederade patienten 

Det blir ju väldigt godtyckligt. Det 
blir ju min uppfattning hur patienten 
signalerar sin smärta. Och det är ju 
inte alltid säkert att min uppfattning 
stämmer överens med CPOT. Det är 
svårt att veta om jag har bedömt det 
här riktigt? 

Det blir godtyckligt, 
min bedömning av 
smärta. 

CPOT och 
smärt-
behandling 

 

 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2012) lyfter fram fyra huvudkrav på forskning som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet ställer krav 

på forskaren att informera de av forskningen berörda personerna om deras uppgift och villkor 

i deltagandet i projektet. Samtyckeskravet beskriver deltagarnas självbestämmanderätt samt 

kravet att forskaren inhämtar samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

deltagarna skall förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet endast får användas för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2012). I föreliggande studie tillfrågades den berörda verksamhetschefen 

skriftligen (Bilaga 2) om tillstånd att få genomföra studien på den berörda 

intensivvårdsavdelningen. Data som insamlades vid intervjuerna och det skriftliga materialet 

hanterades konfidentiellt. Deltagarna informerades muntligt och skriftligt (Bilaga 3) om 

frivilligheten att delta i studien och att de när som helst kunde avbryta deltagandet samt att de 

kunde välja att inte svara på vissa frågor. Intervjuerna genomfördes i avskilt rum så att 

deltagarna inte skulle bli störda eller känna sig utsatta. Vid redovisning av resultatet 
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avidentifierades citat så att de inte gick att koppla till enskild person. Detta tillvägagångssätt 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2012). 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras under de två kategorierna: Kunskap om bedömning av den sederade 

patienten och Teamarbete kring den sederade patienten. De sju koderna utgör underrubriker. 

Deltagarna presenteras i resultatet som deltagarna eller sjuksköterskorna. 

Kunskap om bedömning av den sederade patienten 
Sederingsdjup 
Flera av sjuksköterskorna beskrev att läkarna tyckte att patienterna skulle vara osederade för 

enligt forskningen minskas mortaliteten och vårdtiderna kortas. Andra tankar som framkom 

var att det kunde vara bra med vaknare patienter med hänsyn till risken att utveckla delirium 

och PTSD. Några av deltagarna kände en frustration över att läkarna ville ha patienterna 

ytligare sederade på bekostnad av att sjuksköterskorna upplevde att patienten inte mådde bra 

och att det var en patientrisk. 

Oftast tror jag att de kanske ligger lite djupare än vad det är ordinerat, att de 
inte riktigt tål att vara så ytliga eller att vi hinner inte hantera så ytliga 
patienter för att de blir stressade, de är uppe med händerna på tuben. Det kan 
vara andra saker som gör att de kanske ligger lite djupare än vad doktorerna 
egentligen önskar 

Olika tankar om sederingsdjup framkom, vissa deltagare uppgav att patienterna inte var djupt 

sederade utan ofta lätt sederade.  Andra nämnde att oroliga patienter kunde bli djupare sövda 

eller till och med för djupt sövda men att det var en konsekvens med hänsyn till de 

säkerhetsrisker det medför att ha en exempelvis agiterad och stressad patient för ytligt sövd. 

Flera av deltagarna belyste vikten av att patienten var bekväm och komfortabel, att detta låg 

till grund för sederingsdjup. Om patienten verkade motoriskt orolig eller obekväm togs det av 

flera sjuksköterskor som ett tecken på för ytlig sedering och justerades till en komfortabel 

sederingsnivå.  

Ja komfortsedering eller komfort för patienten heter det ju nu idag då får man ju 

balansera så att patienten är komfortabel med vakenheten i förhållande till 

stöket och tuben och smärtan och analgesin förstås också. Ibland har det hänt 

att man fått smyga med sedering bakom patientens rygg. 

Några deltagare beskrev att patienterna ibland var djupare sövda än det som var ordinerat men 

att detta var nödvändigt för att patienten skulle kunna tolerera stressen det innebär att vara 

inlagd på IVA. Flertalet hade erfarenheter av att patienterna verkade störda av ljud, ljus och 
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andra störande moment vilket de även hade fått bekräftat i forskning. Detta resulterade enligt 

deltagarna i att patienterna sövdes djupare men att de då inte kunde medverka i samma 

utsträckning i sin egen vård. Flera sjuksköterskor beskrev konflikten mellan att ha patienterna 

så vakna som möjligt men ändå komfortabla.  

Enligt ordination skall patienterna vara så vakna som möjligt men ibland är 

dem lite för djupt sövda. 

Att utvecklingen har gått från att ha djupt sövda patienter till att ha dem så ytliga som möjligt 

belystes av flera deltagare.   

För 25 år sedan så var alla väldigt djupt sederade och då fick de någon form av 

cocktail som var samma för alla i princip. Man blandade både sedering och 

analgetika i en men sen har man individanpassad det här väldigt mycket. Ju mer 

tiden har gått desto ytligare eller vaknare har patienten blivit. 

Det ansågs även viktigt att sjuksköterskan var väl insatt i patientens anamnes och aktuella 

status som skador, psykiatrisk bakgrund, eventuellt alkoholmissbruk, neurologiska skador, 

hotad luftväg och följsamhet till respirator. Deltagarna beskrev att sederingsnivån borde 

individanpassas till en hanterbar lugn nivå. 

Om jag har information om att det var en svår intubation, eller att patienten är 

svullen runt halsen vet jag att patienten ska vara djupt sövd för att minimera 

risken för själv-extubation. 

Sjuksköterskorna upplevde att läkarna ville ha patienterna lätt sederade för att fort kunna 

extubera. Flera av deltagarna beskrev stressiga situationer där patienterna pressades till 

väckning och snabb extubation för att därefter kunna skickas till avdelning.  

Det är ju inte direkt så att man får ligga till sig här en vecka och sova bara för 

att det är skönt. Ibland kan man känna att det är en patient som man hetsar på 

och skickar lite tidigt. Men ibland känns det helt lugnt liksom det beror alldeles 

på vad det är för typ av patient kan jag känna. Sen kan jag känna att om de 

hetsar iväg en äldre patient så kan den komma tillbaks i retur. En yngre patient 

i samma status klarar ju det bättre.  
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Wake up beskrevs av flera av sjuksköterskorna som ett bra sätt att utvärdera patientens 

sederingsdjup på. Då kunde även neurologiskt status tas. Målet uppgavs vara att hitta rätt 

sederingsnivå för just denna individ så att denne upplevdes komfortabel och avslappnad. Man 

uppgav även att wake up borde genomföras dagligen då det ansågs minska risken för 

delirium, PTSD och sänka mortaliteten. Vissa ansåg att wake up fungerade bra och att det 

gjordes dagligen medan andra beskrev svårigheter beroende på patientens anamnes, vilken 

läkare som var ansvarig och till vilken grad patienten medverkade. Vilka droger patienten var 

sederade med spelade även in då det kunde förlänga patienternas uppvaknande.  Orsaker till 

att inte göra daglig wake up ansågs vara om patienten hade vissa neurologiska skador, inte 

förmodades tåla stresspåslaget eller respiratoriska problem med hotande luftväg. Några 

beskrev att wake up ibland inte var en prioriterad åtgärd. 

Vi ska göra wake up dagligen men det är vi nog lite dåliga på. Det sitter kanske 

i väggarna. 

RASS och bedömning av sederingsdjup 
En aspekt som belystes var vikten att bedöma patienterna för att undvika översedering. Till 

grund för bedömningen låg observationer gjorda under omvårdnasprocedurerna genom att 

bedöma patientens mimik och följsamhet till respiratorn. Alla sjuksköterskor uppgav att de 

kände till att det var RASS som användes på kliniken för att bedöma sederingsdjup. Några 

deltagare belyste en farhåga att en del kollegor felaktigt använder GCS (Glasgow Coma 

Scale) för att bedöma sederingsdjup. Flera uppgav att de använde RASS minst en gång per 

pass i samband med omvårdnadsstatus genom att de fick en uppfattning om patientens grad av 

vakenhet då den är avsedd för både sederade och osederade patienter.  

RASS är ju på något sätt som den är. Sover patienten eller sover patienten inte? 

Är patienten nöjd och sover eller är patienten onöjd och sover? Det är inte så 

mycket habrovinkler. 

Flera deltagare hade goda erfarenheter av RASS, att den var en av faktorerna som de använde 

i sin bedömning och att den var bra på att mäta det som den var avsedd för. RASS - skalan 

beskrevs som bred och tydlig av några medan andra gav mer tvetydiga åsikter.  

Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är men det är lite sådär godtyckligt såklart 

för det är ju jag som måste bedöma om patienten är sederad och inte alert och 
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lugn, så då är det ju jag som måste bedöma. Det gör man ju lite godtyckligt 

såklart men jag tycker ändå att RASS är ganska bra. 

Flera sjuksköterskor beskrev att de bedömningar de utförde ledde till konkreta åtgärder. 

Några sjuksköterskor uppgav att det var bra med olika mätinstrument och att de blev hjälpta 

av dem. Andra upplevde att det kunde bli för många olika mätinstrument att ta hänsyn till. 

Flera sjuksköterskor beskrev med frustration att de inte var säkra att det de fyllde i med hjälp 

av skalor verkligen kom patienten till nytta. För att bli säkrare i sina bedömningar uppgav 

flera sjuksköterskor att kontinuitet var en viktig faktor.  

Framförallt tycker jag att det är viktigt med patient/personal kontinuitet för att 

man blir säkrare i sin bedömning, man lär känna patienten på något sätt. 

Flera beskrev även en känsla av att man i teamet försöker göra allt för patienterna och att de 

blev hjälpta av de bedömningar som gjordes.  

CAM-ICU och delirium  
Flera deltagare uppgav att de bedömde enligt CAM-ICU en gång per pass på vakna patienter 

eller om en förändring noterades hos patienterna. De ansågs att CAM-ICU borde göras på alla 

patienter som inte är sövda och både på intuberade och icke intuberade patienter. Dock 

beskrevs svårigheter att genomföra CAM-ICU på intuberade patienter. 

Det är lite svårare på lite lulliga intuberade patienter än på extuberade och 

vakna. 

Den allmänna uppfattningen om CAM-ICU var att den kändes påtvingad och ibland onödig 

då patienten var uppenbart delirisk. Flera deltagare beskrev ett obehag inför att ställa frågorna 

till patienterna på ett naturligt sätt och att de inte alltid fungerade så bra. Man var rädd att 

patienterna skulle känna sig vilseledda och dumma av frågorna.  

Jag känner mig obekväm att göra CAM-ICU och sen så vet jag att man faktiskt 

finner iva delirium fast jag tolkar patienten som orienterad och klar. Jag vill ha 

en relation till patienten, det kanske man inte alltid får bara efter ett pass, 

ibland är det svårt att ställa de här frågorna tycker jag som till exempel ser du 

saker, hör du konstigheter? Att ställa de frågorna utan att patienten ska tro att 

vi tycker att de är korkade eller dumma i huvudet. 
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Någon belyste även att språket kunde vara ett hinder för de patienter som inte hade svenska 

som modersmål. Man beskrev även att de droger som administrerats till patienten var till 

dennes nackdel i en bedömning. Flera deltagare berättade att de hellre pratade med 

patienterna på ett mer naturligt sätt genom att fråga vilken dag det var, bad dem uppge sitt 

namn etcetera. På så vis kunde de lära känna patienten och bilda sig en uppfattning om de var 

deliriska eller inte. Att hjälpa patienten att få en uppfattning om sin situation minskar risken 

för delirium enligt flera av deltagarna. Att underlätta kommunikation med patienten genom att 

se till att de hade tillgång till hjälpmedel så som glasögon, hörapparat, klocka och anhöriga 

ansågs viktigt men ibland bortglömt trots att det minskar risken för delirium. Även samarbete 

med fysioterapeuter ansågs kunna bidra till patienternas verklighetsuppfattning.  

Det här att komma upp och kanske sitta i fåtölj och titta ut genom fönstret eller 

få någon form av känsla för att världen pågår där ute brukar kunna hjälpa.  

Meningarna huruvida CAM-ICU var bra eller inte gick isär. Några ansåg att den numera 

omarbetade varianten fungerade bra medan andra inte hade fått in känslan för hur den skulle 

användas. Några uppgav att de inte använde instrumentet i den omfattning det var tänkt 

antingen genom att inte använda det alls eller att de bara ställde vissa av frågorna. Några 

uppgav att de gjorde den men att det aldrig blev riktigt bra. Det ansågs av några att CAM-ICU 

var ett dåligt instrument då svaren kunde leda till felaktiga antaganden. 

Det är väl ett ganska grovt instrument ändå. Det är många patienter som är 

positiva i CAM-ICU men ändå är orienterade. 

En fördel som togs upp var att om man får en positiv CAM-ICU och är agiterad så går det att 

behandla både medicinskt enligt avdelningens PM eller genom omvårdnadsåtgärder. Flera 

deltagare betonade vikten av att upptäcka delirium då det ökar mortaliteten. Att kunna utföra 

en åtgärd upplevdes som motiverande att genomföra bedömningen då man såg en konkret 

nytta för patienten. 

Om jag bedömer någon positiv för delirium kan vi utföra någon åtgärd som att 

flytta till enkelrum. Vi försöker verkligen! 

Andra kände en frustration över att informationen som kommer fram inte leder till något. Man 

angav bristande kommunikation mellan yrkesgrupperna samt brist på 100 % riktlinjer för 

behandling av delirium som möjliga orsaker.  
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Om saker och ting är förankrade hos läkarna har dem lättare att ta till sig det 

man säger. Till exempel om jag säger att jag har en patient med positiv CAM-

ICU så säger nog flera doktorer att det måste vi göra något åt medan om jag 

säger att en patient är bedömd enligt CPOT och har smärta då händer nästan 

ingenting! Den är inte lika förankrad. 

En positiv kommentar som framkom var det arbete som komfortgruppen på avdelningen gjort 

kring prevention och hantering av delirium. Det ansågs vara ett bra och användbart stöd i det 

dagliga arbetet. En annan prevention som togs upp var att tillgodose patientens behov av vila 

genom att försöka göra alla procedurer och åtgärder på samma gång.  

CPOT och smärtbehandling 
Alla deltagare kände till CPOT och visste att den användes för att bedöma smärta genom att 

observera patienten. Vissa ansåg att det inte fanns något säkert sätt för bedömning av smärta 

hos en sederad patient. Flera av deltagarna upplevde det som en svår uppgift.  

Några sjuksköterskor upplevde CPOT som ett grovt instrument och tyckte att den ibland 

kunde vara svårtolkat. Några sjuksköterskor gav förslag att CPOT kunde vidareutvecklas för 

specifika patientgrupper.  En sjuksköterska beskrev tolkning av CPOT som ens egen 

uppfattning av patientens smärta.  

Det blir ju väldigt godtyckligt. Det blir ju min uppfattning hur patienten 

signalerar sin smärta. Och det är ju inte alltid säkert att min uppfattning 

stämmer överens med CPOT. Det är svårt att veta om har jag bedömt det här 

riktigt? 

Några sjuksköterskor tyckte att CPOT tillsammans med de fysiologiska parametrarna var ett 

bra sätt att bedöma smärta hos vuxna intensivvårdspatienter eftersom VAS skalan inte gick att 

använda på sederade patienter. En annan sjuksköterska tyckte att CPOT fungerade ganska bra 

då den är mer förankrad än någon annan skala. Flera deltagare belyste tveksamheter kring 

trovärdigheten av CPOT då de ibland kunde känna att de mätte obehag och inte smärta. 

Exempel gavs på att patienterna kunde känna obehag vid vändningar och grimasera utan att 

ha ont.  

Alla sjuksköterskorna uppgav att de använde sin kliniska blick när de skulle smärtbedöma en 

sederad patient. De uppgav att genom att observera de vitala parametrarna såsom 
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andningsfrekvens, blodtryck, puls, syresättning samt hudfärg och tonus kunde de få en god 

uppfattning av patientens smärttillstånd. Några deltagare berättade att de därefter bedömde 

patienten efter CPOT skalan. Flera deltagare upplevde svårigheter med att tolka exempelvis 

ansiktsuttryck då de inte kände till patientens habitualtillstånd.  

Det som vi har att gå på för att bedöma smärta är framförallt vitala parametrar 

och pannrynkan. Vissa har ju rynkor hela tiden och det är ju inte så kul, de blir 

väldigt smärtlindrade.  

Några av deltagarna beskrev att det blir en subjektiv bedömning av patientens smärta och att 

det bygger på den enskilda sjuksköterskans erfarenheter. Med hänsyn till patientens ålder, 

kön, psykanamnes, grad av ångest och storleken på skadan, gjordes en subjektiv tolkning av 

smärtuttryck.  

Sjuksköterskornas uppfattningar om smärtbehandling på intensiven gick isär. Vissa ansåg att 

patienterna var adekvat smärtlindrade och någon uttryckte även att de ibland fick för mycket 

smärtlindring. Flera uttryckte dock en känsla av underbehandling och ansåg att det fanns 

brister inom området som kunde förbättras. Ett exempel som gavs handlade om smärtlindring 

i samband med wake up.  

Ibland används analgetika i ett sederande syfte och om vi ska göra ett wake up 

vill läkarna gärna stänga av allt. Det kan jag många gånger tycka att vänta nu 

vi har ju någon som ligger här med kanske brutet alltihopa och så stänger vi av 

smärtlindringen och jag har fått till svar några gånger utav läkarna att alltså 

det behöver inte göra ont och själv känner man att rör mig inte om jag ligger 

med de här skadorna. Det borde göra skit ont! Jag har ju liksom inte ett helt ben 

i kroppen.  

De flesta var överens om att IVA patienterna nog har mer smärta än vi tror. Flera kunde sätta 

sig in i situationen och beskrev exempelvis att vem som helst skulle ha ont om de hade legat 

stilla i sängen en längre tid. Någon poängterade även att det är viktigt med bra smärtlindring 

för att förebygga delirium och korta vårdtiden.   

Kunskap och kompetens av validerade mätinstrument och riktlinjer 
Alla deltagare beskrev brister i kunskapsnivån gällande de instrument som används på 

avdelningen för att bedöma sederade patienter. Man uppgav att exempelvis RASS ibland 
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gjordes lite halvslarvigt på grund av kunskapsbrist och att en och samma patient kan bedömas 

olika av olika individer. Alla sjuksköterskor upplevde att de behövde bli bättre på flera av 

bedömningsskalorna och att deras kunskapsnivå ansågs vara ojämn.  

Flera deltagare uttryckte att deras professionella erfarenhet var avgörande i kombination med 

mätinstrument när beslut kring nedtrappning alternativt avstängning av sedering fattades. 

Patientens bakgrund i kombination med den aktuella situationen gjorde att den erfarna 

sjuksköterskan kunde hantera sedering och smärtbehandling på ett bra sätt.  

Och så på något sätt har jag en känsla för patienten om man kan stänga av 

allting på en gång eller om jag ska trappa ned lite först. Så det blir från 

situation till situation. Mina erfarenheter hjälper mig att väcka patienten så att 

jag har den i min hand. 

Flera deltagare beskrev bristande kunskaper om RASS och att de fortfarande behövde 

använda lathunden. RASS kunde uppfattas som nytt och svårt och att de var i behov av 

instruktioner då de fortfarande var i inlärningsfasen.  

På min utbildning så lärde vi oss bara att RASS det är det vi mäter med och då 

mäter man och ser om patienten är oväckbar, djupt sederad, måttligt sederad 

eller vad det nu är. Jag har egentligen aldrig lärt mig de olika kriterierna.  

Några uppgav att de bara fyllde i RASS per automatik och hade inte funderat över om den var 

bra eller dålig, möjligen på grund av ointresse. Flera andra ansåg sig besitta tillräckligt med 

kunskaper beträffande RASS.  

Sjuksköterskorna uppgav att det fanns behov av mer utbildning kring CAM-ICU men att det 

framför allt var en fråga om träning. Några uppgav fortfarande en osäkerhet kring frågorna i 

CAM-ICU och hade en önskan om mer kunskap.  

Jag skulle kunna tänka mig att jag fick stöd i CAM-ICU hanterandet. Då skulle 

jag kanske vilja att någon visar eller att det kanske fanns sån där film som det 

finns med CPOT hur man gör. Att man kanske ser den tillsammans med någon 

eller några så att det blir en reflektion, repetition. Jag har ju sett den men jag 

måste ju göra den också, men att jag ser hur andra gör så att jag kanske kan ta 
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russinen så att det passar mitt så att det blir bekvämt för mig att göra det 

eftersom jag tycker det känns obekvämt. 

I situationer där sjuksköterskorna sökte kunskap och stöd uppgavs flera olika alternativa 

tillvägagångssätt.  

Jag använder mig mest av mina kollegor och läkarna när jag behöver hjälp, sen 

såklart kan man också söka sig till PM och riktlinjer när man verkligen 

funderar över en sak eller om man vill ha lite mer specifika svar. 

På avdelningen finns en smärtsjuksköterska som flera av deltagarna ansåg vara en stor 

tillgång på avdelningen. Man uppgav att de var en person som man kunde fråga om hjälp. 

Flera sjuksköterskor uppgav att när man söker ny kunskap vill man vända sig till en person 

som har mer kunskap i ämnet än man själv har. 

 Jag det kan jag ju göra men då vill jag ju veta att den personen kan det bättre. 

Men då känns det mer som att det är dem som har utvecklat det här på den här 

avdelningen som jag vill fråga eller som är ansvariga för den gruppen. 

Några sjuksköterskor berättade att det fanns bristande kunskaper gällande användning av 

CPOT och fyllde därför inte i den. De flesta av deltagarna erkände att de måste jobba mer 

med CPOT för att bli bättre på den. En deltagare berättade att även om hon använde CPOT 

och fyllde i den så var den svår att förstå.  

Jag använder CPOT men har inte blivit kompis med den.  Jag fyller i den men 

jag får stå och titta på lathunden varje gång och se vad vi vill här egentligen 

och men den säger mig ingenting. Det beror väl på att jag inte har jobbat med 

den tillräckligt, att jag inte har pluggat in den och jag har svårt att få fäste i vad 

CPOT står för.  

Alla sjuksköterskor uppgav att de kände till avdelningens PM kring bedömning, prevention 

och behandling av smärta, agitation och delirium. Några uppgav att de hade läst det och andra 

inte. Några av deltagarna uppgav att de använde PM i sitt arbete regelbundet och en 

sjuksköterska uppgav att det används vid tveksamheter. Några sjuksköterskor beskrev att de 

inte vände sig till PM i första hand utan till kollegor och sina egna erfarenheter, att de ändå 

kände sig förtrogna med det de skulle göra. 
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 Alltså man bygger upp en erfarenhetsbank förstås så är det ju. Så är det ju 

alltid! Det är ju mycket kunskap som man inte riktigt kan läsa sig till som jag 

kan med mina mallar läsa mig till utan det är en känsla man får. Rätt eller fel, 

men det är en känsla man får själv. Man blir trygg i den situationen. 

Flera sjuksköterskor beskrev att PM och riktlinjer var bra källor att söka kunskap i och att 

lathundar var till ett bra stöd vid deras bedömningar och att man trodde att de flesta var 

ganska duktiga på att följa PM och riktlinjer. Andra ansåg att följsamheten var bristande.  

Vi har så jättemycket fina PM. Jag har inte prioriterat att läsa dem helt enkelt. 

Om jag behöver läsa på så vet jag var jag hittar dem.  

Utbildning och repetition beskrevs som en förutsättning för att utvecklas och bli bättre. Flera 

sjuksköterskor belyste vikten av att diskutera för att alla ska ha samma uppfattning om 

exempelvis bedömning och innan nya saker och ting tas i bruk.  

Eftersom att strategierna förändras hela tiden, då måste man kanske få mer 

utbildning och sen jobba med det. Inte bara komma med nytt PM och tänka start 

nu på måndag efter dem riktlinjerna, det räcker inte eftersom att vi är 120 

sjuksköterskor på denna avdelning. Vi är ganska många och då måste alla få 

bra utbildning.  

Ett förslag som uppgavs för att bli bättre i hanteringen av bedömningsskalor var att någon 

visar praktiskt hur man gör eller att man kan se en film tillsammans så att det blir reflektion 

och repetition. Därefter kan var och en ta till sig informationen och göra det bekvämt på sitt 

sätt.  

Teamarbete kring den sederade patienten 
Rondarbete och dagens mål 
Sjuksköterskornas uppfattning om hur bedömning av sedering och sederingsdjup hanterades 

på ronden skiljde sig åt. Någon hade inte rondat på väldigt länge och hade därför ingen 

uppfattning, några ansåg att det diskuterades för varje patient och andra hade erfarenheten att 

det inte diskuterades alls. Flera sjuksköterskor beskrev en stor variation och att det berodde 

främst på vilken ansvarig läkare det var men även hur stressig miljön vid ronden var.  

Det är nog lite olika från läkare till läkare om de pratar om sedering på ronden. 

Nej, jag tycker nog inte att det tas upp jätteofta faktiskt. 
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Flera uttrycke att läkarna var bra på att ta upp sedering och sederingsdjup på ronden. En 

deltagare upplevde att mängden nya doktorer påverkade arbetet och att de hade med sig nya 

sätt att arbeta på. Några ansåg att målet med sederingen borde diskuterars mer på ronden och 

att alla i teamet borde vara mer uppmärksamma på hur djupt sederade patienterna var. Det 

beskrevs även att frågan om wake up lyftes med de flesta patienter och att då kom man 

automatiskt in på hur sederingen fungerade. Några deltagare hade uppfattningen att sedering 

och sederingsdjup endast togs upp till diskussion om sjuksköterskan lyfte det som ett 

problem. 

Sen är det också beroende på hur sederingen fungerar för patienten att det kan 

bli ett ämne bara för att man upplever att det här inte fungerar för patienten. 

Flera av deltagarna hade uppfattningen att ordinationen av sederingsdjupet skedde i dagens 

mål slentrianmässigt och på rutin. 

De flesta gånger står det att de ska vara alerta och lugna, att det är huvudmålet. 

Är de alerta och lugna så förhoppningsvis kan man extubera snabbt och så 

vidare. Det är sällan som det står att de ska vara djupt sederade. Jag tror att det 

fylls i alert och lugn av bara farten. 

Några upplevde att det var sjuksköterskornas fel att patienterna var djupare sövda än vad 

läkarna önskade. 

Vi rondar och pratar men sjuksköterskornas och läkarnas uppfattningar skiljer 

sig åt kring patientens sedering. Läkaren är ofta inte på salen. Ofta vill de att 

patienterna ska vara mer vakna och ha mindre sedering, det ska helst inte gå 

någon sedering alls. Men sjuksköterskorna ser att patienterna blir oroliga och 

att de drar ut tuben, slangar, katetrar och det har hänt att dem har 

självextuberat på grund av att sederingen inte var tillräcklig. Det har hänt att 

det blivit blödningar och även mycket mer jobb för både läkare och 

sjuksköterskor som måste åtgärda katetrarna på nytt.  

Flera sjuksköterskor berättade att sederingsdjupet ofta stod i dagens mål och att det kanske 

inte stämde med patientens faktiska tillstånd utan att det skulle betraktas just som ett mål att 

sträva efter. Några upplevde frustration över tidspressen att uppnå målet. 
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Jag brukar vara lite raljerande och säga att målet för våra patienter är att de 

ska härifrån så fort som möjligt. Det är målet. Det andra är bara resan till 

målet och lite så tycker jag att det är med sederingen också inte alltför sällan. 

Teamarbete och kommunikation 
Några av deltagarna kände frustration över hur teamet fungerade vid wake up. Det kunde 

uppstå svåra situationer med agiterade patienter där inte sjuksköterskan kände sig trygg. 

Framför allt framkom känslor av att känna sig ensam och utlämnad i en svår situation ibland 

med ett beslut fattat av en läkare som inte sjuksköterskan helt backade upp.  

Det har hänt mig att jag blivit ordinerad att stänga av allt på en gång och då 

det var en doktor som var ganska så ny och jag kände att nej det här känns inte 

bra. Så jag drog ner lite och så kom doktorn in igen och sa att jag vill att du 

stänger av! Jag kände mig inte bekväm med det.  

Det framkom att några ansåg att det berodde på dåligt samarbete i teamet och bristande 

kommunikation, att man diskuterade exempelvis wake up men att det sen inte resulterade i ett 

bra samarbete med en god uppföljning. Flera av deltagarna efterlyste mer diskussioner om 

exempelvis omhändertagandet av en mycket stressad patient eller en komplicerad situation. 

Lite mer teamwork runt wake up lyftes av flera deltagare. 

Men sen kan jag tycka att den här wake up-en, vi gör det för patienten givetvis 

och det är doktorerna är väldigt måna om men de är sällan på plats när vi gör 

den. Men vad fan! Var här då när vi gör wake up! För mig är det en av 

anledningarna till att jag väntar så länge som möjligt med att göra wake up för 

jag vill ha den här responsen ifrån mina läkarkamrater. Det ska vara mer tycker 

jag det kanske är mer nu gör vi wu i den här salen och läkaren är på plats. Lite 

mer teamarbete! 

Alla sjuksköterskor tog upp ämnet kommunikation på ett eller annat sätt. Flera av 

sjuksköterskorna beskrev en känsla av ensamhet och bristande kommunikation. I vissa 

situationer kunde sjuksköterskorna uppleva att istället för att rådgöra med läkaren tvingas 

fatta svåra beslut självständigt och därefter tala om för läkaren vad de ansåg vara en 

nödvändig åtgärd. Några deltagare hade erfarenheter av att dialogen med läkaren fungerade 

bra medan andra tyckte att den fungerade sämre. Några upplevde att den enda gången man 

fick feedback var när det var problem eller när något läkemedel behövdes bytas.  
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Jag tycker att det är intressant att man följer upp följsamheten faktiskt och ger 

feedback till personalen så att de får lite plus i kanten, så att vi vet om det vi gör 

är tillräckligt bra.  

Några av deltagarna betonade att teamarbetet fungerade bra runt wake-up, att man exempelvis 

pratar om det uppstår problem eller om ett läkemedel måste bytas. Teamarbetet ansågs av de 

flesta sjuksköterskorna generellt vara väl fungerande. Flera sjuksköterskor uttryckte att de 

kände förtroende för teamet och att det var en tillgång för verksamheten och en källa till 

kunskap.  

Teamarbetet fungerar utmärkt skulle jag vilja påstå! 

Några hade en annan åsikt och tyckte att teamarbetet skulle kunna förbättras och att man har 

en skyldighet att säga till om det inte fungerar bra så att man kunde göra någonting åt det. 

Dessutom efterlystes samarbete med andra kliniker för att komma i kontakt med deras 

specialistkompetens inom exempelvis smärtbehandling.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vald metod ansågs lämpa sig väl till föreliggande studie då avsikten var att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter. Danielsson (2012), menar att metoden är lämplig 

för att öka förståelsen för ett fenomen eller situationer. En annan metod som hade kunnat 

användas för studien var att genomföra intervjuer med fokusgrupper. Det är en metod där 

forskarna låter en grupp människor mötas för att relativt fritt diskutera ett givet ämne där 

forskarens roll blir att agera moderator. En av de största fördelarna med fokusgrupper är 

enligt Wibeck (2012) möjligheten att dra nytta av interaktionen mellan deltagarna. Mötet i 

grupp låter deltagarna diskutera och inspirera varandra och ger utrymme för spontanitet och 

personliga berättelser. Metoden lämpar sig väl för att undersöka människors erfarenheter och 

åsikter. Dock kan resultaten, liksom vid individuella intervjuer, inte användas för att 

generalisera utan är enbart överförbara till den grupp eller individ som undersökts (Wibeck, 

2012).  

Datainsamlingen skedde med hjälp av halvstrukturerade intervjuer för att fånga informantens 

uppfattning eller upplevelse av i förväg bestämda fenomen och begrepp (Lantz, 2013). Båda 

författarna deltog vid alla intervjuer för att öka förståelsen av det insamlade materialet. 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide där förslag på frågor fanns nedskrivna 

såväl som förslag på formuleringar som bjöd in till rika beskrivningar. Till grund låg Kvale 

och Brinkmanns (2014) exempel på typer av frågor: inledande, uppföljande, sonderande, 

specificerande, direkta, indirekta, strukturerande och tystnad.  Frågeguiden var ett bra 

instrument för att strama upp intervjun och för att på ett smidigt sätt återgå till ämnet (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Författarna hade i förväg tränat på situationer där deras 

intervjuskicklighet skulle sättas på prov. Författarna hade även genomfört en provintervju 

genom att intervjua varandra med hjälp av intervjuguiden och diktafonen. Detta gjorde att 

guiden omstrukturerades och frågor byttes ut samt att den vid genomförandet av 

forskningsintervjuerna kändes bekant och genomtänkt. Att genomföra en provintervju och att 

ha testat den tekniska utrustningen är en förutsättning för att lyckas som intervjuare enligt 

Danielson (2012). 

Kvale och Brinkmann (2014) avgränsar antalet intervjuer till 5-25 stycken och diskuterar 

fördelar och nackdelar med ett för stort antal intervjuer. I kvalitativ forskning är inte kvantitet 

detsamma som ökad kvalitet. Antalet intervjuer bör anpassas till studiens syfte och material 
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samlas in tills det att mättnad uppstår där ytterligare intervjuer inte skulle tillföra betydande 

ny kunskap. I föreliggande studie genomfördes sju intervjuer. Efter att ha transkriberat och 

analyserat materialet ansågs resultatet tillräckligt omfattande och rikt på beskrivningar att det 

kunde svara på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Under arbetet med att analysera materialet uppstod ibland diskussioner om vad informanterna 

egentligen menade. Författarna återgick vid ett par tillfällen till ljudmaterialet för att se om 

något betydande hade förbisetts vilket kan öka trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

En annan aspekt som Priebe och Landström (2012) belyser är författarnas förförståelse för det 

aktuella ämnet. Att forskarna besitter kunskap och har förståelse för ämnet redan före de tagit 

del av deltagarnas erfarenheter kan påverka resultatet. Förförståelse innefattar enligt Priebe 

och Landström (2012) inte bara fakta om ämnet utan även forskarnas bakgrund, värderingar 

och livserfarenheter. Författarna till föreliggande studie har genomfört praktik på aktuell 

avdelning i egenskap av studenter inom intensivvård och har således insikt i verksamheten 

men anser inte att detta har påverkat resultatet på ett negativt sätt.  

Materialet transkriberades inom två dygn efter genomförandet av intervjuerna med syfte att 

bevara kroppsspråk och betoningar och på så sätt öka tillförlitligheten och förståelsen av 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Sedan analyserades texten med fokus på mening och 

Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av tillvägagångssättet låg till grund när processen 

växte fram. Meningsenheter klipptes ur det transkriberade materialet som sedan 

kondenserades och kodades. Med kondensering innebär att antalet ord minskas men att 

kärnan i meningen behålls. Metoden beskrivs inte som exakt utan som ett hantverk utan givna 

regler. Kritiker ifrågasätter validiteten i den kvalitativa metoden då det är forskarens 

hantverksskicklighet som ligger till grund för kvalitén på arbetet. Forskaren tolkar det 

deltagarna sagt under intervjuerna och det blir en avvägning att tolka det som sägs mellan 

raderna tillsammans med kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 2014).   En svårighet som 

författarna träffade på var att det var lätt hänt att ställa ledande frågor. Detta anses sänka 

kvalitén på intervjun. Forskaren kan avsiktligt eller oavsiktligt leda in deltagaren i en riktning 

med formuleringar som kan påverka resultatet. Däremot kan ledande frågor med fördel ställas 

som en följdfråga för att testa validiteten i ett redan givet svar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Författarna kunde inte helt undvika de fallgropar som en intervjuare ställs inför men genom 

att stötta varandra under intervjuerna och ha ett öga på intervjuguiden växte skicklighet och 

självförtroende fram. Författarna till studien har under hela processen verifierat granskat 
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metoden i litteraturen steg för steg och haft ett kritiskt förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

Resultatdiskussion 
Komfort för patienten-en följd av sjuksköterskans bedömning och 
omvårdnadsåtgärder  
I resultatet i föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att deras egna erfarenheter låg till 

grund vid bedömning av patienten. Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt med 

bedömning av patientens sederingsdjup för att undvika översedering. Studier har visat att 

bedömning av sederingsdjup, smärta och oro hos den svårt sjuka patienten är komplex och 

beroende av sjuksköterskans egna tolkningar av kännetecken (Patel & Kress, 2011; Aitken et 

al., 2008).  Genom att använda validerade instrument kan sjuksköterskor i ett tidigt skede 

visualisera förändringar i patientens tillstånd och åtgärda dessa på individnivå (Wøien & 

Bjørk, 2012).  För att kunna uppnå en optimal sederingsnivå, bör sederingsdjup och 

patientkomfort bedömas regelbundet (Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 2007). Kolcaba 

(1994) belyser patientens rättighet till och behov av komfort och menar att grunden till detta 

läggs genom sjuksköterskans subjektiva bedömningar som att exempelvis fråga om patienten 

känner smärta eller objektiva som att bedöma graden av agitation. Deltagarna i föreliggande 

studie ger exempel på detta och beskriver att tecken på för ytlig sedering justerades till en 

komfortabel sedringsnivå. I intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning står 

exempelvis att hon ska bedöma patienten, ha en handlingsberedskap för förändring av 

patientens tillstånd, stödja och bevara patientens egenförmåga till välbefinnande och arbeta 

för god postoperativ återhämtning (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Detta överensstämmer väl med Kolcabas definition av 

omvårdnad som processen att bedöma patientens komfortbehov, utveckla och implementera 

adekvata omvårdnadsplaner och därefter bedöma patientens komfort efter att 

omvårdnadsåtgärder utförts (www.thecomfortline.com). 

  

Lindring och bedömning - skalornas komplexa roll vid behovstillfredställelse 
Resultatet från föreliggande intervjustudie med sju intensivvårdssjuksköterskor visade att 

bedömningen av sederade patienter var en utmanande uppgift.  Många upplevde att erfarenhet 

hade stor inverkan på hur bedömningsskalorna användes. Detta överensstämmer med fynden i 

en studie av Wøien och Bjørk (2012) där sjuksköterskorna var överens om att bedömningar 

baserade enbart på instrument inte var tillräckliga, och att denna kunskap måste föras vidare 
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till nya medarbetare. De ansåg att det fanns en risk att en oerfaren sjuksköterska har för stor 

tilltro till mätinstrumenten och inte använder sig av sin kliniska blick (Wøien & Bjørk, 2012). 

Enligt Wøien och Bjørk (2012) hjälper skalorna sjuksköterskorna att bli mer medvetna om 

sedering och smärta och att göra bättre distinktioner mellan dessa begrepp. Sjuksköterskonar 

beskrev att smärta och förvirring var lättare att identifiera och behandla när patienterna 

bedömdes systematiskt (Wøien & Bjørk, 2012). Även Kolcaba (1995) tar upp att checklistor 

och mallar är ett värdefullt instrument för sjuksköterkan när hon bedömer patienten. 

Bedömning av sederingsdjup gjordes enligt deltagarna med hjälp av RASS och genom att 

observera patientens mimik och följsamhet till respiratorn. Sjuksköterskorna ansåg att RASS 

var ett bra och tydligt instrument med hög validitet. Dock efterlystes mer kunskap av några 

deltagare. RASS är välstuderad och studier visar att den är användbar för bedömning av 

sedering och agitation av mekaniskt ventilerade patienter (Almgren, Lundmark & 

Samuelsson, 2009; Wøien & Bjørk, 2012). RASS skalan bidrar till att minska översedering, 

främjar snabbare extubation och reducerar därigenom vårdtiden på IVA (Almgren, Lundmark 

& Samuelsson, 2009). Studien av Almgren, Lundmark och Samuelsson (2009) belyser även 

att skalan kan vara svår att använda på vissa patientgrupper vilket även deltagarna i 

föreliggande studie lyfter fram genom att säga att bedömningen ibland blir godtycklig. Att 

förse intensivvårdssjuksköterskor med rätt mätinstrument, utbildning och stöd leder till 

positivt utfall för patienterna (Beck & Johnson, 2008; Weir & O´Neill, 2008). Enligt Kolcaba 

& Wilson (2002) är tillvägagångsättet att bedöma och åtgärda behov av komfort en del i 

patientens väg mot utskrivning. Målet är att sjuksköterskans åtgärder har hjälpt patienten till 

en hanterbar och individanpassad nivå av komfort (Kolcaba & Wilson, 2002). 

Eftersom svårt sjuka patienter ofta upplever smärta, obehag, ångest och agitation är det viktigt 

att lindra dessa symtom. Att inte kunna tala på grund av endotrakealtub och vara helt vaken 

var en stor orsak till obehag (Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 2007). Kolcaba (1994) 

beskriver i sin teori att genom att tillgodose lindring av dessa symtom kan patienten uppleva 

behovstillfredställelse. Flera av sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev svårigheter 

med smärtbehandling. Att smärtskatta en sederad patient som inte har förmåga till verbal 

kommunikation var svårt och kunde leda till godtycklig smärtlindring där sjuksköterskorna 

inte visste om det mötte patientens behov. De beskrev att det var en komplex situation där 

flera aspekter som grad av delirium, agitation och oro spelar in. Kolcaba (1994) beskriver i 
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sin teori att sjuksköterskan kan ta sig an dessa svåra situationer på ett framgångsrikt sätt 

genom att arbetet genomsyras av ett holistiskt perspektiv och professionellt förhållningssätt. 

I en studie av Wøien och Bjørk, (2012) beskrevs CAM-ICU som utmanande och svår att 

använda vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. Forskning visar på att 

CAM-ICU kan vara ett bra komplement till klinisk blick och erfarenhet vid bedömningen av 

intensivvårdsdelirium (Wøien & Bjørk, 2012). Även deltagarna i föreliggande studie lyfter 

vikten av erfarenhet, kunskap och kompetens vid bedömning av sederade patienter. 

För att bedöma smärta hos den sederade patienten kan CPOT används. Skalan beskrivs av 

Gélinas och Johnston (2007) som ett pålitligt och validerat bedömningsinstrument. Nortvedt, 

Kvarstein och Jønland (2005) beskriver svårigheterna med att göra skillnad på patientens 

smärta och obehag eftersom patienterna ibland benämner smärta som obehag och obehag som 

smärta. Flera av deltagarna i föreliggande studie beskriver just detta genom att det finns 

tveksamheter kring vad CPOT egentligen mäter. Exempel ges på att patienterna kan känna 

obehag vid vändningar utan att ha ont. 

Individanpassad vård för att tillfredställa patientens behov- en utmaning för teamet 
Deltagarna i föreliggande studie gav flera exempel på individanpassade omvårdnadsåtgärder 

såsom sederingsnivå och smärtbehandling. En åtgärd som enligt deltagarna i aktuell studie 

uppgavs vara en viktig del i den individanpassade vården var daglig wake-up. Det ansågs vara 

en bra metod för att hitta rätt sederingsnivå där patienten upplevdes komfortabel och 

avslappnad. I en studie av Hooper och Girard (2009) bekräftas detta samt att det lyfts fram att 

daglig wake up förbättrar utfallet för patienterna.  

Teamarbete var enligt deltagarna i föreliggande studie ett centralt tema. Exempel gavs på gott 

samarbete där patienten stod i fokus. Sjuksköterskorna belyste flera situationer där teamet 

spelade en stor roll och att det var en förutsättning för god och säker vård. Dock beskrevs 

flera tillfällen med bristande kommunikation och känsla av ensamhet i utsatta situationer. 

Kolcaba (1995) belyser sjuksköterskans uppgift att stödja patienten i den stress den befinner 

sig i vilket ställer krav på ett fungerande team som arbetar runt patienten i den stressande 

miljön som intensivvården innebär. Samarbete mellan yrkesgrupper lyfts även fram i en 

studie av Weir och O’Neill (2008) som en förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt 

utarbeta och följa kliniska riktlinjer. Deltagarna i föreliggande studie vittnade om situationer 

där konflikter mellan läkare och sjuksköterskor uppstod. Det kunde handla om att en läkare 

tog ett beslut som en sköterska sen inte var bekväm med att verkställa. Samma problematik 
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lyfts av Nortvedt, Kvarstein och Jønland (2005) som ger exempel på att det kan uppstå en 

konflikt mellan sjuksköterskor och läkare angående sedering och smärtlindring av svårt sjuka 

patienter.  

Transcendens- patientens vardagliga styrka 
I studien av Nortvedt, Kvarstein och Jønland (2005) beskrevs att enligt vissa läkare kunde 

sedering minskas genom att visa patienten medkänsla och ge god omvårdnad bedside. Detta 

stod i konflikt med sjuksköterskornas upplevelse i samma studie att det inte alltid hjälpte med 

god omvårdnad och man kunde ibland se rädsla i patienternas ögon men fick inte ge något 

lindrande för läkarna. I intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att 

intensivvårdssjuksköterskan ska förebygga ohälsa och stödja patients egenförmåga till 

välbefinnande. När patientens egenförmåga är satt ur spel är det sjuksköterskans uppgift att 

med evidensbaserade metoder kunna identifiera, mäta och utvärdera exempelvis smärtlindring 

och sedering (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Deltagarna i föreliggande studie ansåg att läkarnas önskan om att ha patienterna 

ytligare sederade ibland är på bekostnad av att patienterna inte mår bra och är en potentiell 

patientrisk. Sjuksköterskorna känner sig manade att ta egna beslut för att i enlighet med 

kompetensbeskrivningen förebygga ohälsa.  Sjuksköterskorna frågade sig om de alltid gjorde 

det som var bäst för patienten, om de verkligen kunde tolka patientens lidande. Detta etiska 

dilemma lyfts i en studie av Nortvedt, Kvarstein och Jønland (2005) där frågan om vad som är 

etiskt rätt och fel diskuteras.  

Slutsats 
Resultatet i studien om bedömning av sederade patienter beskrevs som en komplex uppgift 

med stora krav på kunskap och kompetens. Flera exempel på god vård, teamarbete och 

professionellt förhållningssätt framkom. Dock lyste en del brister igenom och flera av 

deltagarna kände frustration över exempelvis teamarbete. Det framkom att kunskapsnivån om 

validerade mätinstrument var ojämn samt viljan och nyttan med att använda dem inte alltid 

fanns. Mer utbildning samt en tydligare motivering och uppmuntran till varför 

intensivvårdssjuksköterskor ska använda alla instrument önskades. Ett område som belystes 

flera gånger var svårigheterna och utmaningarna med ett effektivt teamarbete.   

Klinisk betydelse 
Lindring och komfort är något som varje patient på intensiven är i behov av varför det bör var 

utgångspunkten för alla bedömningar och interventioner i intensivvårdssjuksköterskans 
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dagliga arbete. Författarna anser att fynden i denna studie kan användas av vårdgivare i 

arbetet med att öka patientsäkerheten och för att få en ökad förståelse för en utsatt 

patientgrupp.  

Förslag på vidare forskning 
Som framkommit i resultatet kan det vara svårt att bedöma sederade patienter och även att det 

är svårt att veta hur sedering påverkar patienterna. Patienter som är osederade kan ha svåra 

smärtor relaterade till svåra medicinska tillstånd. En frågeställning som ofta dyker upp vid 

dessa tillfällen är hur man på bästa sätt kan balansera sedering och smärtlindring för 

patienten. Om vi vet att patienten lider när den är vaken, varför gör vi inget åt det? Hur kan 

onödigt lidande vara etiskt tillåtet? En av intensivvårdssjuksköterskans uppgifter är att 

tillgodose patientens behov och minska lidandet. Patienterna smärtlindras och sederas utifrån 

intensivvårdssjuksköterskans subjektiva bedömningar men kan ofta inte medverka vid 

utvärderingen av behandlingen. Med denna bristande förmåga till kommunikation vore det 

intressant att genomföra en studie som tar upp patienternas erfarenheter av sedering och 

smärta för att på så sätt öka förståelsen för denna patientgrupp. 

 

 

  



34 

REFERENSER 
Aitken, L., Marshall, A., Elliott, R., & McKinley, S. (2008). Critical care nurses' decision 

making: sedation assessment and management in intensive care. Journal Of Clinical Nursing, 

18(1), 36-45. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02318.x 

 

Almgren, M., Lundmark, M., & Samuelson, K. (2009). The Richmond Agitation‐Sedation 

Scale: translation and reliability testing in a Swedish intensive care unit. Acta 

anaesthesiologica scandinavica, 54(6), 729-735. doi:10.1111/j.1399-6576.2009.02173.x 

 

Barr, J., Fraser, G. L., Puntillo, K., Ely, E. W., Gelinas, C., Dasta, J. F., ... Jaeschke, R. 

(2013). Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in 

adult patients in the intensive care unit: Executive summary. American Journal Of Health-

System Pharmacy, 70(1), 53-58.  

 

Beck, L., & Johnson, C. (2008). Implementation of a nurse-driven sedation protocol in the 

ICU. Dynamics, 19(4), 25-28. 

Cambridge University Press (2014) Cambridge Dictionary Online. Hämtad 11 december, 

2014, från Cambridge Dictionary Online, 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/sedation 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Uppl. 1:3, s. 163-176 ). Lund: 

Studentlitteratur. 

Egerod, I., Albarran, J. W., Ring, M., & Blackwood, B. (2013). Sedation practice in Nordic 

and non-Nordic ICUs: a European survey. Nursing In Critical Care, 18(4), 166-175. 

doi:10.1111/nicc.12003 

Ely, W. E., Inouye, S. K., Bernard, G. R., Gordon, S., Francis, J., May, L., … Dittus, R. 

(2001). Delirium in mechanically Ventilated Patients: Validity and Reliability of the 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). The Journal of the 

American Medical Association, 286(21), 2703-2710. doi:10.1001/jama.286.21.2703 



35 

Ely, W. E., Truman, B., Shintani, A., Thomason, J. W. W., Wheeler, A. P., Gordon, S., … 

Bernard , G. R. (2003). Monitoring sedation status over time in ICU patients. Reliability and 

validity of the Richmond Agitation- Sedation Scale (RASS). The Journal of the American 

medical Association, 289(22), 2983-2991. doi:10.1001/jama.289.22.2983 

Forsgren, L. M., & Eriksson, M. (2010). Delirium—Awareness, observation and interventions 

in intensive care units: A national survey of Swedish ICU head nurses. Intensive and Critical 

Care Nursing, 26(5), 296-303. doi:10.1016/j.iccn.2010.07.003 

Gélinas, C., Fillion, L., Puntillo, K., Viens, C., & Fortier, M. (2006). Validation of the 

critical-care pain observation tool in adult patients. American Journal Of Critical Care, 15(4), 

420-427.  

Gélinas, C., & Johnston, C. (2007). Pain assessment in the critically ill ventilated adult: 

validation of the Critical-Care Pain Observation Tool and physiologic indicators. The Clinical 

journal of pain, 23(6), 497-505.  

Gélinas, C., Ross, M., Boitor, M., Desjardins, S., Vaillant, F., & Michaud, C. (2014). Nurses' 

evaluations of the CPOT use at 12-month post-implementation in the intensive care unit. 

Nursing In Critical Care, 19(6), 272-280. doi:10.1111/nicc.12084 

Girard, T. D., Kress, J. P., Fuchs, B. D., Thomason, J. W., Schweickert, W. D., Pun, B. T., ...  

Ely, E. (2008). Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for 

mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial): 

a randomised controlled trial. The Lancet, 371(9607), 126-134. 

Hickman, J., & George J.B. (2011). Other nursing theories from the 1990s. In J.B. Geroge 

(Ed.), Nursing theories-the base for professional nursing practice (6th  ed., pp. 635-660). New 

Jersey: Pearson Education. 

Hooper, M. H., & Girard, T. D. (2009). Sedation and weaning from mechanical ventilation: 

linking spontaneous awakening trials and spontaneous breathing trials to improve patient 

outcomes. Critical care clinics, 25(3), 515. doi:10.10167j.ccc.2009.04.002 

Kanji, Z. (2005). Implementation of a sedation and analgesia scale. Journal Of Nursing Care 

Quality, 20(1), 13-15. 



36 

Kolcaba, K. (1994). A theory of holistic comfort for nursing. Journal Of Advanced Nursing, 

19(6), 1178-1184. doi:10.1111/j.1365-2648.1994.tb01202.x 

Kolcaba, K. (1995). The art of comfort care. Journal of Nursing Scholarship, 27(4), 287-289. 

doi: 10.1111/j.1547-5069.1995.tb00889.x 

Kolcaba, K., & Wilson, L. (2002). Comfort care: A framework for perianesthesia nursing. 

Journal of PeriAnesthesia Nursing, 17(2), 102-114. 

Kress, J., Gehlbach, B., Lacy, M., Pliskin, N., Pohlman, A., & Hall, J. (2003). The long-term 

psychological effects of daily sedative interruption on critically ill patients. American Journal 

Of Respiratory & Critical Care Medicine, 168(12), 1457-1461. doi:10.1164/rccm.200303-

455oc 

Kress, J., Pohlman, A., O'Connor, M., & Hall, J. (2000). Daily interruption of sedative 

infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. New England Journal Of 

Medicine, 342(20), 1471-1477.  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3.uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Liptzin, B., & Levkoff, S. E. (1992). An empirical study of delirium subtypes. The British 

Journal of Psychiatry, 161(6), 843-845. doi: 10.1192/bjp.161.6.843 

Lantz, L. (2013). Intervjumetodik (3.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Nortvedt, P., Kvarstein, G., & Jønland, I. (2005). Sedation of patients in intensive care 

medicine and nursing: ethical issues. Nursing Ethics, 12(5), 522-536. 

doi:10.1191/0969733005ne819oa 

Nürnberg Damström, D., Saboonchi, F., Sackey, P., & Björling, G. (2011). A preliminary 

validation of the Swedish version of the critical-care pain observation tool in adults. Acta 

Anaesthesiologica Scandinavica, 55(4), 379-386. doi:10.1111/j.1399-6576.2010.02376.x 

Ouimet, S., Kavanagh, B. P., Gottfried, S. B., & Skrobik, Y. (2007). Incidence, risk factors 

and consequences of ICU delirium. Intensive care medicine, 33(1), 66-73. doi: 

10.1007/s00134-006-0399-8  



37 

Patel, S. B., & Kress, J. P. (2011). Sedation and analgesia in the mechanically ventilated 

patient. American journal of respiratory and critical care medicine, 185(5), 486-497. 

doi:10.1164/rccm.201102-0273ci 

Pisani, M. A., Murphy, T. E., Araujo, K. L., & Van Ness, P. H. (2010). Factors associated 

with persistent delirium after intensive care unit admission in an older medical patient 

population. Journal of critical care, 25(3), 540.e1-540.e7. doi:10.1016/j.jcrc.2010.02.009  

Priebe, G. & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar: grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Uppl. 1:3, s. 31-52 ). Lund: 

Studentlitteratur. 

Reader, T. W., Flin, R., & Cuthbertson, B. H. (2007). Communication skills and error in the 

intensive care unit. Current opinion in critical care, 13(6), 732-736. doi: 

10.1097/MCC.0b013e3282f1bb0e 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening. (2012). 

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot intensivvård. Hämtad 15 maj, 2014, från Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård, http://www.aniva.se/assets/kompetensbeskrivning_intensivvard.pdf 

 

Samuelson, K. A., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2007). Stressful experiences in relation to 

depth of sedation in mechanically ventilated patients. Nursing in critical care, 12(2), 93-104. 

Schweickert, W., Gelbach, B., Pohlman, A., Hall, J., & Kress, J. (2004). Daily interruption of 

sedative infusions and complications of critical illness in mechanically ventilated patients. 

Critical Care Medicine, 32(6), 1272-1276. doi:10.1097/01.ccm.0000127263.54807.79 

Schweickert, W. D., Pohlman, M. C., Pohlman, A. S., Nigos, C., Pawlik, A. J., Esbrook, C. 

L., ...  Kress, J. P. (2009). Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, 

critically ill patients: a randomised controlled trial. Lancet, 373(9678), 1874-1882. 

Sessler, C. N., Gosnell, M. S., Grap, M. J., Brophy, G. M., O´Neal, P. V., Keane, K. A., … 

Elswick, R. K. (2002). The Richmond Agitation-Sedation Scale. Valifity and reliability in 



38 

adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine, 166(10), 1338-1344. doi:10.1164/rccm.2107138 

Shehabi, Y., Riker, R., Bokesch, P., Wisemandle, W., Shintani, A., & Ely, E. (2010). 

Delirium duration and mortality in lightly sedated, mechanically ventilated intensive care 

patients. Critical Care Medicine, 38(12), 2311-2318. doi:10.1097/CCM.0b013e3181f85759 

Strom, T., Martinussen, T., & Toft P. (2010). A protocol of no sedation for critically ill 

patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial. Lancet, 375, 475–480. 

Svenska Intensivvårdsregistret. (2014). Vad är Intensivvård. Hämtad 11 december, 2014, från 

Svenska Intensivvårdsregistret-SIR,  http://www.icuregswe.org/sv/For-patienter/Vad-ar-

Intensivvard/ 

 
Van Rompaey, B., Schuurmans, M. J., Shortridge-Baggett, L. M., Truijen, S., Elseviers, M., 

& Bossaert, L. (2008). A comparison of the CAM-ICU and the NEECHAM Confusion Scale 

in intensive care delirium assessment: an observational study in non-intubated patients. 

Critical Care, 12(1), R16. doi:10.1186/cc6790  

 

Vasilevskis, E. E., Morandi, A., Boehm, L., Pandharipande, P. P., Girard, T. D., Jackson, J. 

C., ...  Wesley Ely, E. (2011). Delirium and sedation recognition using validated instruments: 

reliability of bedside intensive care unit nursing assessments from 2007 to 2010. Journal of 

the American geriatrics society, 59, 249-255. doi:10.1111/j.1532-5415.2011.03673.x 

Vetenskapsrådet. (2012). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Hämtad 

15 maj, 2014, från Vetenskapsrådet, 

http://www.vr.se//download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_

13.pdf 

Weir, S., & O'Neill, A. (2008). Experiences of intensive care nurses assessing 

sedation/agitation in critically ill patients. Nursing In Critical Care, 13(4), 185-194. doi: 

10.1111/j.1478-5153.2008.00282.x 

Wibeck, V. (2012). Fokusgrupper. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod, från 

idé till examination inom omvårdnad. (Uppl. 1:3, s. 193-216). Lund: Studentlitteratur. 



39 

Wøien, H., & Bjørk, I. T. (2012). Intensive care pain treatment and sedation: Nurses’ 

experiences of the conflict between clinical judgement and standardised care: An explorative 

study. Intensive and Critical Care Nursing, 29(3), 128-136. doi:10.1016/j.iccn.2012.11.003 

Vårdhandboken. (2014). Smärtbedömningsinstrument. Smärtbedömning av akut och 

postoperativ smärta. Hämtad 14 december, 2014, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartbedömning-av-akut-och-postoperativ-s 

marta/Smartbedömningsinstrument. 



 

i 

BILAGA 1    Stockholm 2014-12-01 

Frågegudie 

Att använda vid de planerade semistruktuerade forskningsintervjuerna  

Orientering 

Forskarna börjar med att presentera sig och beskriver syftet med studien. ”Syfte med studien 
är att utforska intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma sederade patienter med 
validerade mätinstrument.” Forskarna försäkrar sig om att informanterna blivit skriftligt och 
muntligt informerade. Samtalet börjar med lite småprat samt en beskrivning av hur intervjun 
ska gå till. Intervjun beräknas ta maximalt 20 minuter. Bandspelaren kommer att sättas på när 
alla känner sig redo. 

Att tänka på under intervjun: 
Ställa öppna frågor -Kan du berätta om…? 
Inledande frågor -Utveckla…? 
Uppföljning  -Kan du berätta lite mer om…? 
Sonderande  -Kan du berätta lite mer om det? 
Specificerande -Vad tänkte du då? 
Direkta  -Vad tycker du om xxx? 
Indirekta  -Hur tror du att andra upplever bedömningsskalor? 
Strukturerade -Det låter jätteintressant men nu skulle vi vilja byta ämne. 
Tystnad   
Tolkande  -Du menar alltså att…? 
 
Intervjun 

Vi vill inleda med att betona att det vi pratar om här idag gäller det som rör arbetet just här på 
denna intensivvårdsavdelning. 
 
Kön, ålder, år på IVA? 
 
Nu börjar intervjun, kan du berätta lite kring dina erfarenheter av sedering och validerade 
mätinstrument här på intensiven?  
  
Vet du vilka instrument som används här?  
Kan du beskriva hur du använder dem?  
Hur upplever du din kunskap kring dessa instrument?  
Kan du berätta lite om på vilket sätt och varför de används? 
Vad kan du berätta om RASS? 
 
Vi är intresserade av sederingsdjup. Kan du berätta lite om det?  
Hur jobbar du med ordinerat sederingsdjup i dagens mål? 
Hur upplever du att sedering och sederingsdjup hanteras på ronden? 
 
Vad kan du berätta om CAM-ICU? 
 
Kan du berätta om dina erfarenheter och kunskaper om wake-up test? 
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Vad kan du berätta om daglig wake-up? 
Kan du berätta för oss varför det görs? 
 
 
Även sederade patienter kan ju uppleva smärta, kan du berätta lite om hur du bedömer smärta 
hos denna patientgrupp? 
 
Vad dina erfarenheter av CPOT? 
 
Kan du berätta lite om hur du upplever instrumentens användbarhet och träffsäkerhet? 
 
På den här avdelningen finns ett PM som bla beskriver bedömning av smärta och sedering. 
Om du känner till det, kan du berätta lite om det?  
 
Kan du berätta lite om din uppfattning av din och dina kollegors följsamhet till riktlinjer och 
PM? 
 
Är det något annat du vill ta upp? 
 
Tack för ditt deltagande! 
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BILAGA 2 

 
 
Till verksamhetschefen vid  
den berörda avdelningen 

 
 
 
 
Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 
 
Vi, Eve Sporrong och Anna Ekelund är intensivvårdssjuksköterskestudenter och studerar vid Röda 
Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 
(Magisteruppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. 
Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: 
Sedering i klinisk praktik- ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
 
Studiens övergripande forskningsfråga är: Vilka erfarenheter och upplevelser har 
intensivvårdssjuksköterskor av sedering och validerade mätinstrument? 
 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Kvalitativa intervjuer. 
 
Intervjuerna med IVA-sköterskorna kommer att ske under vecka 49-50 år 2014 i lokaler på IVA.  
 
Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 
förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade personal 
inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån kommer uppgifter 
som framkommer under intervjuerna att avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att 
personer och enheter inte kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda 
enheter.  
 
Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen på IVA vid den berörda 
kliniken.  
 
Stockholm 2014-10-30 
 
 
Studentens signatur   Studentens signatur 
Anna Ekelund    Eve Sporrong 
 
 
Handledares signatur   Vo chef signatur 
Helena Volgsten   Namnförtydligande 
volh@rkh.se    Mail-adress 
 
Röda Korsets Högskola 
Box 55 676 102 15 Stockholm  Tel. 08 58751600  
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BILAGA 3 

 

     Deltagarinformation  
 
  
Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid 
Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 
inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  
 
Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 
Preliminärt namn på studien är: Sedering i klinisk praktik. Ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
 
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående detta. 
   
Intervjun tar max 20 minuter att genomföra och kommer att spelas in digitalt. Filerna kommer att 
raderas efter att studien färdigställts. 
Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda 
deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande eller 
välja att inte svara på vissa frågor. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att 
avbryta kommer detta inte att påverka ditt framtida omhändertagande.  
 
Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 
patientomhändertagande.  
 
Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 
nedan).  
 
 
Stockholm  2014-12-01 
 
 
Eve Sporrong   Anna Ekelund 
eve.sporrong@gmail.com   redcorridor@hotmail.com 
  
Handledare: Helena Volgsten 
volh@rkh.se 
  
Röda Korsets Högskola Box 55 676 102 15 Stockholm  Tel. 08 58751600 


