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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Sedering av respiratorbehandlade patienter är ofta en nödvändighet för komfort 

och för att kunna utföra optimal behandling. Trenderna inom sedering har på senaste tid gått 

från djup till lätt sedering. Tidigare forskning indikerar att detta är fysiologiskt gynnsamt för 

patienterna och att det upplevs som positivt av både patienter och anhöriga. Dock är det föga 

utforskat hur detta nya arbetssätt upplevs av sjuksökterskorna och hur det påverkar deras 

arbetssituation. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade 

patienter i respirator. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design och 

datainsamlingen skedde genom fem intervjuer med semistrukturerade frågor. Intervjutexten 

analyserades via induktiv innehållsanalys, vilket resulterade i formulering av tre 

huvudkategorier och åtta subkategorier. Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

lätt sederade patienter i respirator beskrivs genom tre huvudkategorier: En upplevelse av 

samspel, en upplevelse av att inte räcka till och en upplevelse av teamarbetets betydelse. 

Slutsats: Lätt sedering bidrar till en möjlighet att etablera en relation till patienten genom ett 

samspel av kommunikation, delaktighet och information. Men att vårda lätt sederade patienter

upplevdes som utmanande och krävande av sjuksköterskorna, vilket ledde till känslor av 

otillräcklighet och stress. Det krävs kunskap, erfarenhet och ett multiprofessionellt teamarbete

för att lyckas ta tillvara på de positiva effekterna av sänkt sederingsdjup. Därför är det viktigt 

att utbilda intensivvårdspersonal om fördelarna med lätt sedering och om hur de bör 

kommunicera med patienterna.

Nyckelord: Lätt sedering, Respiratorvård, Sjuksköterskors upplevelser, Intensivvård, 

Kommunikation, Travelbee, Innehållsanalys

2



ABSTRACT

Background: Sedation of mechanically ventilated patients is often necessary for comfort and 

for implementing the best possible treatment. The trends in sedation have gone from deep to 

light sedation. Previous research indicates that this is beneficial physiologically for patients 

and is perceived as positive by both patients and relatives. However, there is little research on 

how this new approach is experienced by nurses and how it affects their work situation. 

Purpose: To describe nurses' experiences of caring for lightly sedated patients during 

mechanical ventilation. Method: The study was conducted with a qualitative design and data 

was collected through five interviews with semi-structured questions. The data was analysed 

with inductive content analysis, resulting in the fomulation of three main categories and eight 

sub-categories. Result: The nurses' experiences of caring for lightly sedated patients during 

mechanical ventilation was described in three main categories: An experience of interplay, an 

experience of being insufficient and an experience of the importance of team work. 

Conclusion: Light sedation contributes to an opportunity to establish a relationship with the 

patient through an interplay of communication, participation and information. But caring for 

lightly sedated patients was experienced as challenging and difficult for nurses, leading to 

feelings of inadequacy and stress. It takes knowledge, experience and a multidisciplinary team

work to successfully take advanage of the positive effects of reduced sedation depth. 

Therefore it is important to educate critical care staff about the benefits of light sedation and 

about how they should communicate with the patients.

Keywords: Light sedation, Mechanical ventilation, Nurses´ experiences, Intensive care, 
Communication, Travelbee, Content analysis
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INLEDNING
Traditionen att sedera kritiskt sjuka patienter som erhåller respiratorvård sträcker sig tillbaka 

till intensivvårdens begynnelse och var länge en nödvändighet för att patienterna skulle 

tolerera de okänsliga mekaniska respiratorerna. I takt med att respiratorerna har utvecklats, 

blivit känsligare och lättare att justera efter individens spontana andningsmönster så har 

behovet av att hålla patienterna djupt sederade minskat. Tidigare forskning indikerar att 

minskad sedering bidrar till kortare vårdtid och färre komplikationer, samt att patienterna 

själva upplever den minskade sederingen som positiv. Detta har bidragit till ett trendskifte 

inom intensivvården där målet har blivit att patienterna ska hållas så vakna som deras tillstånd

tillåter. Dock visar aktuell forskning att 30-50 procent av de patienter som vårdas i respirator 

fortfarande är djupt sederade (Grap, et al., 2012). Och att patienter sederas djupare än 

nödvändigt på grund av personal- och resursbrist (Nortvedt, Kvarstein & Jonland, 2005). Lätt 

sederade patienter i respirator kräver mer uppmärksamhet och ofta är det en förutsättning att 

det finns en sjuksköterska patientnära för att det ska vara praktiskt genomförbart. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll vid vårdandet av sederade patienter i respirator och är ofta 

den som förväntas kontrollera balansgången mellan optimal ventilation, vakenhet och 

bekvämlighet för patienten. När det är brist på sjuksköterskor leder det till en svår balansgång 

mellan att upprätthålla en säker omvårdnad av lätt sederade patienter och en hållbar 

arbetssituation för sjuksköterskorna. Hur sjuksköterskorna själva upplever det att vårda lätt 

sederade patienter är föga utforskat, därför är det av hög vikt att belysa sjuksköterskornas 

upplevelser. 
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BAKGRUND

Respiratorvård 
Historiskt sett så började resan mot vad som idag är modern respiratorvård redan 3500 år f. Kr

då den första trakeotomin utfördes i Egypten (Nellgård, 2012). Den första orala intubationen 

utfördes dock först år 1878 i England. Sedan dess har utvecklingen gått framåt med stormsteg 

och intubationer sker numera rutinmässigt vid alla större operationer (a.a). Respiratorvården 

började med stora okänsliga maskiner som tvingade in luft i lungorna via negativt tryck, de så 

kallade järnlungorna som blev vanliga under 1930- talet (Fisher, Charlebois, Tribble & 

Merrel, 2009). Under 1950 talets polioepedemi konstruerade den svenska läkaren Carl Gunnar

Engström en respirator som är föregångaren till de som används idag (Blomquist, 2007). 

Dock hade dessa mekaniska apparater mycket lite gemensamt med dagens högteknologiska 

elektroniska respiratorer. Från att endast ha haft en funktion så har numera de moderna 

respiratorerna en mängd olika inställningar för olika typer av andningshjälp och man kan välja

mellan till exempel tryckstyrd och volymstyrd andning (Blomquist, Larsson, Fredén, Lindén 

& Nellgård, 2012). 

Negativt tryck används inte längre, utan dagens respiratorvård går ut på att med hjälp av 

övertryck blåsa in luft i lungorna för att på så vis förbättra syrgas- och koldioxidutbytet, samt 

avlasta patientens andningsmuskulatur (Blomquist et al., 2012). Respiratorn kan helt eller 

delvis stötta eller ersätta patientens egenandning. Detta sker antingen med en mask över näsa 

och mun där respiratorn hjälper till, så kallad Non-invasiv ventilation, eller med hjälp av att en

endotrachealtub (ETT) förs ner i trachea via näsa eller mun, så kallad invasiv ventilation (a.a).

Endotrachealtuben fixeras via en kuff och tejpas vanligtvis fast för att hållas på plats. Ett 

annat alternativ är en trachetomi där ett hål görs på halsen med ett kirurgiskt ingrepp och en 

trachealkanyl förs ner i trachea (Nellgård, 2012). Även denna fixeras med en kuff samt ett 

band runt halsen för stabilitet. Tracheotomi utförs främst när man misstänker att 

respiratorvård bedöms bli långvarig (a.a).

Respiratorvård är idag en av de vanligast förekommande behandlingarna på en 

intensivvårdsavdelning. Intubation eller trakeotomi utförs när det finns risk för ofri luftväg 

eller när patienten inte klarar av att syresätta sig adekvat på egen hand (Pertab, 2009). Det 

finns dock risker med respiratorbehandling, till exempel kan övertrycket från respiratorn 
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strypa det venösa återflödet till hjärtat, vilket kan få negativa effekter på patientens cirkulation

(Hedenstierna, 2012). Ventilator associerad pneumoni (VAP) är även vanligt förekommande 

och en av de vanligaste orsakerna till förlängd vårdtid inom intensivvården (Fisher et al., 

2009). Sjuksköterskans ansvar vid respiratorvård innefattar att övervaka den tekniska 

utrustningen och förvissa sig om att respiratorn fungerar och är inställd på ett för patienten 

gynnsamt sätt (a.a). Huvudansvaret är dock att monitorera patientens syresättning och 

välbefinnande, vilket sker genom övervakning och kontroller med blodgaser och 

pulsoximeteri, samt preventivt arbete för att minska risken för komplikationer (Stenqvist, 

2012). En stor del av sjuksköterskans arbete med respiratorvårdade patienter kretsar även 

kring sedering och monitorering av sederingsnivå. Rätt sedering är ofta avgörande för utfallet 

av respiratorvården (Ogundale & Yenda, 2010).

Sedering vid respiratorbehandling
Sedering kan definieras som ett tillstånd av farmakologiskt orsakad stillsamhet, lugn eller 

sömn (Rogovin, 2009). Inom intensivvården är det vanligt att man använder sedering 

eftersom respiratorvård kan orsaka smärta, obehag och panikkänslor. Vilket kan medföra 

ogynnsamma fysiologiska förändringar såsom takykardi, hypertoni och ökat syrgasbehov 

(a.a). Ogundale och Yenda (2010) menar att det finns en rad fördelar med sedera patienter i 

respirator då det ger bättre följsamhet till respiratorbehandlingen samt ökar patientens 

välbefinnande. Beroende på orsak till sedering och patientens tillstånd kan olika djup av 

sedering vara nödvändig, från minimal sedering till generell anestesi (Rogovin, 2009). Vissa 

sjukdomstillstånd, exempelvis neurokirurgiska tillstånd kan kräva djupare sedering för att 

uppnå fungerande behandlingsterapi (Berggren, 2012). Nordtvedt, Kvarstein och Jonland 

(2005) menar dock att för tung sedering kan vara skadlig och att det alltid måste tas hänsyn 

till patientens medicinska tillstånd såväl som eventuella grundsjukdomar vid val av 

sederingsnivå. Målet vid sedering bör alltid vara att att patienten ska uppnå ett tillstånd av 

lugn och ro (Grap et al, 2012). Och det ideala är en patient som är smärtfri, vaken, lugn och 

samarbetsvillig dagtid, med en tydlig dygnsrytm och god nattsömn (Berggren, 2012). Brendan

(2012) menar att rätt sederingsnivå för den enskilda patienten är direkt avgörande för att 

uppnå bästa möjliga utfall av vården. 
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Lätt sedering 
Lätt sedering kan definieras som ett farmaklogiskt inducerat tillstånd där patienten är trött och

avslappnad, men har bibehållna reflexer och reagerar på tilltal eller fysisk beröring (Rogovin, 

2009). Målet är att patienten själv ska kunna upprätthålla spontanandning, kunna medverka 

vid omvårdnad samt svara adekvat på frågor, men samtidigt vara befriad från obehagskänslor,

smärta och ångest (a.a). En del i orsaken till trendskiftet mot lättare sedering är att minska 

risken för att patienterna ska utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) vilket är vanligt 

efter intensivvård (Berggren, 2012). Dock visar en studie gjord av Weinert och Sprenkle 

(2008) att endast de patienter som respiratorvårdades i helt vaket tillstånd löper mindre risk 

för att drabbas av PTSD och att de patienter som var lätt sederade visade mer tecken på PTSD

än de som var djupt sederade. Däremot finns det flera studier som pekar på att lätt sedering 

och dagliga väckningstest förkortar vårdtiderna (Roberts, Haroon & Hall, 2012; Rock, 2014) 

samt minskar mortaliteten (Lonardo et al, 2014). Detta kan förklaras av att patienter som är 

lätt sederade eller osederade snabbare kan tränas ur respirator samt mobiliseras, vilket är 

gynnsamt för att undvika en rad olika komplikationer (Berggren, 2012). 

Mätinstrument för skattning av sederingsnivå
Ordinationen av sederingsnivå ska vara individuellt anpassad för varje enskild patient (Walker

& Gillen, 2006) och bör regelbundet observeras, dokumenteras och omvärderas. Dock finns 

det studier som indikerar att den uppmätta sederingsnivån sällan stämmer överens med vad 

som är ordinerat (O´Connor, Bucknall & Manias 2010).

För att underlätta uppskattning av sederingsnivå samt för att monitorera dosering och 

utvärdera sederingseffekt finns det en rad olika bedömningsinstrument, exempelvis Motor 

Activity Assessment Scale (MAAS) och Richmond Agitation and Sedation Score (RASS) 

(Berggren, 2012). Ett annat alternativ är att skatta sederingsdjup och neurologisk aktivitet via 

elektroencefalografi (EEG), vilket främst görs vid neurokirurgiska skador (Gulbrandsen, 

2009; Roberts et al., 2012). Då RASS är det mätinstrument som används på sjukhuset där 

denna studie är genomförd så är det den skalan som kommer användas för att definiera 

sederingsdjup i arbetet (bilaga 1). 

Bedömning av sederingsdjup sker genom att observera motorisk och sensorisk oro, kognitiv 

påverkan och vakenhet (Berggren, 2012). Användning av en skala ger sjuksköterskan ett 
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redskap för att systematiskt bedöma och dokumentera sederingsnivån (Gulbrandsen, 2009). 

Dock är inget bedömningsinstrument idealt för alla situationer och patienter, varför den mest 

korrekta bedömningen oftast baseras på klinisk erfarenhet och personlig kunskap hos 

sjuksköterskan (Wøien & Bjørk, 2012).

Läkemedel
Sedering på intensivvårdsavdelningar sker oftast via kontinuerlig intravenös tillförsel av 

sederande läkemedel (O´Connor et al., 2010). Viss sedering kombineras även med analgetika 

intermittent alternativt i kontinuerlig infusion, vilket i sig även kan ge en sederande effekt 

(Berggren, 2012). Vilken sederingsregim som används varierar kraftigt mellan olika sjukhus, 

men det bör finnas klara direktiv och riktlinjer för varje klinik. 

Ett av de mest använda sederande läkemedlen inom intensivvården är Midazolam, vilket är en

bensodiazepid (Gullbrandsen, 2009). Den farmakologiska effekten av Midazolam 

karakteriseras av en kort duration, på grund av en snabb aktiv metabol transformering. Vilket 

åstadkommer en muskelavslappnande, kramplösande, ångestdämpande och sömngivande 

effekt (a.a). Vidare har Midazolam en snabb insättande effekt från 1,5-5 minuter och en 

halveringstid på 1,5 – 2,5 timmar (Fass, 2014a). Bennet och Hurford (2011) menar dock att 

sedering med bensodiazepider har associerats med förlängd vårdtid samt längre 

respiratorbehov. 

Gullbrandsen (2009) menar att Propofol® är ett bra alternativ till Midazolam eftersom det är 

ett sedativt läkemedel med snabb insättande effekt och ultrakort halveringstid. Vilket leder till

att det går betydligt snabbare att väcka upp en patient som varit sederad på Propofol® jämfört

med Midazolam (a.a). Propofol® har dock enbart en sederande effekt och behöver i regel 

kompletteras med analgetika (Bennet & Hurford, 2011). Lonardo, et. al (2014) presenterar 

statistik som tyder på att patienter som sederas med propofol® hade en signifikant lägre 

sjukhusmortalitet samt kortare vårdtid jämfört med patienter som sederats med Midazolam. 

Detta kan förklaras av att Midazolam ackumuleras i kroppen, vilket leder till överdosering 

och förlängd sederingseffekt (Bennet & Hurford, 2011). Dock finns det risker och 

biverkningar även vid användning av Propofol® som  bör beaktas vid administrering, så som 

apné, bradykardi, samt blodtrycksfall på grund av vasodilatation (Gulbrandsen, 2009).
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Det är ofta nödvändigt med intermittent eller kontinuerlig tillförsel av analgetika vid 

intensivvård, både på grund av smärta från patientens grundsjukdom men även på grund av 

smärta orsakad av intensivvården (Berggren, 2012). Förstahandsvalet för smärtlindring är ofta

opioider så som Morfin eller Fentanyl, vilka verkar genom att stimulera opioidreceptorer i 

hjärnan och främja effekten av endorfiner (Gullbrandsen, 2009). Dock har de även en 

andningsdeprimerande och sederande effekt vilket kan föranleda väckningssvårigheter, 

respiratoriska problem och förlängda vårdtider (a.a). Ett alternativ till konventionell 

opioatanalgesi är Remifentanil. Vilket är ett kombinerat analgetikum och sedativt läkemedel 

som saknar aktiv metabolit och därför bryts ner mycket snabbt (FASS, 2014b). Dock är det 

mycket potent och kan redan vid små doser ge andningsstillestånd (Gullbrandsen, 2009).

I takt med att sederingstrenderna går mot att hålla patienterna vaknare, så har en rad nya 

läkemedel börjat användas för att uppnå en välfungerande lätt sedering utan biverkningar så 

som andningsdepression och hypotoni (Berggren, 2012). Ett exempel på sådana läkemedel är 

adrenergiska receptor antagonister så som Catapresan® och Dexdor vilka ger sedering utan 

kognitiv påverkan och anses effektiva vid behandling av delirium, abstinens och ångest (a.a). 

Det finns studier som indikerar att användning av Dexdor minskar behovet av övrig sedering 

och leder till kortare vårdtider och mindre risk för att utveckla delirium (Roberts et al., 2012). 

Sjuksköterskans roll vid sedering inom intensivvården
Tidigare forskning har påvisat att sjuksköterskans arbete med sedering inom intensivvården är

en ständig balansgång mellan den personliga erfarenheten, den kliniska bedömningen och 

evidensbaserad kunskap (Wøien & Bjørk, 2012). Dock finns det endast lite forskning om hur 

sjuksköterskorna själva upplever det att vårda lätt sederade patienter i respirator, varför ämnet

är föga belyst. Målet med sedering är att optimera samtliga komponenter som bidrar till att 

rädda liv och att främja återhämtning för kritiskt sjuka patienter (Price, 2013). För att 

möjliggöra genomförandet av vissa åtgärder och för att optimera vården, så är det ofta 

nödvändigt att sedera patienten. Sjuksköterskorna själva uppgav att de främsta indikationerna 

för att använda sedering var att minska risken för att patienterna skulle extubera sig själva och

för att uppnå respiratortolerans (Walker & Gillen, 2006). Andra faktorer som kunde föranleda 

användning av sedering var oro, aggressivitet och tecken på smärta hos patienten (Egerød, 

2002).
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Sederingsmål
Målsättningen var att patienterna skulle vara så lätt sederade som deras tillstånd tillät, men 

med bibehållen komfort, säkerhet och adekvat ventilation (Egerød, 2002). Dock ska alltid 

sederingsmålet vara individuellt anpassat för varje enskild patient (Walker & Gillen, 2006). 

Sjuksköterskornas uppfattning var att det ideala var lätt sedering dagtid och lite djupare 

sedering på nätterna, dagtid skulle patienterna vara medvetna men lugna och på nätterna 

skulle de få sova i lugn och ro (Walker & Gillen, 2006).

För att uppnå en för individen optimal sederingsnivå är det av hög vikt att det finns tydliga 

direktiv och att alla i det multiprofessionella teamet kring patienten har samma mål och 

föreställning om vad som ska uppnås med sederingen. Hur väl detta fungerar är till stor del 

beroende av kulturen på den specifika avdelningen, och tidigare studier påvisar att det kan 

skilja betydligt från en avdelning till en annan. I en studie upplevde sjuksköterskorna att det 

inte fanns några formella riktlinjer alls kring sedering och att mätinstrument för att uppskatta 

sederingsnivåer aldrig användes (Egerød, 2002). Vidare upplevde de att läkarna sällan delade 

samma mål kring sederingen som sjuksköterskorna och att läkarna ibland ändrade på 

sederingen utan att informera dem (a.a). I kontrast till en annan studie som påvisade att 

generellt så var sjuksköterskorna nöjda med sederingsrutinerna på deras avdelningen och 

upplevde att de fick gehör av läkarna (Randen & Bjørk, 2010). Sjuttio procent av 

sjuksköterskorna angav att beslut kring patientens sederingsnivå togs i samråd mellan 

sjuksköterska och läkare (a.a).

Dosering och monitorering 
På grund av bristande direktiv så varierade sederingsanvändning och dosering beroende på 

individuella preferenser och lokala traditioner (Egerød, 2002). Det framkom dock en rad 

faktorer som var avgörande för val av sederingsnivå och interventioner, exempelvis agitation, 

oro, smärta och neurologiskt status (Aitken, Marshall, Elliott & McKinley, 2007). Erfarenhet 

och intuition ansågs som viktigare än forskningsbaserad kunskap vid monitorering av 

sedering (Randen & Bjørk, 2010). Och det framkom att sjuksköterskor med lång erfarenhet 

tenderade att sedera mindre och kände sig självsäkrare i att prova stänga av eller sänka på 

sederingen (Egerød, 2002). De erfarna sjuksköterskorna rapporterade även i större 

utsträckning att de ofta försökte testa andra alternativ för att lugna oroliga patienter, till 

exempel ändra ventilatorinställningar, innan de höjde sederingen (a.a). Endast 51 procent 
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(n=46) av sjuksköterskorna i en studie uppgav att de kände sig självsäkra vid monitoreringen 

av sedering och endast 40 procent (n=37) svarade att de gjorde väckningstest självständigt när

patientens tillstånd tillät det (Walker & Gillen, 2006). Nyutbildade sjuksköterskor upplevde 

att de hade så fullt upp med allt det tekniska och medicinska att de inte hade tid att väcka upp 

patienterna (Egerød, 2002). Inom intensivvården är det vanligt förekommande att 

sjuksköterskor upplever att de inte har tid att göra det som är bäst för patienten (Ulrich, 

Lavandero, Woods & Early, 2014). Trettio procent av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg 

att vårdkvaliten hade försämrats de senaste åren i takt med att balansen mellan patienternas 

behov och personalens kompetens blev allt mer ojämn (a.a).

Eftersom sjuksköterskan oftast är den som monitorerar doseringen av sedering så är en rad 

egenskaper hos sjuksköterskorna direkt avgörande för lyckad sedering. Förmågan att bedöma 

patientens tillstånd och responsen på interventioner, samt utvärdera kroppsspråk och osynliga 

tecken är av högsta vikt (Aitken et al., 2007). Sjuksköterskors inställning till patientnära 

arbete, attityd till sedering och uppfattningar om huruvida patienten lider av att vara vid 

medvetande under respiratorvården kan därför leda till att patienter sederas mer än nödvändigt

(Grap, et al., 2012). I en studie så uppgav läkare att de ibland ordinerade djupare sedering för 

att underlätta för sjuksköterskorna, men inga av sjuksköterskorna medgav att de höjde 

sederingen för att underlätta sitt eget arbete (Egerød, 2002). Majoriteten av sjuksköterskorna 

rapporterade dock att de ofta gav extra bolusdoser av både sedering och smärtstillande inför 

procedurer (Randen & Bjørk, 2010). Vissa sjuksköterskor upplevde att andra kollegor 

tenderade att sedera patienterna för djupt och att de inte strävade mot samma mål (Egerød, 

2002). Vidare ansågs det viktigt att kommunicera patienternas sederingsnivå både vid 

överlämnande, skiftbyte och vid rond (Walker & Gillen, 2006).

Mätning av sederingsnivå
Användandet och attityderna till mätinstrument för sederingsskattning varierade kraftigt 

mellan olika studier och kan bero på val av mätinstrument eller på hur det har implementerats.

I en studie upplevde sjuksköterskorna att mätinstrument för sederingsnivå sällan användes 

eller dokumenterades (Randen & Bjørk, 2010). I en annan studie uppfattades mätinstrument 

ha stor betydelse för beslutsfattande och åtgärder, och vissa ansåg att de förbättrade 

omvårdnadskvalitén (Wøien & Bjørk, 2012). Sjuksköterskorna var generellt positiva till att 

använda mätinstrument för att skatta sederingsnivå och smärta. Men det fanns tveksamhet 
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kring nyttan i det dagliga arbetet och vissa uppfattade mätinstrument som ett hinder i 

bedömningen då de ansåg att de då var tvungna att sätta sin personliga erfarenhet åt sidan. Att

bara använda mätinstrument gav inte en tydlig bild av patienternas sederingsnivå, då 

instrumenten ansågs ha vissa begränsningar som inte kunde ersätta den kliniska blicken (a.a).

En kombination av mätinstrument och sjuksköterskornas egna bedömningar ansågs som det 

bästa sättet att uppskatta sederingsnivån (Walker & Gillen, 2006). Sjuksköterskor med kort 

erfarenhet uppfattade ansiktsuttryck hos patienten, så som grimaser och miner, som ett tecken 

på undersedering i större utsträckning än vad erfarna sjuksköterskor gjorde (Randen, Lerdal &

Bjørk, 2012). Genom att dokumentera sederingsnivån upplevde sjuksköterskorna att de var 

tvungna att reflektera över sederingseffekt, dosering och sederingsdjup, vilket hjälpte dem att 

analysera situationen (Wøien & Bjørk, 2012). Sjuksköterskorna upplevde även att 

samförståndet med andra sjuksöterskor och läkare ökade vid användning av mätinstrument 

eftersom det då fanns klara definitioner. Detta gjorde det lättare att förstå ordinationer och 

sätta upp mål. Att dokumentera och utvärdera sederingsnivå upplevdes förbättra vården och 

patienternas situation, vilket ansågs kunna bidra till kortare vårdtid och mindre lidande (a.a). 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppfattade vakenhetstecken så som reaktion på kontakt som 

mycket viktigt för att kunna kommunicera med patienten och bedöma det aktuella tillståndet 

(Randen et al., 2012). Det ansågs dock svårt att göra korrekta mätningar på 

intensivvårdspatienter eftersom de ofta har många faktorer som kan påverka bedömningen 

och det kan vara svårt att skilja på smärta, oro eller förvirring (Wøien & Bjørk, 2012).

Vårdkultur
För att uppnå en vårdkultur som är gynnsam för både patienter och personal behöver tydliga 

direktiv komma från verksamhetens ledning. Generellt så rapporteras kommunikation och 

samförstånd mellan sjuksköterskor och ledning som dålig inom intensivvården (Ulrich et al., 

2014). Balansen mellan patienternas behov och sjuksköterskornas kompetens ansågs som 

bristfällig. Mer än 40 procent av sjuksköterskorna angav att adekvat bemanning är den största 

utmaningen inom intensivvården. De upplevde även att de sällan fick uppmuntran eller 

erkännande från ledningen och att patiener och anhöriga stod för den mest meningsfulla 

responsen (a.a). Genom lättare sederingsdjup upplevde sjuksköterskorna att vårdkulturen 

ändrades eftersom patienterna ställde andra krav, men även gav respons och uppskattning 

(Randen, Lerdal & Bjørk, 2012).
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Patienters upplevelser av att vårdas lätt sederade i respirator 
Många patienter saknar helt minnen från tiden de har varit sederade i respirator, vissa minns 

det bara som en surrealistisk dröm, andra har tydliga minnesbilder av känslor och specifika 

händelser eller situationer (Clukey, Weyant, Roberts & Henderson, 2014). I en studie av 

Weinert och Sprenkle (2008) rapporterade hälften av de patienter som vårdats sederade i 

respirator att de hade upplevt hallucinationer och overkliga situationer. Patienter som varit lätt

sederade under respiratorvården mindes besvär från ETT i betydligt högre grad än djupt 

sederade patienter (Samuelson, Lundberg & Fridlund, 2007). Många patienter har även i 

efterhand  beskrivit minnen av smärta från ETT och hur intubationen upplevdes som tortyr 

(Clukey et al., 2014). De patienter som hade en lång vårdtid i kombination med lätt sedering 

var tydligt överrepresenterade bland de som uppgav att de hade mycket obehagliga och 

stressfulla minnen från intensivvården (Samuelson, Lundberg & Fridlund, 2007). 

Patienterna kände sig begränsade av tuber och slangar, de upplevde törst, muntorrhet och hade

svårt att göra sig förstådda (Samuelson et al., 2007). Att få hjälp med att suga rent luftvägarna

kunde av vissa upplevas som ett panikfyllt övergrepp, medan andra uppgav att det gav 

lindring och underlättade andningen (Karlsson, 2012). Om sjuksköterskorna tog sig tid att 

kommunicera med patienterna och berätta vad som pågick eller skulle hända reducerades 

känslorna av rädsla och osäkerhet (Wassenaar, Schouten & Schoonhoven, 2013). Vid 

bristande kommunikation upplevde patienterna att de förlorade kontrollen över situationen 

eftersom de inte kunde göra sig förstådda på grund av respiratorn (Karlsson, 2012). 

Förlust av kontroll fick patienterna att känna sig rädda, oroliga och otrygga (Wassenaar et al., 

2013). Patienterna var smärtsamt medvetna om sin beroendeställning, sin hjälplöshet och 

nödvändigheten i att uthärda obehaget och de begränsade kommunikationsmöjligheterna 

(Karlsson, 2012). Somliga uppgav även att de upplevde att de förlorade sin integritet och 

personlighet när de inte kunde kommunicera. Vissa patienter uppgav att de ständigt var rädda 

för att respiratorn skulle sluta fungera eller att de genom att röra på sig skulle råka orsaka 

problem med den tekniska utrustningen. De berättade även att de hade lidit av svårigheter att 

sova, dels på grund av rädsla för mardrömmar och förlorad kontroll, men även på grund av 

störande ljud, ljus och omvårdnadsmoment (a.a). 

Vakenhet ger möjlighet till en vårdande kommunikation, men det kräver närvaro, kontakt och 

en förbindelse mellan vårdare och patient (Karlsson, 2012). Patienterna beskrev en känsla av 
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trygghet och säkerhet när de hade en sjuksköterska i närheten som övervakade dem och en 

personlig relation till sjuksköterskan beskrevs som tröstande och ökade känslan av hopp 

(Wassenaar et al., 2013). Även annan personal eller anhöriga som fanns nära patienten 

upplevdes som en trygghet och bidrog till att de lättare kunde slappna av (Karlsson, 2012). 

Genom att kommunicera och småprata om annat än vården kunde en relation och tillit byggas 

upp mellan sjuksköterskan och patienten (a.a). 

Vilken attityd vårdpersonalen hade och hur de kommunicerade med patienten var direkt 

avgörande för hur patienterna upplevde situationen, tydlig information och positiv attityd var 

det viktigaste för att skapa en tillitsfull relation (Wassenaar et al., 2013). Vid opersonlig 

omvårdnad upplevde patienterna att de blev ett objekt, vilket ledde till att de kände sig osäkra,

oroliga och rädda (a.a). I situationer där patienterna inte kände tillit till personalen så 

upplevde de ibland trygghet av den tekniska utrustningen och övervakningen istället 

(Wassenaar et al., 2013). Patienterna upplevde det som oerhört stressande när de tydligt 

märkte att sjuksköterskorna hade bristande kompetens och inte kunde svara på frågor eller 

hantera den tekniska utrustningen (Karlsson, 2012). Det som tydligast skapade lugn och 

trygghet hos de vakna  patienterna i respirator var tydlig information, välfungerande 

kommunikation och delaktighet. Av tolv tillfrågade patienter så uppgav åtta att de skulle 

föredra att vara vakna om de skulle vårdas i respirator igen. Tre stycken uppgav att de skulle 

föredra att vara nedsövda eftersom de upplevde respiratorbehandlingen som jobbig och 

smärtsam (a.a).

Att vara anhörig till en lätt sederad patient i respirator 
Det framkom att många anhöriga var kluvna till hur de såg på sedering och vakenhet inom 

intensivvården, kanske främst på grund av bristande kunskap kring varför man väljer att 

sedera eller inte. Vissa uppfattade det som att den närståendes tillstånd var mer kritiskt när de 

sederades djupt och upplevde att vakenhet gav hopp om att den svårt sjuka närstående skulle 

överleva  (Karlsson, 2012). Vidare så upplevde de anhöriga en brist på kontroll när 

patienterna sövdes ner djupare, men de tyckte även att det var svårt att se sin närstående 

plågas i vakenheten (a.a.). De anhöriga rapporterade även att det var en otäck upplevelse att se

sin närstående sederad, vilket gjorde dem oroliga och rädda (Dreyer & Nortvedt, 2007). När 

patienterna pendlade mellan medvetenhet och sömn upplevde de anhöriga det som en berg 

och dal bana av hopp och besvikelse, vilket gjorde dem utmattade (a.a). Majoriteten upplevde 
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dock att vakenhet var positivt så länge den närstående inte verkade plågad av det och de 

uppgav att det var värdefullt att kunna kommunicera och få respons (Karlsson, 2012).

Att få tydlig information av sjuksköterskorna och känna sig delaktiga i vården var avgörande 

för hur de anhöriga upplevde situationen (Dreyer & Nortvedt, 2007). Informationen var ofta 

bristfällig och många upplevde att de själva var tvungna att fråga för att få veta någonting. Få 

anhöriga kände sig delaktiga i vården. Om sjuksköterskorna pratade och kommunicerade med 

patienten så var även de anhöriga mer benägna att kommunicera med sin närstående. Många 

av de anhöriga upplevde det dock som störande att hela tiden vara övervakade vid kontakten 

med sin närstående och ansåg att de aldrig fick möjlighet att prata privat (a.a). Anhöriga 

upplevde även att personalen saknade kunskap om hur de skulle kunna underlätta 

kommunikationen med patienten (Karlsson, 2012).

Omvårdandsteoretisk referensram
För att skapa en omvårdnadsteoretisk förankring och för att belysa essensen i den komplexa 

relationen mellan sjusköterska och patient så kommer Joyce Travelbee ́s teori om 

mellanmänskliga relationer att användas som teoretisk referensram. Detta för att Travelbee 

hävdar att essensen i omvårdnad är att förstå hur interaktionen och relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten kan påverka patientens tillstånd (Travelbee, 1999). Travelbee 

menar att omvårdnad är en mellanmänsklig process som bygger på en existentialistisk 

åskådning och målet med omvårdnaden är att inge hopp, minska lidande och finna mening i 

upplevelserna. Lidande är en ofrånkomlig del av att vara människa och något som alla 

upplever i mer eller mindre utsträckning, genom att inge hopp och hjälpa till att finna mening 

kan sjuksköterskan lindra patientens lidande (a.a). 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är avgörande för patientens välmående och 

tillfrisknande (Meleis, 2005). Därför är det viktigt att försöka etablera en relation till varje 

enskild patient. Travelbee (1999) beskriver relationsetableringen genom fem faser, 

mötesfasen, identitetsfasen, empatifasen, sympatifasen och rapportfasen, vilka genomsyras av 

kommunikation, information och omtanke. När en relation är etablerad kan sjuksköterskan 

hjälpa patienten att finna en mening i sin upplevelse, samt acceptera lidandet som en del i 

sjukdomsprocessen (a.a). Vidare tar Travelbee avstånd från att generalisera människor och 

anser att varje individ ska ses som unik och inte bara som en patient eller sjuksköterska 
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(Travelbee, 1999). Detta för att generalisering gör människor till stereotyper och suddar ut 

deras individuella särdrag, vilket hindrar den mellanmänskliga processen (a.a). Att som 

sjuksköterska bekräfta varje patient som en unik individ och etablera en mellanmänsklig 

relation möjliggör en alliansbildning. Detta kan vara problematiskt med sederade och 

intuberade patienter som saknar förmåga att kommunicera verbalt.

Intensivvårdssjuksköterskans roll och ansvar innebär en ständig balansgång mellan patientens 

subjektiva välmående och optimal medicinsk behandling (Nortvedt et al., 2005). Sedering kan

i vissa fall vara nödvändigt för att rädda liv och för att utföra bästa möjliga vård, men i många

fall kan den kraftigt reduceras eller helt undvikas genom engagemang och god patientnära 

omvårdnad (Nortved et al., 2005). Sumner (2012) menar att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient är direkt avgörande för att etablera en relation och sätta upp normer 

för hur den mellanmänskliga relationen ska vara. Interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient formas av omgivningen, patientens tillstånd och den specifika situationen (a.a). 

En komplex vårdmiljö som innefattar mycket teknisk utrustning kan leda till att 

sjuksköterskan tappar fokus på patienten och interaktionen går förlorad (Price, 2013). Det är 

viktigt både för sjuksköterskor och för patienter att uppleva att de har kontroll över 

situationen och det ligger i sjuksköterskans ansvar att skapa en ömsesidig kontroll (Sumner, 

2012). Vid lätt sedering kan situationer uppstå där varken sjuksköterskan eller patienten 

upplever kontroll, patienten svävar mellan medvetande och sömn och sjuksköterskan fruktar 

att patienten ska skada sig själv. Finns det då en etablerad relation och ömsesidig tillit så är 

chansen större att lyckas uppnå en välfungerande lätt sederingsnivå med bibehållen kontroll. 

Sjuksköterskor tenderar att ha förväntningar på att patienten ska reagera positivt på 

omvårdnaden som de erbjuder (Sumner, 2012). Vilket kan leda till svårigheter vid 

relationsetableringen till en patient som kanske är orolig eller agiterad på grund av en 

bristfälligt inställd sederingsnivå. Enligt Price (2013) upplever sjuksköterskor att de vill skapa

en relation till patienter och anhöriga men att teknisk apparatur och vårdmiljön utgör ett 

hinder eftersom det tar mycket tid och förflyttar fokus från kommunikationen. Istället för att 

se tekniken som ett hinder kan man välja att se den som ett redskap för att kommunicera och 

skapa tillit. Om sjuksköterskan förklarar vad utrustningen är till för och berättar vad man kan 

utläsa av monitoreringen så skapas en känsla av kontroll och patienten erbjuds möjlighet att 

vara delaktig (Granados-Pembertty & Arias-Valencia, 2013).
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Tidigare forskning 
Trots upprepade litteratursökningar i samtliga för ämnet relevanta elektroniska databaser så 

har inte mycket information om sjuksköterskornas egna upplevelser av att vårda lätt sederade 

patienter i respirator framkommit. De flesta studier belyser främst praktiskt tillvägagångssätt 

för att uppnå lätt sedering, sjuksköterskors tankar kring patienternas upplevelser samt 

följsamhet till ordinationer och riktlinjer. Det finns dock forskning som pekar på att 

sjuksköterskor upplever det svårt med dosering av sedering och uppskattning av 

sederingsdjup (Egerød, 2002). Samt att ett stort ansvar vilar på deras ryggar då det ofta saknas

klara direktiv och riktlinjer kring sedering. Vilket leder till att det krävs lång erfarenhet och 

självsäkerhet i sin yrkesroll för att våga ha patienterna vakna (Randen & Bjørk, 2010). Vidare 

framkommer det att attityderna, uppfattningen av sederingsdjup och mätning av sederingsnivå

skiljer sig mycket mellan olika avdelningar och även inom personalgrupperna (Wøien & 

Bjørk, 2012).

Magisteruppsatsen Sjuksköterskors upplevelser omkring omvårdnaden av lätt sederade 

intensivvårdspatienter skrevs 2008 med liknande syfte som denna studie (Nidkell & 

Sandström, 2008). Dock handlar deras resultat främst om ordinationer, skattning av sedering 

via MAAS, väckningstest, trender inom sederingsregim, svårigheter att upprätthålla rätt 

sederingsnivå och om hur patienterna reagerade på sedering. Vilket egentligen inte belyser 

sjuksköterskornas egna upplevelser, utan mer hur de praktiskt arbetar för att uppnå en lättare 

sederingsnivå. De belyser även problem så som svårigheter att kommunicera med patienterna 

och att bevara deras integritet, men det saknas utveckling av hur sjuksköterskorna själva 

upplevde det eller hur de hanterade situationerna. Kortfattat framkommer det att det kunde 

vara stressande och att det krävdes mer av dem som sjuksköterskor att vårda lätt sederade 

patienter, samt att de ibland kunde uppleva ångest när de såg en patient må dåligt (a.a). 
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PROBLEMFORMULERING
Aktuell forskning påvisar att det för patienterna är fysiologiskt gynnsamt med lättare sedering.

I studier som belyser patienternas egna upplevelser så vidhåller de flesta att lätt sedering är att

föredra framför att vara djupt sövd. Även anhöriga uppger att lätt sedering inger dem hopp om

bättring och att det är betydelsefullt för dem att kunna kommunicera med sin kritiskt sjuka 

närstående. Det finns även studier som antyder att lätt sedering skulle kunna bidra till kortare 

vårdtid och mindre komplikationer vilket innebär ett minskat lidande för patienterna. I dagens

läge är effektivisering och besparingar i fokus på många sjukhus, vilket även gynnas av 

kortare vårdtider. Samtidigt finns det en påtaglig brist på specialistutbildade sjuksköterskor 

med erfarenhet och kompetens för att kunna vårda dessa kritiskt sjuka patienter. 

I de studier som har försökt belysa hur sjuksköterskorna upplever det att vårda lätt sederade 

patienter så glider fokus iväg från sjuksköterskan och hamnar istället på patienten, vårdmiljön 

eller teknisk utrustning. Det är konstaterat att det kan vara svårt för sjuksköterskan att uppnå 

en fungerande lätt sedering på grund av arbetsbelastningen. Men det finns lite forskning om 

hur sjuksköterskorna upplever det att vårda dessa patienter och hur sederingsnivån påverkar 

deras arbetssituation. Därför kommer denna studie att lyfta fram sjuksköterskornas egna 

upplevelser för att skapa en djupare och mer mångfacetterad bild av en av utmaningarna i 

dagens intensivvård. 

SYFTE
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator. 
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METOD

Design
Studien genomfördes med en kvalitativ design, eftersom kvalitativ metod syftar till att 

generera beskrivande data av människors upplevelser, och därför ansågs lämplig för att 

generera ett djupt och relevant svar på studiens syfte (Henricsson & Billhult, 2012).

Urval
Via ett strategiskt urval inkluderades sjuksköterskor verksamma under vecka 48 år 2014 på en

intensivvårdsavdelning för vuxna patienter vid ett större sjukhus i mellansverige. På den 

aktuella avdelningen vårdas främst kirurgiska och ortopediska intensivvårdspatienter, men i 

vissa fall även medicinska- och traumapatienter. Fokus vid urvalet låg på att säkerställa att 

informanterna hade tillräckligt med erfarenhet av att vårda lätt sederade patienter i respirator 

för att kunna generera ett rikt resultat. Därför inkluderades endast sjuksköterskor som hade 

minst två års erfarenhet av att arbeta kliniskt inom intensivvård. Vidare så inkluderades 

sjuksköterskor med olika bakgrund, erfarenhet, ålder och kön, detta för att generera bred och 

djup data, samt variation i berättelserna (Henricson & Billhult, 2012). 

Informantion om studien presenterades först för verksamhetschefen som gav samtycke till 

genomförandet (bilaga 2). Personalen informerades sedan i god tid på avdelningens 

personalmöten och fem möjliga informanter tillfrågades om deltagande veckan innan 

intervjuerna genomfördes. Samtliga tillfrågade gav sitt informerade samtycke till deltagande 

(bilaga 3). 

Datainsamlingsmetod
Data samlades in via intervjuer med semistrukturerade frågor (bilaga 4), detta för att ge bredd 

och djup åt materialet (Kvale,1997) samt för att generera ett material som reflekterar över 

deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). 

Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden (bilaga 4) utformades med hjälp av Kvales (1997) mall för kvalitativa 

forskningsintervjuer, samt baserat på tidigare forskning som finns presenterad i bakgrunden. 
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De aktuella frågorna valdes ut för att de ansågs lämpliga för att generera data som är relevant i

förhållande till studiens syfte. Då Nidkell och Sandströms (2008) studie hade frambringat viss

information om sjuksköterskornas upplevelser så hämtades även inspiration från deras 

intervjuguide. För att undvika att få svar som inte var relevanta för studiens syfte så betonades

det att det var just sjuksköterskornas upplevelser som efterfrågades. Frågor om patienter, 

anhöriga, teknik, administrering och monitorering av sedering undveks, eftersom dessa 

faktorer finns väl beskrivna i tidigare studier. För att behålla fokus på studiens syfte användes 

en rad följdfrågor som syftade till att leda tillbaka ämnet mot sjuksköterskans egna 

upplevelser.

Förförståelse
Då intervjuarna själva är verksamma inom intensivvården så fanns en viss förförståelse för 

ämnet innan studien påbörjades. Efter att ha genomfört litteraturgranskningen till bakgrunden 

så skapades även en bild av det aktuella forskningsläget, vilket gav fördjupad kunskap i 

ämnet. Den egna attityden till sedering och erfarenheten av att vårda lätt sederade patienter i 

respirator var även en betydande del av förförståelsen. För att klargöra vad förförståelsen 

bestod av diskuterades detta innan datainsamlingen påbörjades. Det framkom att intervjuarna 

hade en positiv attityd till lätt sedering, men att de hade uppmärksammat att det kunde vara 

svårt att uppnå en fungerande sederingsnivå samt innebära mer krävande arbete för 

sjuksköterskorna. För att undvika att låta förförståelsen påverka resultatet så gick intervjuarna 

in i intervjusituationen med öppna sinnen och la i möjligaste mån förförståelsen åt sidan. 

Datainsamling 
Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en provintervju med en sjuksköterska på den 

aktuella intensivvårdsavdelningen, för att testa vilken data som skulle genereras utifrån de 

valda frågorna. Detta för att hela studiens giltighet och trovärdighet hänger på att 

undersökningsinstrumentet kan generera relevant data (Kvale, 1997). Efter provintervjun 

omformulerades några av frågorna för att undvika att informanterna fokuserade för mycket på

patienternas upplevelser. 

Samtliga intervjuer skedde i ett avskilt rum utanför intensivvårdsavdelningen och vid tillfällen

när informanterna inte arbetade patientnära, detta för att skapa en lugn och trygg miljö utan 

22



stress. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer för att säkerställa att de uppfattade 

informationen likadant och de var båda delaktiga för att skapa nyansering i samtalen. Innan 

intervjun påbörjades så informerades informanten om studiens syfte och definitionen för lätt 

sedering, samt konfidentialitet och sekretess (bilaga 3). De informerades även om att intervjun

skulle spelas in och transkriberas, samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

intervjun eller avböja att svara på frågor. 

Inspelning av intervjuerna valdes för att intervjuarna skulle ha möjlighet att koncentrera sig på

ämnet och dynamiken i samtalet och för att undvika avbrott (Kvale, 1997). Intervjuerna 

varade mellan 20-35 minuter och samtliga avslutades med att fråga informanterna om de hade

någonting som de ville tillägga eller som de hade funderat över kring ämnet. Vilket ofta 

resulterade i en kort sammanfattning av deras upplevelser eller att de lyfte fram någonting 

som de tyckte var allra viktigast. Under intervjuernas gång fick vissa frågor upprepas och 

förtydligas för att verkligen säkerställa att svaren handlade om studiens syfte och att 

intervjuarna hade uppfattat informationen rätt. Informanterna uppmanades att ge konkreta 

exempel för att förankra och förtydliga de beskrivna upplevelserna, vilket bidrar till djupare 

data och förenklar tolkningen (Kvale, 1997). 

Alla intervjuer spelades in på två separata ljudfiler för att säkerställa bra ljudkvalité och som 

en säkerhet om det skulle uppstå tekniska problem under eller efter intervjun. Detta bidrog 

även till att båda intervjuarna hade möjlighet att lyssna igenom inspelningarna samtidigt. I 

direkt anslutning efter varje avslutad intervju så transkriberades materialet ordagrannt 

inklusive pauser, harklingar, skratt och suckar, för att behålla känslan och innebörden i 

samtalet (Kvale, 1997). Intervjuerna avidentifierades och textdokumenten kodades med 

nummer 1 till 5, utefter vilken ordning som intervjuerna hade genomförts. Efter att 

intervjuerna transkriberats så kontrollerades texten mot bandinspelningen för att säkerställa att

ingenting hade missats eller misstolkats. 

Dataanalys
I kvalitativ forskning startar analysprocessen redan under intervjun då författarna medvetet 

och omedvetet reflekterar över innehållet i informantens berättelse (Henricson & Billhult, 

2012). Den slutgiltiga analysen som ligger till grund för resultatet påbörjades efter att alla 

intervjuer var genomförda och transkriberade. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
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valdes som analysmetod eftersom det ansågs mest passande för studiens syfte och 

datainsamlingsmetod. Elo och Kyngäs (2008) menar att kvalitativ innehållsanalys ofta är en 

lämplig analysmetod för omvårdnadsforskning eftersom den är innehållskänslig och flexibel. 

En induktiv ansats valdes för att studien syftar till att belysa specifika upplevelser och inte till 

att testa en teori. Vid induktiv innehållsanalys utgår man från specifik data som genom 

analysprocessen blir en helhet eller ett generellt påstående, medan en deduktiv ansats syftar 

till att testa en teori eller modell genom att gå från generell data till ett specifikt påstående 

(a.a). 

Elo och Kyngäs (2008) metodbeskrivning  användes som utgångspunkt för analysprocessen 

och arbetssättet karakteriserades av att författarna systematiskt och objektivt analyserade 

datan via tre faser.  

1. Intervjuerna lyssnades igenom, transkriberats ordagrant och texterna kontrollerades 

mot ljudinspelningarna. Samtliga texter lästes igenom upprepade gånger av båda 

författarna. Under den första fasen av analysarbetet låg fokus på att bli insatt i texten 

och familjär med dess innebörd och helhet.

2. Sedan startade organiseringen av data genom öppen kodning, vilket innebär att 

meningsbärande enheter markerades i texten och koder som beskrev upplevelsen 

noterades i marginalen. Detta för att utskilja vilka olika upplevelser som framkom i 

intervjutexterna och få en överblick över hur mycket av datan som svarade mot 

studiens syfte. Antalet koder baserades i detta skede på vad författarna uppfattade som

nödvändigt för att täcka in samtliga upplevelser i texten. Kodningen gjorde författarna 

var för sig, och sedan granskades vilka koder som framkommit tillsammans. Detta för 

att jämföra vilka koder som hade identifierats och för att utesluta att någon data hade 

missats.
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Koderna samlades sedan in från textdokumentet och fördes över till en kodöversikt 

där de grupperades för att se vilka som innehållsmässigt hörde ihop (tabell 1). 

Mönster, skillnader och likheter identifierades, och de grupper av koder som hörde 

ihop och skapade en helhet samlades och bildade en subkategori. Via abstraktion 

formades en beskrivning av informanternas upplevelser av forskningsämnet och de 

åtta subkategorierna sammanfogades till tre stycken huvudkategorier som svarade mot

studiens syfte. Kategorierna namngavs genom att använda innehållskarakteristiska 

benämningar. 

3. Den tredje fasen innefattade att sammanfoga kategorierna till en helhet, och genom att 

formulera en beskrivande text redogöra för kategoriernas mening, innebörd och 

budskap. Citat valdes ut för att visa läsaren från vilken typ av rådata som kategorin är 

formad och för att belysa dess innebörd.

Tabell 1 – Exempel på kodöversikt. 

Meningsbärande enhet Koder Subkategorier Huvudkategorie 

Patienten blir ju ett objekt för mig 
när den är djupt sederad, ett totalt 
objekt. Jag behöver inte tillfråga 
den om något... Har jag en lätt 
sederad patient måste jag förhålla 
mig till ett subjekt. Vi är då två 
subjekt som ska kommunicera 
med varandra, samarbeta... 

Objekt/subjekt

Kommunikation

Samarbete 

Från objekt till subjekt

En möjlighet till 
kommunikation

En möjlighet till 
patientdelaktighet

En upplevelse av samspel 

Att ha svårt sjuka patienter och 
mycket att göra så kan man ju 
känna sig... väldigt otillräcklig, 
stressad... om man inte hinner stå 
vid patienten...

Mycket att göra

Otillräcklig 

Stress 

Tidsbrist

En känsla av 
otillräcklighet

En stressig 
arbetssituation

En upplevelse av att inte 
räcka till 

Det är lite olika attityder till att ha 
vakna patienter... Några tycker att 
det är väldigt jobbigt eftersom det 
är en ny arbetssituation... Man är 
inte riktigt beredd på att vara så 
mycket inne hos patienten... att 
man inte kan lämna patienten. 

Attityder 

Ny arbetssituation 

Patientnära arbete

Att arbeta mot samma 
mål

En upplevelse av 
teamarbetes betydelse 
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Man måste hjälpas åt, fråga 
varandra om hjälp... Alla måste få 
samma information, ha samma 
kunskap, utbildning är viktigt för 
att det ska bli bra.

Samarbete 

Kunskap

Utbildning

Vikten av samarbete 

Förutsättningar för att nå 
målet

Etiska aspekter
Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationens riklinjer kring medicinsk 

forskning som inkluderar människor (Declaration of Helsinki, 2014). De fyra grundläggande 

forskningsetiska principerna; autonomiprincipen, göra gott principen, inte skada principen och

rättviseprincipen, användes som en central utgångspunkt inför studien (Källström, 2012).

Innan studien påbörjades inhämtades tillstånd för att få utföra datainsamlingen av berörd 

verksamhetschef (bilaga 2). Information om studien förmedlades både muntligt och skriftligt 

till samtliga tänkbara deltagare innan datainsamlingen påbörjades. Datainsamlingen skedde i 

form av intervjuer och informanterna förblev avidentifierade i presentationen av resultatet. 

Enligt Olsson och Sörensen (2004) skyddas personer som ingår i forskning av konfidentialitet 

och sekretess, vilket innebär att de förblir avidentifierade och inga obehöriga kommer ta del 

av det insamlade materialet. Informanterna informerades om detta i deltagarbrevet som de 

uppmanades att läsa innan intervjuerna startade och sedan signerade (bilaga 3). För att 

säkerställa att de förstod innebörden av informationen så repeterades den även muntligt och 

informanten tillfrågades om hon hade några frågor om studien.

Ljudfilerna från intervjuerna raderades så snart transkriberingen var klar och textdokumenten 

kommer endast att sparas som pappersutskrifter på en säker plats där inga obehöriga har 

tillgång till dem. Informanternas identitet finns endast på de signerade deltagarbreven, vilka 

kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Den enda information om deltagarna som 

presenteras i studien är deras ålder och antal verksamma år som intensivvårdssjuksköterskor. 

Samtliga informanter kommer att benämnas som hon i uppstasen, detta för att inte avslöja 

vilken information som kommer från den enda manliga informanten. För att bevara 

informanternas konfidentialitet och minska spårbarheten så har även verksamhetens identitet 

dolts och endast generell information om verksamheten presenteras i uppsatsen.  
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Då författarna arbetar på enheten där datainsamlingen utfördes och därmed har en relation till 

informanterna finns viss risk för bias och att resultatets trovärdighet påverkas. Detta har noga 

tagits i beaktan under forskningsprocessen, och urvalet baserades på informanter som 

författarna ej har någon privat relation till. Vidare har författarna varit medvetna om 

skyldigheten att erbjuda stöd till informanterna om känsliga ämnen skulle ha dykt upp under 

intervjuerna, vilket ej ansågs nödvändigt med tanke på studiens syfte och de ämnen som 

berördes under intervjuerna. 
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RESULTAT
Resultatet som presenteras nedan är baserat på fem intervjuer där informanterna bestod av 

fyra kvinnor och en man. Åldern varierade från 30 till 60 år och medianåldern var 49 år. 

Erfarenheten som intensivvårdssjuksköterska varierade mellan 2,5 till 34 år, och samtliga 

hade varit verksamma på den aktuella avdelningen på heltid de senaste två åren. Genom tre 

huvudkategorier och åtta subkategorier beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

lätt sederade patienter i respirator  

En upplevelse av samspel

Från objekt till subjekt
Lätt sedering upplevdes som positivt eftersom det gav en möjlighet till att få kontakt med 

patienten. Djupt sederade patienter sågs som objekt, medan lättare sederade patienter 

förvandlades till subjekt. Vid lätt sedering pågår ett samspel mellan två subjekt, 

sjuksköterskan och patienten, och för att vården av patienten ska vara framgångsrik så måste 

en relation och ett samarbete etableras. ”Du behöver inte gissa lika mycket, det blir lättare att 

läsa av patienten. Med en tungt sederad patient blir ju varje bedömning en gissningslek” 

(Intervju 3). Det ställer dock högre krav på sjuksköterskan att vårda lätt sederade patienter 

eftersom det då krävs fantasi, inlevelseförmåga och tålamod för att få samarbetet att fungera. 

De viktigaste faktorerna för att uppnå ett framgångsrikt samarbete ansågs vara närvaro och 

engagemang från sjuksköterskans sida. 

Vid lätt sedering så fick patienten tillbaka en del av makten över sin egen situation, vilket 

ansågs som en stor fördel eftersom djupt sederade patienter helt saknar makt eller kontroll. 

Dock upplevdes det som att de lätt sederade patienterna ständigt är i underläge och kanske 

egentligen befinner sig i en mer utsatt situation än de djupt sederade, eftersom de är medvetna

om sin brist på makt. Detta var något som sjuksköterskorna strävade efter att kompensera 

genom att försöka uppnå jämnvikt i relationen till patienten. För att ge tillbaka makt till 

patienterna så eftersträvade de samarbete och deltagande, men de upplevde att det krävdes 

betydligt mer tid och engagemang för att det skulle lyckas. Målet var att patienten skulle 

uppleva situationen som hanterbar. ”En patient låg och läste expressen med tuben i halsen och

tyckte att det var helt okej, Det är ju så man vill att det ska vara” (Intervju 1).
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En möjlighet till kommunikation
Det  upplevdes som roligt och givande att arbeta med lätt sederade patienter eftersom man då 

kan få kontakt med dem, få svar på sina frågor och få ett kvitto på det arbete man utför. 

Kommunikationen underlättades av att de lätt sederade patienterna uppfattade vad som hände 

omkring dem och kunde ta till sig information. Det var lättare att läsa av patienten och tolka 

hur den mådde, eftersom de lätt sederade patienterna kunde kommunicera via mimik och 

kroppsrörelser. Det optimala ansågs vara att patienterna är vakna men lugna och 

kommunikativa, vid sådana situationer upplevde sjuksköterskorna det som positivt att arbeta 

med lätt sederade patienter.

Det var en förutsättning att det fanns gott om tid till att interagera och kommunicera med 

patienten för att det skulle upplevas som givande. ”Det blir så lätt att folk bara suckar över att 

vakna patienter bara tar mer tid, ställer krav och att man måste övertala dom för att gå med på 

vissa saker. Men man måste istället se det positiva i att de kan kommunicera och försöka ta 

tillvara på det” (Intervju 4). Kommunikation och samarbete skulle kunna användas i betydligt 

större utsträckning om det fanns mer möjlighet till att vara inne på patientsalen. Det upplevdes

svårt att kommunicera med lätt sederade patienter i respirator, dels för att de inte har någon 

röst och dels för att de ofta kan vara desorienterade och oroliga. Därför är det viktigt att hela 

tiden vara uppmärksam på om patienten försöker kommunicera och försöka tolka 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester. Vidare beskrevs det även som jobbigt att hela tiden 

var tvungna att upprepa information och förklara samma sak om och om igen. Ibland kunde 

det underlätta att använda kommunikationshjälpmedel så som pektavlor, men det var sällan 

som det användes på grund av ovana och tidsbrist. 

En möjlighet till patientdelaktighet
Möjligheten till delaktighet vid lätt sedering upplevdes som en stor fördel, eftersom då kan 

patienten själv hosta, vända sig i sängen och ta till sig information på ett helt annat sätt. ”Du 

måste få patienten att samarbeta, du kan inte bara bända upp munnen med en spatel på en 

vaken patient, men tar du dig tid så kan du få den att gapa självmant” (Intervju 4). Genom 

kommunikation och information kunde sjuksköterskorna få patienten att själv delta i 

omvårdnaden och hjälpa till, vilket gjorde arbetet mindre fysiskt tungt. Det upplevdes som 
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positivt att få patienterna att samarbeta, men det krävde att sjuksköterskorna kände sig trygga 

i sin yrkesroll, vågade koppla bort andra saker och ta sig tid för att vara inne hos patienten.

Det krävdes även fantasi samt en förmåga att tänka utanför ramarna och anpassa sig till 

situationen för att uppnå ett fungerande samarbete med patienten. Genom att anpassa sitt 

arbetssätt kunde sjuksköterskorna både effektivisera sitt arbete och samtidigt skapa 

delaktighet åt patienten. ”Jag slår tre flugor i en smäll, dokumentation, information och 

kommunikation. Patienten blir lugn och jag sparar tid” (Intervju 3).

Valet av läkemedel påverkade även hur kommunikation och samarbetet med patienten 

upplevdes. Dexdor beskrevs som ett revolutionerande preparat som underlättade arbetet 

eftersom det gav lugna men alerta patienter som orkade medverka och kommunicera. ”Dexdor

gör dom lugna och får dem att acceptera tuben, men de blir inte förvirrade eller utsläckta av 

det. Avtrubbade men ändå vakna och kommunikativa” (Intervju 2).

Arbetet med lätt sederade patienter upplevdes välfungerade så länge sjuksköterskorna endast 

hade ansvar för en patient. De kunde då ta sig den tiden som krävdes och hade energi till att 

engagera sig för att skapa ett samspel med patienten och ta tillvara på patientens förmåga att 

delta i vården.

En upplevelse av att inte räcka till

En känsla av otillräcklighet
Arbetet med lätt sederade patienter i respirator upplevdes stundvis som svårt och jobbigt, 

vilket resulterade i en känsla av otillräcklighet. Då sjuksköterskorna oftast var ansvariga för 

två patienter samtidigt så upplevdes det som svårt att finnas där för båda patienterna 

samtidigt. Detta kunde leda till att patienterna ibland sederades djupare än nödvändigt bara för

att de inte skulle råka skada sig själva. Det ansågs som en nödvändig, tillfällig lösning, men 

kunde efteråt bli ett moraliskt dilemma och hänga tungt över sjuksköterskan efter ett 

arbetspass. ”Jag önskar jag hade tiden att istället sätta mig ner och hålla patientens hand och 

lugna den. Det är ju fruktansvärt att behöva sedera någon istället!” (Intervju 3).

Det upplevdes som tidskrävande att ständigt behöva springa ut och hämta läkemedel, ronda 

och dokumentera. Att vårda en lätt sederad patient upplevdes som svårt, eftersom den ställer 

mer krav än en patient i sederat tillstånd. Samtidigt så ska inte sedringsdjupet påverka 
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omvårdnadsarbetet, utan samma omvårdnadsåtgärder ska utföras oavsett nivån på sederingen. 

Den största skillnaden upplevdes dock vara att övervakningen blev betydligt mer krävande 

och att det var svårt att lämna patienten för att göra de nödvändiga arbetsuppgifterna utanför 

patientsalen. ”Det känns jobbigt att lämna dem ensamma på sal utan att kunna få dem att 

förstå varför…” (Intervju 4). 

Det krävs viss erfarenhet och självsäkerhet i sin roll som sjuksköterska för att våga ha 

patienterna lätt sederade. En trygghet i sig själv ansågs vara en nödvändighet för att våga 

avvakta att höja sederingen hos en orolig patient, och istället ta sig tid att sitta bredvid 

patienten, hålla handen och försöka lugna den genom att visa att man finns där. ”Det är 

jättelätt att ha djupt sövda patienter, då skulle jag kunna ha fyra patienter. Men lätt sederade 

patienter, då är två för mycket…” (Intervju 2). Ibland måste mindre väsentliga arbetsuppgifter

bortprioriteras till förmån för den patientnära kontakten, vilket kan resultera i en stökig säng 

eller omgivning. Detta upplevdes som att anhöriga och övrig personal kunde uppfatta det som 

att sjuksköterskan inte gjort sitt jobb ordentligt. 

En stressig arbetssituation 
Det framkom förutom en känsla av otillräcklighet även känslor av stress över att vårda två lätt

sederade patienter samtidigt. Det upplevdes som en patientsäkerhetsrisk eftersom det leder till

bristfällig uppsikt över patienterna, vilket kan medföra potentiella risker såsom accidentell 

extubation eller extraktion av central infart. Att utföra patientnära arbete hos en patient 

medför svårigheter att ha uppsikt över den andra patienten, vilket resulterar i stress och oro. 

”Det är en konstant oro att patienterna ska dra ut någonting. Två patienter innebär automatiskt

att en blir bortprioriterad, det är svårt att ha uppsikt över fler patienter samtidigt” (Intervju 5).

Den ökade tiden det tog att vårda lättare sederade patienter i respirator medförde även 

upplevelser av stress. Det ställde krav på en förmåga att kunna omstrukturera och improvisera

i arbetet och att plan A kanske inte alltid går att genomföra, utan en eller flera reservplaner 

behövde finnas i beredskap. Att vårda lätt sederade patienter innebar en upplevelse av att 

ständigt känna sig betraktad och behövd, vilket resulterade i ytterligare en stressfaktor. ”Hur 

stressad man än är så måste man hela tiden tänka på att det är en vaken patient som man har 

framför sig och ta sig tid att försöka förstå vad den vill” (Intervju 4).
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Implementeringen av de nya sederingsrutinerna bidrog även till ökad arbetsbelastning och 

stress, eftersom det innebar ett helt nytt arbetssätt och ett annorlunda sätt att vårda patienterna.

Det upplevdes som svårt att ta till sig de nya direktiven eftersom sjuksköterskornas 

arbetssituation redan upplevdes som ansträngd med bland annat allt administrativt arbete. 

”Man skulle behöva ha en sekreterare för att hinna vara inne hos patienten!” (Intervju 4). Det 

upplevdes att sederingsnivån i många fall inte sänktes aktivt på grund av att en lättare 

sederingsnivå kräver mer arbete och uppsikt över patienten. Det behålls då oftast en, för 

personalen, behaglig sederingsnivå för att det upplevdes som stressigt och att tiden inte fanns 

för att prova titrera ner sederingen. Den ökade arbetsbelastningen och stressen leder till att 

sjuksköterskorna blir trötta och utmattade. ”Vi blir helt utmattade och utslitna för att vi inte 

orkar. Det håller inte! Det gör inte det!” (intervju 2).

En upplevelse av teamarbetets betydelse 

Vikten av samarbete 
God bemanning och välfungerande samarbete inom personalstyrkan är avgörande för att 

lyckas med att vårda lätt sederade patienter. Detta eftersom det krävs mycket mer patientnära 

arbete vid lättare sedering, vilket är svårt att uppnå när sjuksköterskorna har ansvar för mer än

en patient samtidigt. Att ständigt vara tvungen att lämna patientrummet för att hämta saker, 

och att behöva be kollegor om hjälp upplevdes försvåra möjligheterna till att hålla patienterna 

lätt sederade. Detta ledde till att patienterna ibland sederades ner djupare bara för att det inte 

fanns någon personal som kunde stå inne på salen. ”Har man inte möjlighet att stå bedside, 

man måste kanske förbereda läkemedel, då hänger det på att någon kollega kan ställa upp och 

stå där en stund, men finns det ingen att fråga, så är sedering enda alternativet” (Intervju 5).

Att arbeta mer inne på patientsalarna ansågs kunna vara en lösning på problemet. Ett exempel 

som framkom var att om man rondade inne på patientsalen så skulle sjuksköterskan kunna 

övervaka patienten under ronden, läkaren skulle få mer tid att se patienten och samtidigt 

skulle patienten bli informerad om det aktuella läget och vad som planeras. Vidare ansågs det 

viktigt att det fanns ett enat synsätt inom hela personalgruppen och att alla hade samma 

förståelse. ”Man vill ju att alla inblandade ska förstå hur mycket det faktiskt krävs att vårda 

dessa patienter, både undersköterkor, läkare, men även chefer. Det måste finnas ett 

helhetstänk, hur man placerar personalen, vart man lägger in nya patienter osv” (Intervju 5).
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Att arbeta mot samma mål 
För att uppnå en fungerande lätt sederingsnivå behövs stöd från övrig personal, vilket 

sjuksköterskorna inte alltid upplevde att de fick. Det upplevdes även som att det fanns olika 

uppfattningar kring lätt sedering inom personalgruppen och att olika personers attityder till 

sedering avspeglades i arbetet. Sjuksköterskorna som har hand om samma patient vid olika 

skift arbetar ibland emot varandra, den ena väcker och den andra söver. Oviljan till lätt 

sedering upplevdes bero på att det plötsligt hade kommit som en ny rutin utan att alla i 

personalen var med på tåget och visste varför arbetssättet skulle ändras. Det behövs en mer 

enhetlig syn på hur patienterna ska sederas och att alla måste sträva efter samma mål. ”Det är 

viktigt att få med alla på tåget. Om alla går in för att få det att fungera så kommer det göra det.

Men när det upplevs som en extra börda som blir pålagd ovanifrån så har ingen viljan att få 

det att fungera” (Intervju 3). 

Det upplevdes att det ibland saknas förståelse för varandras arbete och att det finns olika 

prioriteringar inom de olika yrkesgrupperna. Bättre kommunikation inom teamet, diskussioner

kring hur patienterna ska vara sederade och hur det ska uppnås ansågs vara viktigt för ett 

sammanhållet arbetssätt. Det ordinerade sederingsdjupet såg sjuksköterskorna bara som en 

siffra i journalen och de la mer vikt vid sin egen bedömning än vid vad som faktiskt var 

ordinerat. Det upplevdes som att det saknas direktiv kring sedering och att det handlar mer om

personliga preferenser. ”Vissa vill söva ner dom hårt medan andra tycker att patienterna helst 

ska kunna kliva upp ur sängen med respiratorn i bakfickan” (Intervju 2).

Vidare beskrevs det att läkarna sällan hade tid nog till att skapa en förståelse för hur mycket 

mer arbete lätt sedering innebär för sjuksköterskorna. Vissa läkare upplevdes förstå och 

försöka underlätta arbetet genom att till exempel ordinera andra läkemedel och spendera mer 

tid inne på patientsalen för att bilda sig en egen uppfattning. Medan andra läkare kunde stänga

av sederingen utan att informera sjuksköterskan och sen bara gå därifrån utan att tänka på 

vilka konsekvenser det kunde få för patienten och personalen. ”Jag tror inte att läkarna riktigt 

förstår hur mycket det krävs av en som sjuksköterska när man har lätt sederade stökiga 

patienter. Att vi då måste stå vid sängen hela tiden, utan att ens ha möjlighet att gå ifrån en 

enda gång under ett arbetspass” (Intervju 2).
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Förutsättningar för att uppnå målet
Information och undervisning var även faktorer som lyftes fram som avgörande för hur 

teamarbetet kring lätt sederade patienter fungerar. Då trenderna kring sedering har ändrats 

ganska snabbt så upplevde sjuksköterskorna att många i personalen inte var vana vid att 

arbeta med lätt sederade patienter och att det krävs utbildning och erfarenhet för att bli bra på 

det. Om alla får samma information och kunskap så blir det lättare att skapa en sammanhållen 

inställning till hur man ska arbeta med lätt sederade patienter. Den negativa attityden till lätt 

sedering som fanns hos många i personalgruppen ansågs kunna bero på att de helt enkelt 

saknade kunskap om fördelarna med lätt sedering. Det upplevdes som jobbigt att det fanns så 

olika åsikter kring sedering och vilken kollega man arbetade med ansågs som avgörande för 

om man skulle lyckas uppnå en välfungerande lätt sedering. ”För att det ska fungera måste 

alla gå in med samma inställning, kunskap och engagemang. Tycker man att det är roligare att

jobba med sovande patienter så borde man byta till narkosen” (Intervju 4).

Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att utvärdera sitt jobb när de 

arbetade med lätt sederade patienter. De upplevde att de då fick ett kvitto på hur väl 

interventioner fungerade och att det var lättare att göra korrekta bedömningar av hur patienten

mådde. Även bedömningar av neurologi och skattning av smärta upplevdes som betydligt 

enklare när patienterna var lätt sederade jämfört med djupt sederade patienter. Vidare så 

framkom det även att sjuksköterskorna kände sig mer nöjda med sitt arbete när de hade 

lyckats uppnå en välfungerande lätt sederingsnivå där patienten var kommunikativ men lugn 

och välmående. 
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DISKUSSION
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator beskrivs genom tre

huvudkategorier och åtta subkategorier, där huvudresultatet består av upplevelser av 

kommunikation, delaktighet och samspe,. men även otillräcklighet, stress och svårigheter att 

skapa ett enat synsätt på sedering inom arbetsgruppen. Det betonas att för att uppnå ett 

fungerande arbete med lätt sederade patienter så är utbildning, tid, bemanning och 

multiprofessionellt teamarbete av högsta vikt. 

Metoddiskussion
Kvalitativ design användes eftersom kvalitativ forskning kan skapa förståelse för varför 

människor handlar eller agerar som de gör, samt studera dynamiska processer så som 

samspelet mellan människor (Malterud, 1998). Detta stämmer väl överens med studiens syfte 

och en kvalitativ design ansågs vara en förutsättning för att kunna generera relevant data som 

belyser sjuksköterskornas egna upplevelser. 

Författarnas förförståelse baserades på erfarenhet av att arbeta med sederade patienter som 

vårdas i respirator och på information om ämnet från aktuell litteratur. Detta kan ha medfört 

att författarna blev hemmablinda och okritiska i analysarbetet, vilket kan påverka resultatets 

trovärdighet och överförbarhet (Danielsson, 2012). Därför är det viktigt att försöka sätta sin 

förförståelse åt sidan och gå in i projektet med öppna ögon (Kvale, 1997). Genom att klargöra

och diskutera den egna förförståelsen med varandra så lyfte författarna fram den i ljuset, 

vilket möjliggjorde att de kunde gå in i studien okritiska och med öppna ögon.  

Elo, Kääriäinen, Kansle, Pölkki, Utranen och Kyngäs (2014) menar att strategiskt urval 

genererar mest adekvat data och störst trovärdighet till studien om det är människor med en 

specifik egenskap som avses beforskas. Därför ansågs ett strategiskt urval lämpligt för denna 

studie, eftersom informanterna då kunde bestå av just sjuksköterskor med erfarenhet av att 

vårda patienter i respirator med olika grader av sederingsdjup. Genom att välja ut ett antal 

individer som kan antas ha kunskap om ämnet som avses studeras kan man förebygga 

systematiska fel som kan uppstå om urvalet får fel fokus (Malterud, 1998). För att undvika 

felkällor på grund av under- eller överrepresentation av individer med en viss egenskap, så 

inkluderades informanter med olika kön, ålder och erfarenhet (Polit & Beck, 2012). Detta 

bidrar till studiens trovärdighet eftersom en heterogen informantgrupp sannolikt genererar 
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bredare data och fler olika upplevelser. Genom att utföra urvalet systematiskt och noggrannt 

beskriva tillväggångssättet i metodavsnittet ökar studiens trovärdighet (Elo et al., 2014). 

Då författarna själva är verksamma på den avdelning där intervjuerna genomfördes och 

således även är kollegor till informanterna kan ha förorsakat bias. Eftersom det finns en risk 

att informanternas svar har påverkats av relationen och en eventuell beroendeställning. För att

minska risken för bias inkluderades endast sjuksköterskor som författarna inte hade någon 

personlig relation till och som ansågs erfarna nog i sin yrkesroll för att kunna dela med sig av 

sina upplevelser och tankar. Samtalen upplevdes av författarna som genuina och trovärdiga.

Eftersom författarna saknade tidigare erfarenhet av intervjuer och utformning av intervjuguide

så finns det en risk att brister i intervjuteknik och utformning av intervjuguiden kan ha 

föranlett att information missats vid intervjuerna. För att minimera den risken utformades 

intervjuguiden med hjälp av Kvales (1997) guide samt med inspiration från liknande studier. 

För att underlätta intervjusituationen och skapa dynamiska samtal ansågs en semistrukturerad 

intervjugudie som lämplig. Fördelen med en semistrukturerad intervjugudie är att den kan 

hjälpa till att föra samtalet vidare om det stannar upp, men begränsar inte intervjun till en fast 

struktur (Danielsson, 2012). Dock finns det en risk vid semistrukturerade intervjuer att 

intervjuaren omedvetet styr svaren eller riktar frågorna. För att undvika att detta skulle 

påverka studiens trovärdighet och pålitlighet genomfördes en provintervju för att testa 

intervjuguidens förmåga att generera adekvat data (Elo et al., 2014). 

Då intervjuerna utfördes på arbetstid kan även stress, miljö och tidsbrist leda till bias, detta 

undveks genom att välja tillfällen då informanterna inte arbetade patientnära. Båda författarna

närvarande och var delaktiga i samma utsträckning under intervjuerna, vilket bidrar till en 

avslappnad stämning samt mer nyanserade och flytande samtal (Kvale, 1997). Datan bestod 

av fem intervjuer eftersom författarna ansåg att de genom dessa intervjuer hade uppnått data 

som gav möjlighet att skapa ett rikt resultat med nyanserade upplevelser. Inom 

innehållsanalys kan mättnad betraktas som när datainsamlingen har genererat tillräckligt med 

data för att skapa kategorier och för att kunna länka samman data till en helhet som svarar mot

studiens syfte (Elo et al., 2014). Dock uppnås fullständig mättnad först när författarna anser 

att fler intervjuer inte skulle kunna generera någon ny kunskap inom ämnet (a.a). Detta fanns 

inte möjlighet att uppnå inom ramarna för en magisteruppsats, men fler intervjuer hade 

sannolikt belyst fler aspekter av forskningsämnet. 
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Innehållsanalys valdes som analysmetod eftersom den ansågs passande för att analysera 

intervjutexter och lämpar sig för semistrukturerade frågor (Elo et al., 2014). Det finns alltid en

risk att personliga tolkningar och forskarens egen attityd speglar av sig under 

analysprocessen, och därmed färgar resultatet. Olsson och Sörenssen (2004) menar att 

forskningen i sig ska vara värderingsfri och inga egna antaganden om resultatet ska göras. För

att undvika att personliga tolkningar påverkade analysprocessen och för att öka studiens 

trovärdighet så genomfördes först kodningen var för sig av författarna. Efter att båda 

författarna hade identifierat meningsbärande enheter och skapat koder så jämfördes koderna 

för att utesluta att någonting hade missats. Tolkningen av koderna och kategoriseringen 

skedde i samarbete mellan författarna för att skapa ett enhetligt resultat. All data som var 

relevant utifrån studiens syfte finns inkluderat i de kategorier som beskriver studiens resultat, 

vilket ökat trovärdigheten till analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2008). 

Undersökningen kommer inte att ge möjligheter för allmängiltig tillämpning eller 

generaliserbarhet till intensivvårdsavdelningar i allmänhet eftersom den endast är baserad på 

ett fåtal individers upplevelser på en specifik arbetsplats. Dock kommer studien att ge en 

inblick i det aktuella läget på den specifika intensivvårdsavdelningen, samt eventuellt kommer

överförbarhet till andra intensivvårdavdelningar att åstadkommas (Danielsson, 2012). 

Studiens överförbarhet och pålitlighet är beroende över hur stabil datan är över tid och i andra

förhållanden (Elo et al., 2014). Vilket kan vara svårt att avgöra i dagsläget med tanke på hur 

snabbt intensivvården förändras och utvecklas. 

Resultatdiskussion
Den 1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft vilken förtydligar kraven på patienternas 

möjlighet till  delaktighet och självbestämmande (Svensk författningssamling, 2014:821). 

Detta ställer stora krav på intensivvården eftersom det är svårt att främja patientdelaktighet 

vid arbetet med sederade patienter. Resultatet i denna studie indikerar att lätt sedering skulle 

kunna bidra till ökad delaktighet, vilket även styrks av Tingsvik, Bexell, Andersson och 

Henricson, (2013). Det framkom tydligt att i takt med att sederingen blev lättare så 

förvandlades patienten från ett objekt till ett subjekt med egen vilja och förutsättningar för att 

kunna framföra sina önskemål. Joyce Travelbee (1999) framhäver att det mest grundläggande 

inom omvårdnad är att se varje patient som en unik individ med specifika behov, 
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förväntningar och upplevelser. Vilket endast kan uppnås om patienten ges möjlighet att vara 

ett subjekt. Tidigare forskning visar dessutom att möjligheten till delaktighet genom lätt 

sedering upplevs som positivt av både patienter och anhöriga (Karlsson, 2012). 

Informanterna upplevde det som givande att arbeta med lätt sederade patienter eftersom det 

gav en möjlighet till att kommunicera med patienterna. Kommunikationen beskrevs även som 

en mycket viktig faktor för att kunna göra korrekta bedömningar och för att kunna erbjuda en 

för individen god omvårdnad. Tingsvik et al. (2013) menar dessutom att via kommunikation 

med patienten kan sjuksköterskan få värdefull information som bidrar till ökad kunskap och 

erfarenhet. Dock beskrivs kommunikationen med lätt sederade patienter i respirator som svår 

och krävande, och enligt Alasad och Ahmad (2005) så föredrar intensivvårdssjuksköterskor 

generellt att arbeta med djupt nedsövda patienter eftersom de inte ställer krav eller 

kommunicerar sin vilja. Taufiq Meghani och Saleem Punjani (2014) menar att det är vanligt 

att sjuksköterskor inte kommunicerar alls med sederade patienter eftersom de tror att 

patienterna inte kan ta till sig information. Dock vidhöll sjuksköterskorna att de såg 

kommunikation som en essentiell del av omvårdnaden och att de skulle önska att de hade mer 

tid för att hinna kommunicera med patienterna (a.a). Det framkom även i denna studie att 

sjuksköterskorna upplevde att man skulle kunna utnyttja och använda patienternas förmåga 

till att kommunicera i betydligt större utsträckning om det fanns mer tid. De faktorer som i 

störst utsträckning leder till bristande kommunikation med sederade patienter är tidsbrist och 

personalbrist (Korkmaz & Tuna, 2014).Tidigare forskning visar dock att patienter ansåg 

kommunikation och information som avgörande faktorer för att de skulle känna sig bekväma 

och trygga under lätt sedering i respirator (Karlsson, 2012). Travelbee (1999) poängterar även

att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är en avgörande faktor för att  uppnå 

en mellanmänsklig relation. Kommunikationen behöver dock inte vara verbal, utan kan lika 

gärna ske genom ett tyst samförstånd (a.a). Om patienten är oförmögen att kommunicera 

verbalt bör sjuksköterskan istället vara observant på kroppsspråk och ansiktsuttryck 

(Vouzavali, Papathanassoglou, Karanikola, Koutroubas, Patiraki & Papadatou, 2011). Detta är

något som kräver tid, inlevelse och erfarenhet, och som upplevdes som svårt men givande av 

sjuksköterskorna. Korkmaz & Tuna (2014) menar att i vilken utsträckning sjuksköterskorna 

kommunicerar med patienterna är en viktigt kvalitetsindikator inom intensivvården.

Inom intensivvården blir det ofta fokus på teknik, läkemedel och snabba interventioner, varför

det mest primära i omvårdnadsarbetet lätt kan bortprioriteras eller glömmas bort (Price, 
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2013). Dock menar Travelbee (1999) att sjuksköterskans primära uppgift och mål alltid ska 

vara att hjälpa patienten till minskat lidande, vilket uppnås genom etablering av en 

mellanmänsklig relation. Den mellanmänskliga relationen etableras genom en process av 

observation, kommunikation och interaktion, där målet är att skapa ömsesidig förståelse och 

ett jämlikt samspel (a.a). För att etablera en relation och ett fungerande samarbete mellan 

sjuksköterska och patient är det nödvändigt att gå ifrån att se patienten som ett objekt till att se

den som en jämlik individ. Tingsvik et al. (2013) påvisar att faktorer så som fantasi, 

kreativitet och personligt engagemang är avgörande för att lyckas uppnå en fungerande lätt 

sedering och god kommunikation. Genom engagemang och närvaro kan sjuksköterskan hjälpa

patienten att finna mening och hopp i sjukdomssituationen, vilket skapar trygghet och 

förtroende (Travelbee, 1999). Vouzavali et al. (2011) menar att relationen mellan patient och 

sjuksköterska kan bli mycket stark inom intensivvården eftersom mycket arbete sker 

patientnära. Dock kan maktfördelningen bli förskjuten eftersom den kritiskt sjuka patienten 

hamnar i en beroendeställning och sjuksköterskan intar en beskyddande roll (a.a). Vid lätt 

sedering ger man tillbaka en del av makten till patienten, men den befinner sig fortfarande i 

ett mycket utsatt läge. Därför är det sjuksköterskans ansvar att sträva efter att jämna ut 

maktförskjutningen och främja patientens möjligheter till delaktighet i vården.

Arbetet med lätt sederade patienter i respirator upplevdes som välfungerande så länge 

sjuksköterskorna endast hade ansvar för en patient. Då fanns den tiden som krävdes och de 

hade energi till att engagera sig i den enskilda patienten. Dock var det ytterst sällan som de 

hade ansvar för färre än två patienter, vilket innebar att de ibland var tvungna att prioritera 

bort samarbetet och kommunikationen med patienten. Ansvaret för två patienter samtidigt 

upplevdes som utmanande eftersom det ansågs som en patientsäkerhetsrisk att inte kunna ha 

uppsikt över båda patienterna. Detta bekräftas av Tanios, Epstein, Grzeskowiak, Nguyen, 

Park och Leo, (2014) som visar statistik på att 95 procent av alla oplanerade extubationer hos 

lätt sederade patienter skedde när en sjuksköterska vårdade två patienter samtidigt. Endast 5 

procent skedde när sjuksköterskor bara ansvarade för en patient. Lätt sederade patienter 

kräver mycket mer uppmärksamhet och närvaro från sjuksköterskorna och att lämna 

patienterna oövervakade innebär signifikant förhöjd risk för självextubation och 

komplikationer (Tingsvik et al., 2013). Kiekkas, Aretha, Panteli, Baltopoulos och Filos (2013)

påvisar att ökad bemanning av sjuksköterskor signifikant minskade risken för accidentiell 

extubation och att lätt sedering i kombination med oerfarna sjuksköterskor eller låg 
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bemanning innebar den största patientsäkerhetsrisken. Erfaren och kunnig personal, god 

bemanning och en vårdmiljö som främjar övervakningen av patienterna är därför en 

förutsättning för att upprätthålla patientsäkerheten vid lätt sedering.

Sjuksköterskans attityd, känslor, engagemang och intention avspeglas alltid i 

kommunikationsprocessen och är avgörande för möjligheten till relationsetablering 

(Travelbee, 1999). Upplever sjuksköterskan det som jobbigt och krävande att vårda lätt 

sederade patienter så kommer det reflekteras i hennes agerande och skapa hinder i 

relationsetableringen. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var betydligt mer 

tidskrävande att vårda lätt sederade patienter och att det bidrog till ökad stress och högre 

arbetsbelastning, vilket även styrks av Taufiq Meghani och Saleem Punjani (2014). 

Erfarenhet, kunskap och utbildning upplevdes som avgörande faktorer för att uppnå 

fungerande lätt sedering, detta eftersom sjuksköterskornas agerande och interventioner 

baseras på kunskap och attityd till sedering. Egerød (2002) menar att sjuksköterskor med lång 

erfarenhet tenderade att sedera mindre och var snabbare att prova att sänka eller stänga av 

sederingen. Tidigare forskning visar dessutom att patienter som vårdas lätt sederade i 

respirator upplever det som mycket stressande och ångestfyllt om de märker att 

sjuksköterskan inte har tid eller kunskap nog för att hantera situationen på bästa sätt 

(Karlsson, 2012).  Kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan är därför direkt avgörande för 

att vinna patientens tillit och etablera en relation. Patienten måste känna sig trygg med att 

omvårdnaden utförs på ett för honom gynnsamt sätt för att samarbetet ska fungera (Travelbee,

1999). 

Ett enat synsätt på sedering och en multiprofessionell personalgrupp som strävar mot samma 

mål är en förutsättning för att lyckas med implementering av sänkta sederingsnivåer. Arbetet 

med lätt sederade patienter innebär ett helt nytt sätt att tänka, kommunicera, informera och 

samarbeta med patienten (Egerød, 2002). Korkmaz och Tuna (2014) menar dessutom att 

personalens kunskap om hur man kommunicerar med patienter som saknar talförmåga är 

avgörande för vårdkvaliten inom intensivvården. Genom utbildning, samarbete och aktiva 

diskussioner på arbetsplatsen kan en förståelse för hur sederingsnivån påverkar andra 

medarbetares arbete och ett sammanhållet synsätt på sedering uppnås. Genom ökad kunskap 

om kommunikation kan sjuksköterskorna även ge patienterna en bättre upplevelse av att 

vårdas lätt sederade i respirator (Tingsvik et al., 2013). 
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Slutsats
Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator beskrevs genom 

tre kategorier: En upplevelse av samspel, En upplevelse av att inte räcka till och En 

upplevelse av teamarbetets betydelse. Lätt sedering innebar en möjlighet till kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient, samt en möjlighet till patientdelaktighet, samarbete och 

relationsetablering. Samtidigt så kände sjuksköterskorna sig ständigt otillräckliga, slets mellan

de olika patienterna som de vårdade och hann sällan ta sig tid att sitta ner och lyssna på vad 

patienten försökte förmedla. Patientsäkerheten äventyrades när övervakningen av patienterna 

blev bristfällig och sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att uppnå en fungerande lätt 

sedering. Det krävs kunskap, erfarenhet och ett multiprofessionellt teamarbete för att lyckas ta

tillvara på de positiva effekterna av sänkt sederingsdjup och upprätthålla patientsäkerheten. 

Därför är det viktigt att utbilda intensivvårdspersonal om fördelarna med lätt sedering och om 

hur de bör kommunicera med patienterna och samarbeta med övrig personal.

Klinisk betydelse
Då studiens resultat indikerar att det är viktigt med ett enat synsätt inom personalgruppen 

samt tydlig information och utbildning till all personal, så skulle denna kunskap kunna bidra 

vid implementering av nya sederingsrutiner. Vidare indikerar även resultatet att 

patientdelaktigheten och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan förbättras 

om sjuksköterskan har mer tid för patientnära arbete. Detta skulle kunna användas för att 

utveckla patientdelaktigheten inom intensivvården. Resultatet skulle även kunna bidra med 

kunskap vid utveckling av patientsäkerhet, då det framkom att lätt sedering upplevdes som en 

patientsäkhetsrisk om sjuksköterskorna inte hade möjlighet till den övervakning som krävdes. 

Förslag på vidare forskning
Fler liknande studier på andra intensivvårdsavdelningar skulle kunna bidra till en bredare bild 

av ämnet och belysa andra aspekter än vad som framkommit i denna studie. Forskning 

inriktad specifikt mot kommunikation med lätt sederade patienter i respirator skulle även 

kunna bidra med djupare kunskap. Då kommunikation visade sig upplevas som viktigt men 

svårt, så skulle vidare forskning inom det området kunna bidra till ökad förståelse och bättre 

patientomhändertagande. 
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1. Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) 

Score Term 

+4 Combative Overtly combative, violent, immediate danger to staff

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

+2 Agitated Frequent non-purposeful movement, fights ventilator 

+1 Restless Anxious but movements not aggressive vigorous 

0   Alert and calm 

-1  Drowsy Not fully alert, but has sustained awakening (eye-
 opening/eye contact) to voice (>10 seconds)

-2  Light sedation Briefly awakens with eye contact to voice (<10 seconds)

-3  Moderate sedation Movement or eye opening to voice (but no eye contact)

-4  Deep sedation                No response to voice, but movement or eye opening to 
physical stimulation

-5  Unarousable                  No response to voice or physical stimulation

Procedure for RASS Assessment 

Observe patient 

a. Patient is alert, restless, or agitated. (score 0 to +4) 

If not alert, state patient’s name and say to open eyes and look at speaker. 

b. Patient awakens with sustained eye opening and eye contact. 

c. Patient awakens with eye opening and eye contact, but not sustained. 

d. Patient has any movement in response to voice but no eye contact. 

When no response to verbal stimulation, physically stimulate patient by shaking shoulder 
and/or rubbing sternum. 

e. Patient has any movement to physical stimulation. 

f. Patient has no response to any stimulation. 
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Till verksamhetschefen vid 

 …….…………………….. 

2. Förfrågan angående genomförande av vetenskaplig studie.
Vi Astrid Carlsson och Nicholas Kristiansson studerar till intensivvårdssjuksköterskor 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: 
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator. 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Hur sjuksköterskor som arbetar på 
intensivvårdsavdelningen upplever det att vårda lätt sederade patienter i respirator.

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av semistrukturerade intervjuer och vi planerar att 
genomföra fem stycken intervjuer om ca 30 minuter var. Urvalet kommer att baseras på sjuksköterskor
med minst 2 års erfarenhet av att arbeta med intensivvård. Vidare kommer materialet att transkriberas 
och analyseras med hjälp av innehållsanalys för att sedan presenteras i form av en uppsats. 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2014-11-26 och vara avslutad 2014-12-05.

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 patienter 
alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån
kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat kommer att 
redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 
återrapporteras till berörda enheter. 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid avdelning xxx. 

Stockholm 2014-10-20

Studentens signatur Studentens signatur

Namnförtydligande Astrid Carlsson Namnförtydligande Nicholas Kristiansson

Handledares signatur Vo chef signatur

Namnförtydligande  Ann-Marie Hedman Namnförtydligande 

Röda Korsets Högskola
Box 55 676
102 15 Stockholm
Tel. 08 58751600
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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: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade 
patienter i respirator. 

Området vi önskar studera är: Hur sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen upplever det att 
vårda lätt sederade patienter i respirator, och hur sjuksköterskorna upplever att sederingsnivån 
påverkar arbetet. 
Lätt sedering definierar vi som RASS högre än -2 (se bilaga 4), att patienten reagerar på tilltal 
eller beröring, tittar upp och rör sig på uppmaning eller spontant.
 
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående detta.
 Intervjun kommer att ta ca 30 minuter att genomföra och du kommer ha möjlighet att när som 
helst avbryta intervjun.
Dina svar kommer att behandlas med konfidentialitet och redovisas i en form där inga enskilda 
deltagares svar kan identifieras. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas, 
bandinspelningen kommer att raderas när transkriberingen är klar och textdokumenten kommer att
vara avidentifierade och förvaras så att ingen obehörig har tillgång till dem.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 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).  

Studentens namn:  Astrid Carlsson Studentens namn: Nicholas Kristiansson
E-post: astrid.carlsson@hotmail.se E-post: nicholaskristiansson1@gmail.com

Handledare: Ann-Marie Hedman
E-post: Heda@rkh.se
 
Röda Korsets Högskola
Box 55 676
102 15 Stockholm
Tel. 08 58751600
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4. Intervjuguide

Kan du berätta om dina upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator?

Hur upplever du att patientens sederingsdjup påverkar ditt arbete och omvårdnaden av 
patienten?

Stödfrågor

Kan du berätta om någon patientsituation?

Upplever du någonting positivt med lättare sedering?

Upplever du någonting negativt med lättare sedering?

Vad innebär det för dig som sjuksköterska att vårda lätt sederade patienter?

Hur påverkar sederingsdjupet ditt arbete?

Hur upplever du att patienterna reagerar på att vara lätt sederade?

Upplever du att du har möjlighet att uppnå ordinerat sederingsdjup?

Upplever du att du får stöd från övrig personal för att kunna uppnå sederingsmålen?   

Följdfrågor

Hur menar du då?

Varför då?

Vad hände då?

Kan du utveckla lite mer...

Hur kände du då?

Hur upplevde du det?

Hur påverkar det dig?

Hur hanterar du det?

Vad skulle kunna göras annorlunda?
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