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SAMMANFATTNING 
 
Specialiteten intensivvård utvecklades på 1950-talet, ända sedan dess har det varit känt att 
vissa av patinterna utvecklar akut förvirring eller psykiska störningar som senare kom att 
benämnas IVA syndromet. IVA syndromet orsakas av en process som startar vid 
insjuknandet/olyckan och beror på ett samspel mellan en psykologisk process, kemisk 
påverkan och den miljöstress som uppkommer av intensivvårdsmiljön som patienten vårdas i. 
IVA Syndromet orsakar ökad morbiditet och mortalitet.  
Syftet med arbetet är att beskriva omvårdnadsproblem och vilka åtgärder sjuksköterskan kan 
vidta för att förebygga utvecklandet av IVA syndromet. Undersökningen har utförts som en 
litteraturstudie. Resultatet visar att det finns en mängd olika omvårdnadsproblem relaterat till 
IVA syndromet. Sjuksköterskan kan med hjälp av kunskap och medvetenhet om problemet 
vidta en rad åtgärder inom ramen för sin profession för att förhindra och lindra effekterna av 
IVA syndromet. Resultatet visar att sjuksköterskan måste ha en helhetssyn i 
omvårdnadsarbetet för att effektivt kunna förebygga utvecklandet av IVA syndromet.  
 
 
Nyckelord: IVA syndrom, omvårdnad, omvårdnadsproblem, prevention. 
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ABSTRACT 
The speciality of intensive care was developed during the 1950s. Since then it has been 
known that some patients develop acute confusion or physiological disturbances that later 
became known as the ICU syndrome. The ICU syndrome is caused by a process which starts 
when a patient fall ill or at the accident and are a result from a interaction between a 
psychological process, chemical intervention and the stress caused by the special 
environmental factors in the ICU. The ICU syndrome causes a higher morbidity and mortality 
rate. 
The purpose with this study is to describe nursing problems and what kind of actions the 
nurse can make to prevent the development of the ICU syndrome. The study is based on a 
literature research. The result shows that there are a variety of different nursing problems that 
are related to the ICU syndrome. The nurse can with knowledge and awareness about the 
problem take measures within the frame of the nurse profession to prevent and reduce the 
effects of the ICU syndrome. The result shows that the nurse must have a holistic perspective 
in the nursing activities to be able to prevent the development of the ICU syndrome. 
 
 
Keywords: ICU syndrome, nursing, nursing problems, prevention.  
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INLEDNING 
Ända sedan patienter började vårdas på intensivvårdsavdelningar (IVA) har det varit känt att 
vissa av dem utvecklar akut förvirring eller psykiska störningar som kallas IVA syndromet 
(Granberg, Bergbom & Lundberg, 1998). IVA syndromet är ett komplext, vanligt och 
problematiskt tillstånd som påverkar tillfrisknandet, det leder till ökad sjuklighet, dödlighet 
och förlängd sjukhusvistelse. IVA syndromet förblir ofta oupptäckt och feldiagnostiserat 
vilket leder till fel behandling eller brist på adekvat behandling (Cole Marshall & Soucy, 
2003). 
 

BAKGRUND 
UPPKOMSTEN AV IVA 

Enligt Eklund, Westermark och Wålin (1991) har patienter sedan många år tillbaka på olika 
sjukhus både utomlands och här i landet sammanförts till en gemensam lokal på grund av att 
de är i behov av ökad tillsyn eller postoperativ övervakning. Att dessa patienter 
sammanfördes till särskilda avdelningar medgav ett bättre utnyttjande av resurser såsom 
specialtränad personal och medicinteknisk utrustning. På så sätt tillkom särskilda 
uppvakningsavdelningar i anslutning till operationsavdelningarna. Denna princip befästes 
ytterligare under andra världskriget. Medicinens utveckling och allmänhetens allt större krav 
på avancerad sjukvård resulterade i att den första IVA avdelningen startades 1957 i 
Connecticut, USA. Detta innebar att de sämst ställda patienterna samlades till 
specialavdelningar där intensivobservation och intensivbehandling bedrevs. Med 
utgångspunkt i den postoperativa övervakningen kom det i första hand att bli den kirurgiska 
patienten som tillgodogjorde sig en bättre övervakning och därigenom tidigare insatt terapi 
vid akuta försämringar. Från internmedicinska håll togs liknande initiativ för att centralisera 
övervakningen av till exempel infarktpatienter. Behovet av intensivvård föreligger således 
inom många specialiteter, och den gemensamma nämnaren är den svårt sjuke patientens 
behov av en aktiv och bred sjukvårdsinsats med samma krav dag och natt.  
 
Under 1950-talet innebar de stora polioepidemierna i Sverige och Danmark att apparatur för 
konstgjord andning utvecklades, personal specialtränades för övervakning och behandling och 
patienterna sammanfördes till andningsvårdsavdelningar där de bereddes största möjliga 
säkerhet. Våra nuvarande IVA avdelningar har alla passerat det stadium då de har varit 
andningsvårdsenheter. För sjuksköterskans del har intensivvården inneburit att de kunskaper 
som förvärvats i intermediärvårdsavdelningens rutiner varit tvungna att kompletteras med 
kunskaper i andningsfysiologi, andningsapparaturens skötsel, mätapparatur, enklare 
operationsassistans och moderna sjukhushygieniska principer. Vården av 
intensivvårdspatienten kräver också en konsekvent genomförd antidekubitusterapi och 
luftvägs kontroll. Den ursprungliga andningsvårdsenheten har således visat sig vara möjlig att 
utnyttja mera generellt inom akutvården. Intensivvården har både i Sverige och utomlands 
kunnat visa minskad mortalitet hos patienter med en rad olika diagnoser till exempel 
förgiftningar och hjärtinfarkter (Eklund m fl. 1991).  
 
Definitionen av intensivvård avser behandling eller övervakning av manifest eller latent svikt 
av vitala funktioner, under förutsättning att den akuta orsaken till funktionssvikten är 
temporär eller terapeutiskt undanröjbar. Huvuddelen av klientelet på IVA kräver både 
övervakning och behandling (a.a.).  
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ATT VARA PATIENT PÅ IVA 

Att bli inlagd på sjukhus innebär att plötsligt bli beroende av andra, personalen bestämmer om 
sådant som i högsta grad angår den enskilde individen. Patienten får en annan dygnsrytm än 
den han eller hon är van vid, främmande människor som delar rum, immobilisering och 
annorlunda mat är faktorer som kan vara svåra att acceptera. Sjukhuset är en okänd och 
skrämmande miljö för den oinvigde. Det är också lätt för personalen att blir ”hemmablind” 
och att känslan för hur patienter och anhöriga upplever sin situation därigenom går förlorad.  
Ofta vårdas den svårt sjuke patienten på IVA, detta förknippar många människor med nästan 
obegränsade tekniska och medicinska resurser men också med dramatik och tragik. Att bli i 
behov av intensivvård framkallar därför många olika känslor och förväntningar hos såväl 
patienter som anhöriga (Selin-Törnqvist, 1998).  
 
Patientens vistelse på IVA är ofta kortvarig, men kan vid enstaka tillfällen sträcka sig över en 
längre tid. ”Akutvårds” miljön med all dess övervakningsutrustning, det stora antalet personal 
som på ett eller annat sätt har med patienten att göra och den begränsade kontakten med 
omvärlden utanför sjukrummet, får ofelbart psykologiska återverkningar på både patienten 
och närstående. Denna mycket speciella omgivning understryker just behovet av en human 
vård och ett människovärdigt omhändertagande (a.a.).  
 

IVA SYNDROMET - ETT HISTORSIKT PERSPEKTIV 

Att IVA patienter utvecklar akut förvirring/delirium (IVA syndrom) har varit känt så länge 
respiratoravdelningar och övervakningsavdelningar har funnits sedan början av 1950-talet 
(Granberg, Bergbom & Lundberg, 2001). Då började det komma rapporter om akuta 
störningar från patienter som led av polio eller tuberkulos. Detta gällde också patienter som 
genomgått öppen hjärtkirurgi. Gemensamt för dessa patienter är att de under längre eller 
kortare tid blivit behandlade i respirator. På 1950-talet ansågs det att orsaken kunde bland 
annat vara depressiv reaktion, akuta psykologiska försvarsmekanismer, schizofrena eller 
neurotiska reaktioner. Från 1960-talet och fram till idag fokuseras det mer på miljöfaktorer till 
exempel brist på privatliv, isolering, brist på sensoriska intryck, sömn och drömstörningar och 
graden av pre- och postoperativ stress. Även fysiologiska faktorer såsom metabolisk obalans, 
påverkan av läkemedel tas upp som avgörande orsak (Granberg, Bergbom, Lundberg. 1996).  
 
Tabell 1. Benämning, orsak, kliniska tecken och symtom rörande IVA syndromet och hur de 
diskuterats från 1950-talet fram till 1990 
Tidsperiod Benämning och orsak Kliniska tecken/symtom 
   
1950 –1960  Depressiv reaktion, akut psykologisk 

försvarsmekanism. Schizofren reaktion, 
organisk betingad förvirring. Cerebral 
insufficiens på grund av nedsatt 
sensorisk stimuli. Neurotiska reaktioner 

Immobilisering, passivitet, 
förnekelse, minnesförlust, 
utmattning, panik, 
aggressioner och rädsla. 

1961 – 1965 Katastrofiska reaktioner eller traumatisk 
neuros orsakad av försvarsmekanismer 
mot skrämmande upplevelser. 
Metabolisk obalans, miljöpåverkan, 
sömnbrist, graden av stress pre- och 
postoperativt. Delirium  
”A new disease of medical progress”, 
galenskap på postoperativa avdelningar 

Irritation, oro, apati, rädsla 
för att somna, mardrömmar, 
aggressioner, desorienterad i 
tid, rum och personer, 
hallucinationer och 
paranoida och psykotiska 
tecken. 
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på grund av sömn och drömstörningar.  
1966 – 1970  Begreppet IVA  syndrom används för 

första gången. Grundläggande faktorer 
finns inom patienten, orsakas av 
behandlingen och miljön. 
Isolation, avsaknandet av privatliv, 
sensorisk brist, postoperativ psykos, 
delirium, katastrofisk och euforisk 
reaktion. Akut organisk respons 

Desorientering, aggression, 
paranoid beteende, passivt 
beteende för att hantera 
lidande, euforiska reaktioner, 
förnekar sjukdomens allvar, 
alert och entusiastisk.  

1971 – 1980  Grumlat medvetande, delirium, skada i 
den kognitiva processen, katastrofisk 
och euforisk reaktion. 

I vissa fall desorienterad, i 
andra fall fullt orienterad, 
svårigheter i att tänka klart 
och sova, rädsla, depression. 

1981 – 1985 IVA syndromet, sensorisk 
överbelastning eller understimulering, 
delirium orsakat av stress, tvång, brist 
på sömn, IVA psykos, akut organisk 
hjärnsyndrom, inflytande av intellektuell 
förmåga, stressfull intensivvårds miljö, 
långvarig emotionell spänning och 
rädsla orsakad av psykologiska stress 
faktorer, depression orsakad av 
individens förmåga att hantera stress, 
ålder, operation, miljö, läkemedel och 
sömnbrist. 

Milt IVA syndrom: 
desorienterad i tid och plats. 
Full utvecklat IVA syndrom: 
aggression, visuella 
hallucinationer, paranoia, 
underlig uppfattning om den 
egna kroppen. 
Perceptionsstörning, 
rastlöshet, paranoia, oro, 
ökad dåsighet, apati och 
depression, psykotisk 
reaktion, känslor av 
hjälplöshet och hopplöshet, 
sömnsvårigheter. 

1986 – 1990 IVA syndrom, sensoriska störningar, 
psykiska stress reaktioner kopplat till 
fysisk stress, Svårigheter att hantera 
svåra plågor orsakade av psykiskt 
trauma som är skapat av ett livshotande 
tillstånd, en störning av den kognitiva 
och emotionella kapaciteten i varierande 
grad. 

Utmattning, lätt irriterad, 
oro, perceptionsstörning, 
förvirring, aggressivitet, 
disorientering, 
hallucinationer med paranoia 
och vanföreställningar, 
varierande medvetande grad, 
mental utmattning, brist på 
sammanhang, rädsla, 
spänningar som kan resultera 
i aggressiva handlingar.  

(Sammanställt från Granberg m fl. 1996. sid. 3.) 
 
Begreppet IVA syndrom användes för första gången 1966 av McKegney innan dess användes 
begrepp såsom depressiv/schizofren reaktion, katastrof reaktion med galna drömmar eller 
psykologiska störningar (Granberg m fl. 1996).  
 

UPPKOMST OCH SYMTOM 

Aktuell forskning om IVA syndromet menar att orsakerna till utvecklingen av symtom är en 
process som startar vid insjuknandet/olyckan eller en större operation och som beror på ett 
komplext samspel mellan en psykologisk emotionell process, kemisk påverkan på centrala 
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nervsystemet och den miljöstress som uppkommer av den speciella intensivvårdsmiljö som 
patienten vårdas i (Granberg m fl. 2001).  
 
Incidensen på IVA syndromet varierar mellan 7 - 72 procent vid jämförelser mellan olika 
undersökningar och dess resultat. Vissa forskare menar att det räcker med symtom som 
förvirring och minnesstörningar för att ställa diagnosen medan andra menar att hallucinationer 
och svårare mentala störningar är nödvändiga. Det finns olika synpunkter i forskarvärlden om 
när symtomen uppenbarar sig, allt från två nätter och upp till tre veckor före hjärtkirurgi till 
två till sju dagar efter inskrivning på IVA (Granberg  m fl. 1996). Hudak, Gallo, Morton 
(1998) delar in symtomen vid IVA syndromet i fyra olika kategorier. Generella symtom 
såsom varierande medvetande grader, visuella hallucinationer, rastlöshet, minnesförsämring 
och att patienten blandar ihop sjukvårdspersonal med någon han eller hon känner igen. 
Kognitiva störningar där patienten är desorienterad i tid och plats, misstänksamhet. Onormal 
sömncykel som kan resultera i sömnlöshet, livliga drömmar, retlighet vid mörkrets inbrott, 
försämrad uppmärksamhet. Psykomotoriskt beteende med symtom som rastlöst vandrande 
eller en vilja att göra så, ett varierande beteende från hetsig till lugn eller aggressiv på grund 
av rädsla. 
 

NEGATIVA EFFEKTER AV IVA SYNDROMET 

Personal som arbetar inom intensivvården har känt till IVA syndromet i många år, trots detta 
fortsätter IVA syndromet att existera. Den huvudsakliga anledningen tycks vara att syndromet 
inte är en uppenbar orsak till dödlighet eller sjuklighet därför ges den psykosociala vården en 
lägre prioritet än fysisk och fysiologisk vård (Dyer, 1995a). Shepperd-Hartwick (2003) 
skriver däremot att IVA syndromet associeras med en dålig prognos för patienterna som 
inkluderar både längre vårdtid och ökad mortalitet. Dyer (1995a) menar att resonemanget om 
att psykisk vård ges lägre prioritet än somatisk kan vara förståligt när patienten är i behov av 
akut somatisk vård, men mindre viktigt betyder inte oviktigt och IVA personal måste vara 
medvetna om att syndromet orsakar mycket lidande hos patienten. Otaliga rapporter har 
skrivits och fortsätter att skrivas inom ämnet. Detta faktum kan betyda att intensivvårds 
personalen tar syndromet på stort allvar men det kan också betyda att syndromet fortsätter att 
vara ett problem och att intensivvårds personalen har misslyckats med att hantera problemet. 
När patienter utvecklar symtom görs ofta ansträngningar för att bekämpa dessa, men lite 
ansträngningar görs för att förebygga syndromet. Det råder ingen tvekan om att IVA 
syndromet är mycket plågsamt.  
 
Dyer (1995a) drar paralleller mellan olika tortyrformer och orsakerna till IVA syndromet. En 
rapport från Amnesty International beskriver olika former av psykisk tortyr, dessa metoder 
inkluderar bland annat sensorisk manipulation (sömnbrist, sensorisk brist, påtvingat stimuli), 
farmakologisk manipulation med psykofarmaka och paralyserande läkemedel, ihållande 
immobilisering, hot om stympning, isolering, vara förbjuden att prata, osäkerhet om ens eget 
öde, förnedring och omställning av den biologiska klockan genom att ändra sömnmönstret 
och mattiderna. Granberg, Bergbom och Lundberg (1999) skriver att flertalet patienter 
upplevde desorientering och overkliga upplevelser även efter utskrivningen från IVA till en 
vanlig avdelning. Vissa av dessa patienter kunde inte komma ihåg om de haft några overkliga 
upplevelser under deras vistelse på IVA, dessa upplevelser uppkom först på den vanliga 
avdelningen enligt patienterna. Overkliga upplevelser oberoende om de är skrämmande eller 
inte kan fortsätta i flera dagar eller veckor efter extubering, och även efter att patienten blivit 
utskriven från sjukhuset.  
 



 8 

TEORETISKT PERSPEKTIV 

Enligt Granberg (2001) förutsätter omvårdnadsvetenskapen ett intresse för människors hälsa, 
deras liv, lidande och existens. Det förutsätter också en öppenhet för människors omgivning 
och inkluderar omsorg såväl som omvårdnad. Intresset riktas alltså mot patienten och dennes 
värld. Vissa fenomen kan beskrivas, analyseras och förstås genom att använda olika 
naturvetenskapliga mätmetoder, medan andra måste förstås och beskrivas utifrån kunskap 
baserad på människan som individ då dessa fenomen är individuella, unika och subjektiva. 
Klinisk omvårdnadsvetenskap ses här som studier av olika fenomen inom omvårdnad och 
vården av patienter i olika sammanhang. Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt involverar 
förståelse från både ”insidan” och ”utsidan” samt att förstå patienten utifrån dennes 
existentiella synsätt. Att ha förståelse för ”insidan” är att se på hur patienten upplever sin 
situation och omgivning och för ”utsidan” är hur sjuksköterskan kan se och bemöta patientens 
upplevelser, sårbarhet och beroendeställning. Patienten ses som en källa med kunskap och det 
kan alltså förutsättas att patientens upplevelser är viktiga för att öka kunskapen om IVA 
syndromet. Om vårdpersonalen kan lyssna och lära av patienternas upplevelser kan de också 
vårda och behandla så att åtminstone onödigt lidande inte uppkommer. Människan ses som en 
helhet som består av dimensionerna kropp, själ och ande. Varje människa har en värdighet 
och en rätt att bli bekräftad som en unik individ vilket ofta visar sig i relationen mellan 
patienten och vårdaren. (Granberg, 2001).       
 
Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara 
hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge 
möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en 
hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i 
deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer. 
Omvårdnadsarbetet skall befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter bland annat att 
riskfaktorer identifieras och bearbetas (Wilow, 2003, SOSFS: 1993:17). 
 
Omvårdnadsprocessen är en systematisk problemlösningsmetod som tillämpas och 
förverkligas i olika praktiska vårdkontakter. Istället för att endast genom intuition, känsla, 
tradition eller rutin vårda patienten, är omvårdnadsprocessen ett redskap för att utföra praktisk 
omvårdnad. Omvårdnaden har därigenom en given struktur. De olika momenten i processen 
är inte linjära utan omprövas successivt kopplat till patientens förändrade situation (Thorsén, 
2000).  
Stegen i omvårdnadsprocessen kan skilja sig åt mellan olika teoretiker men grunden är den 
samma. Författarna av denna studie har valt att använda sig av Dulong och Poulsen’s (1993) 
beskrivning av omvårdnadsprocessen. De beskriver omvårdnadsprocessen som följande: 
Datainsamling. Sjuksköterskan använder sig av datainsamling för att kunna göra en 
helhetsbedömning av patientens situation. 
Omvårdnadsdiagnostik. Diagnostisering betyder att data tolkas och analyseras så att 
omvårdnadsdiagnosen kan formuleras.  
Planering. I samband med utarbetandet av omvårdnadsdiagnoser kommer även målsättningen 
för omvårdnaden fram, där såväl kortsiktiga som långsiktiga mål formuleras. 
Genomförande. Vid genomförandet av den planerade omvårdanden är det viktigt att komma 
ihåg att genomförandet om möjligt ska ske i samråd med patienten. 
Utvärdering. Utvärdering är en ömsesidig process, det vill säga den företas av såväl 
sjuksköterska som patient i relation till de mål som tidigare ställts upp för vården. 
Utvärderingen kan leda till en ny process eller innebära avslutningen på ett vårdförlopp. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva omvårdnadsproblem relaterade till IVA syndromet och 
vilka åtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga utvecklandet av IVA syndromet. 
 

METOD 
För att uppnå syftet med uppsatsen valdes en litteraturgranskning som metod. Analysen av 
materialet utfördes kvalitativt.  
Arbetet utfördes som en litteraturgranskning där aktuell litteratur som motsvarade arbetets 
syfte sammanställdes. Fördelen med litteraturgranskning som metod är att en övergripande 
bild av forskningsläget uppnås (Backman, 1998). Malterud (1998) skriver att kvalitativa 
metoder lämpar sig bra för att få mer kunskap om människors erfarenheter, tankar, 
upplevelser, förväntningar och attityder. 
Artiklarna kan ses som ett pussel där denna studie kan försöka föra samman några bitar och 
därmed också bli en del av i det stora pusslet. Syftet med den kvalitativa forskningen är att 
försöka förstå snarare än att förklara (Cormack, 2000).  
 

LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökning och insamling av material gjordes på Blekinge Tekniska Högskolas 
bibliotek. De sökverktyg som användes var Academic Search Elite och CINAHL.  
Academic Search Elite är en bibliografisk databas med fulltext. Den har en generell 
ämnestäckning med tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap men också 
omvårdnadslitteratur. Tidsperiod som täcks varierar; några tidskrifter indexeras från 1990 
medan andra har startår 2000. Omkring hälften av tidskrifterna är vetenskapligt uppbyggda 
och omfattas av så kallad peer review artiklar. CINAHL innehåller främst referenser till 
material inom omvårdnad. Tidstäckningen är från 1982. 
 
Tabell 2. Sökmotorer, sökord och resultat 
Sökverktyg Sökord Antal träffar och urval 
Academic search elite 
Sökalternativ: 
Fulltext 
Peer reviewed 

ICU psychosis Träffar: 18 
Urval: 4 

 ICU syndrome Träffar: 15 
Urval: 1 

 ICU delirium Träffar: 3 
Urval: 0 

 ICU confusion Träffar: 0 

CINAHL 
Sökalternativ: 
Databaser från 1998 till 2003 

ICU syndrome Träffar: 41 
Urval: 10 

 ICU psychosis Träffar: Samma artiklar som 
ovan. 
Urval: Samma artiklar som 
ovan. 
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Andra sökmotorer användes också men antigen så genererade de resultat som inte passade in 
på de inkluderingskriterier som fastställts eller så hade författarna redan valt ut de artiklar som 
hittades. Ordet ”nursing” och ”nursing role” användes också i kombination med ovan 
redovisade sökord men eftersom urvalet på artiklar var litet så blev det ingen skillnad i 
resultatet mer än att antalet artiklar som hittades minskade. 
Första sökningen av litteratur genomfördes under våren 2003 och en andra sökning under 
hösten 2003 för att se om ytterligare aktuell forskning tillkommit (Tabell 2). Inga nya artiklar 
hittades i den andra sökningen. Litteratursökning har också utförts genom att läsa i de utvalda 
artiklarnas referenslistor vilket genererade fyra artiklar. 
 

URVAL 

Inkluderingskriterier som användes för att få fram artiklar till resultatet var att artiklarna 
skulle överensstämma med det syfte som valts och att de skulle grunda sig på 
omvårdnadsforskning. Artiklarna skulle vara svensk eller engelskspråkiga. Endast artiklar 
med kvalitativ forskningsmetodik har använts och för att få en god tillförlitlighet har 
artiklarna som använts i resultatet varit vetenskapligt uppbyggda. Backman (1998) skriver att 
en artikel får endast kallas vetenskaplig om en redaktions kommitté bestående av de 
internationellt sett mest framstående forskarna inom ett område har granskat artikeln. 
Ett annat krav var att artiklarna ej skulle vara äldre än 1996. 
 
Artiklar som valdes bort var de som inte överensstämde med studiens syfte eller om artikeln 
hade ett allt för medicinskt perspektiv. I det första urvalet när sökningen gjordes valdes 15 
artiklar ut som tycktes vara av intresse för studien, detta genom att läsa deras abstrakt. Genom 
att läsa i referenslistor valdes ytterligare fyra artiklar ut. Sammanlagt blev det 19 artiklar som 
vi bearbetade efter våra inkluderingskriterier. Efter denna bearbetning återstod fem artiklar (se 
Bilaga 1) som användes i resultatet, dessa artiklar analyserades sedan enligt Burnard (1996). 
I bakgrunden användes fler av de 19 artiklar som valdes ut i det första urvalet 
 

INNEHÅLLSANALYS 

Analysen av den data som framkommit gjordes i en steg för steg process med inspiration av 
Burnard’s textanalysmetod i fyra steg (1996).  
Målet var att på ett systematiskt och detaljerat sätt kategorisera sin information i olika teman.  
 
Steg 1. Först lästes artiklarna igenom för att få en inblick i ämnet och se hur diskussionen i 
ämnet går, det gjordes även anteckningar om det som ansågs stämma överens med syftet i den 
aktuella studien. Dessa anteckningar användes för att senare lättare kunna kategorisera datan.  
Steg 2. Materialet bearbetades en gång till. Denna gång så gjordes anteckningar om generella 
teman. Denna genomläsning gav en ökad förståelse och djup åt ämnet. 
Steg 3. Så många teman som författarna till denna studie ansåg vara nödvändiga för att 
beskriva ämnet skrevs ner. De närbesläktade teman som slogs ihop var följande; rädsla för att 
somna, störning av dygnsrytmen och störning av sömnen blev sömnstörningar. 
Understimulering och överstimulering blev sensoriska störningar. 
De tre första stegen gjorde författarna enskilt för att minimera risken att påverka varandra. 
Steg 4. Listan på teman överblickades och närbesläktade teman slogs samman. Till sist 
diskuterade författarna gemensamt de olika teman till en enighet nåddes, dessa teman 
kopplades sedan till text materialet. 
Följande teman beslutade författarna att ta upp i resultatet: 
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Isolering. 
Smärta. 
Immobilisering. 
Känslan av att vara ett objekt. 
Kommunikation. 
Sömnstörning. 
Sensoriska störningar. 
 

RESULTAT 
ISOLERING 

Laitinen (1996) beskriver i sin studie patienter som kände ensamhet trots att de var omgivna 
av sjukvårdspersonal. Granberg m fl. (1999) beskriver en patient som sa att hon kände sig 
otrygg när sjuksköterskan lämnade henne för att ta rast. Närvaro av släktingar och vänner ökar 
patientens känsla av trygghet och hjälper patienten att skilja på inbillning och verklighet. 
Laitinens (1996) studie visar att en så enkel sak som att kunna namnet på personal är viktigt 
för patienten. För förvirrade patienter är det lugnande och stärker känslan av trygghet om att 
det i deras närhet finns någon som de känner till. Patienterna uttryckte ett starkt behov av att 
kunna prata med vårdpersonal som de hade lärt känna. Detta visar på vikten av 
individcentrerad vård där sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet inte bara är koncentrerad på 
uppgiften, sjuksköterskan bör i första hand fokusera sig på patienten och inte rutinerna på 
avdelningen. Ett exempel på detta är strama besökstider där sjuksköterskan istället borde vara 
mer flexibel och utgå från patientens behov och välbefinnande.  
 
Laitinens (1996) visar vidare att omvårdnaden patienterna mottog och sjuksköterskans 
uppförande var av stor betydelse för patienten. Bara genom att vara fysiskt närvarande ökade 
sjuksköterskan patientens upplevelse av trygghet. 
Russell (1999) beskriver i sin studie ett patientfall där IVA personalen hjälper en patient som 
var inlagd 93 dagar att komma ut ur sjukhusmiljön. Han är en av få människor som har åkt i 
sin säng mitt i stan medan han var kopplad till en respirator. Patienten kommer ihåg denna 
utflykt, som var organiserad av sjuksköterskorna, som höjdpunkten under hans vistelse på 
IVA.  
 

SMÄRTA 

Granberg m fl. (2001) visade att smärta och andra fysiska obehag tillsammans med milda 
påfrestningar såsom oväntade ljud, bäddning och ny personal kunde ibland utlösa IVA 
syndromet. Studien visade också ett samband mellan hög smärta vid vila och utvecklandet av 
IVA syndromet.  Granberg m fl. (1998) visade att om patienten inte får någon förklaring till 
varför vissa smärtsamma omvårdnadsåtgärder är nödvändiga så upplevs detta som mycket 
stressande. Sjuksköterskan har därför en mycket viktig funktion att lyssna på och förklara för 
patienten varför viss behandling är nödvändig.  
 

IMMOBILISERING 

Miljöfaktorer såsom den medicinska utrustningen som används är betydelsefulla faktorer i 
samband med utvecklandet av IVA syndromet. Utrustningen som används resulterar i 
begränsad och nedsatt rörlighet för patienten (Granberg m fl. 1998).  
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Många av patienterna i Laitinen (1996) studie kände sig hjälplösa och osäkra, dessa känslor 
ökade av att de var sängbundna. Granberg m fl. (1999) beskriver ett patientfall där en ung 
man upplevde ett mycket starkt obehag av sin magsond som ”skrapade” i halsen. För att 
undkomma obehaget tvingade patienten sig själv att ligga helt stilla vilket gjorde honom 
passiv, men känslan av panik fanns ändå kvar. 
 
Patienter som tidigare vårdats på IVA var medvetna om den omfattande användningen av 
medicinsk utrustning och menade att det var ett nödvändigt ont. Andra patienter menade att de 
inte kunde acceptera den medicinska utrustningen vilket gav dem känslan av att vara fångar. 
Att ligga på rygg kopplad till medicinsk utrustning orsakar ofta känslor av rädsla och 
hjälplöshet. För att undvika dessa upplevelser är det viktigt att sjuksköterskan förklarar vad 
det är för utrustning som patienten är kopplad till och varför, samt hur länge den planeras att 
användas. Det är också viktigt att inte använda mer utrustning än nödvändigt (Granberg m fl. 
1998).  
 

KÄNSLAN AV ATT VARA ETT OBJEKT 

Granberg m fl. (1998) fann att patienter upplevde att de var väldigt känsliga till attityderna 
och beteendet hos IVA personalen. Patienterna sa i intervjuerna att de kände sig oroliga och 
att det betydde mycket hur de bemöttes av IVA personalen. Patienter beskriver ”dåliga” 
sjuksköterskor som fysisk hårdhänta och verbalt oförskämda, de beskrivs också som 
uppgiftsorienterade och sätter rutiner före patientens välbefinnande. 
 
I det kliniska arbetet måste sjusköterskan vara medveten om den maktskillnad som finns i 
relationen mellan patient och vårdare. Att vara medveten om denna maktskillnad kan hjälpa 
sjuksköterskan att bli mer medveten om patientens rättigheter. Dessa rättigheter inkluderar 
rätt till privatliv, värdighet och information (Russell, 1999). 
 
Genom att i lugn och ro prata med patienterna kände sig dessa mer sedda som individer och 
oron och ångesten försvann. Patienter upplevde att vissa sjuksköterskor visade extra mycket 
empati och inför dessa sjuksköterskor vågade patienterna dela med sig av sina tankar och 
upplevelser (Granberg m fl. 1998). Det är viktigt att sjuksköterskan låter patienten tala fritt 
om sina upplevelser på sitt eget sätt utan att avbryta med medicinska förklaringar och 
facktermer. Om sjuksköterskan kan ge personligt och professionellt stöd, förståelse och 
acceptans, får detta patienten att känna sig säker och väl omhändertagen. Detta leder till 
minskad stress vilket låter patienten slappna av och vila sig. Genom ett sådant bemötande från 
sjuksköterskan och en ömsesidig respekt skapas en vårdande relation som kan både förebygga 
och lindra förvirring (Granberg m fl. 1999).  
 
Det viktiga är inte hur lång tid sjuksköterskan spenderar med patienten utan kvaliteten på 
mötet. Det krävs att sjuksköterskan kan släppa andra tankar för att i varje moment fokusera 
sig på patienten (Laitinen, 1996). Sjuksköterskan förmedlar säkerhet och lugn till patienter om 
det finns en förtroendefull och vårdande relation. Tillit till en sjuksköterska kan även minska 
känslan av alienation. Sjuksköterskan måste alltid ha i åtanke att patienten är extremt sårbar i 
denna nya situation och överväldigad av känslor av rädsla och stress, sjuksköterskorna måste 
därför planera och tillämpa omvårdnaden utifrån denna vetskap (Granberg m fl. 1998).  
 

 

 



 13 

KOMMUNIKATION 

Under sin vistelse på IVA saknade många patienter under en viss period förmåga att 
kommunicera verbalt. Orsakerna till denna oförmåga kan vara många till exempel rädsla, brist 
på kunskap/information, kulturella och språkliga barriärer samt känslan av förlorad autonomi. 
Men den vanligaste orsaken till att inte kunna prata var intubering (Russell, 1999).  
 
Vårdpersonalen underskattar ofta patienternas förmåga att höra diskussioner om deras 
tillstånd. En patient hade minnen av att höra delar av konversationen när ronden gick, detta 
ledde till missförstånd och rädsla (Russell, 1999). I Granberg m fl. (1999) beskriver en patient 
upplevelserna i en situation med kommunikationsproblem. Patienten vaknade upp och kände 
sig rädd och visste inte var han var, vid försök att berätta detta för IVA personalen gick det 
inte att hitta de rätta orden. Språket var sluddrigt och otydligt, vårdpersonalen hade bråttom 
och de hade inte tid med att vänta på att de rätta orden skulle komma. Patienten kände sig 
”galen” och beslöt sig för att det var meningslöst att försöka säga något igen när IVA 
personalen ändå inte förstod honom. Kan inte patienten göra sig förstådd går det inte att 
kommunicera och dela med sig av upplevelser och känslor till andra. Granberg m fl. (2001) 
visar i sin studie på vikten av god verbal och icke verbal kommunikation vid smärtsam och 
obehaglig behandling för att minska ångest och rädsla. Den icke verbala kommunikationen 
bestod av till exempel ögonkontakt och att patienten hade tillgång till anteckningsblock och 
penna.  
 
Flertalet patienter berättade för sjuksköterskan om overkliga upplevelser men vanligtvis var 
det en liten och obetydlig del av deras samtal. Det är därför viktigt att sjuksköterskan lyssnar 
mycket noga på vad patienten säger och frågar vidare om patientens upplevelser (Granberg m 
fl. 2001). Det är genom språket som människor kan dela med sig av sina upplevelser och detta 
möjliggör förståelse mellan människor. Därför kan svårigheter i att tänka, uttrycka tankar i 
ord eller att förstå andras ord resultera i känslor av isolering, ensamhet och fångenskap. Detta 
minskar förmågan att stanna kvar i verkligheten och ökar följaktligen känslan av rädsla och 
uppkomsten av overkliga upplevelser. Om patientens oförmåga att prata och tänka klart inte 
upplevs som skrämmande eller om patienten upplever sig ha stöd från anhöriga och/eller 
vårdpersonalen, så kan det resultera i endast en lindrig förvirring (Granberg m fl. 1999). 
Russell (1999) studie visar på att medicinsk utrustning gav fysisk trygghet men det var 
sjuksköterskans lugnande ord och förklaringar som gav den emotionella tryggheten. 
 

SÖMNSTÖRNING 

Störningar i dygnsrytmen och oförmågan att somna kan betraktas som ett kliniskt tecken på 
IVA syndromet, men det kan också ses som en orsak till utvecklandet av IVA syndromet 
(Granberg m fl. 2001). Granberg m fl. (1998) skriver i sin undersökning om faktorer som 
patienterna upplevde störde deras sömn, till exempel obekväma sängar och rädsla för 
våldsamma patienter i samma rum. En patient beskrev sin rädsla för att somna då hon var rädd 
för att vakna upp med en slang i halsen. Granberg m fl. (2001) fann i sin studie att andra 
faktorer som kan störa sömnen var att patienter inte vågade somna på grund av mardrömmar 
eller att de var så över trötta att de inte kunde slappna av eller somna. Denna trötthet kunde 
vara ett resultat av rädsla och en kamp för överlevnad. 
 
Att vara omedveten om tid och rum kan vara en påfrestning, för de som är förvirrade kan 
situationen vara ännu mer påfrestande. Enligt patienter så kunde förmågan att orientera sig i 
tid och rum hjälpa dem att hantera situationen de befann sig i på IVA (Laitinen, 1996). 
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För att orientera patienten till normal dygnsrytm så är det bra om det finns väl synliga klockor 
och att sjuksköterskan berättar för patienten vad klockan är (Granberg m fl. 2001).  
 

SENSORISKA STÖRNINGAR 

Många patienter beskriver sina upplevelser och miljön på IVA som jäktig, högljudd, kall, 
skarpa ljus, människor överallt, skrikande patienter, jämrande anhöriga, att vara för rädd för 
att somna, immobiliserad och alarm som tjuter (Russell, 1999). IVA miljön med sina 
konstanta och plötsliga ljud och händelser, konversationer och aktiviteter samt andra liknande 
stimuli kan vara skrämmande och hotande för patienterna. Störande ljud och ljus kan inte 
alltid undvikas (Laitinen, 1996). Granberg m fl. (1998) skriver i sin studie att en stor 
stressfaktor var när nya patienter blev inlagda på IVA. De nya patienterna krävde intensiv 
omvårdnad och medicinsk behandling vilket skapade oro och ängslan hos de övriga 
patienterna. De hade svårt att komma till ro även efter det att allt blivit lugnt igen. 
Sjuksköterskan ska också vara medveten om att patienter som ligger på en fyra sal är extra 
utsatta för störande ljud och aktiviteter. 
 
Sjuksköterskan bör fundera över hur den högteknologiska miljön på IVA uppfattas, detta är 
sjuksköterskans vardag men för en patient kan det vara underlig och skrämmande. För att 
minska de negativa effekterna av oönskad stimuli bör sjuksköterskan regelbundet förklara för 
patienten vad som händer och varför. Preoperativa besök kan genomföras för att patienten ska 
få större förståelse för IVA miljön (Laitinen, 1996). 
 

DISKUSSION 
METODDISKUSSION 

För att få svar på syftet i denna studie gjordes en litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar.  
Alternativet att göra en intervju- eller observationsstudie var inte aktuellt då författarna ansåg 
att detta inte var möjligt på grund av tidsbrist och etiska aspekter. Cormack (2000) skriver om 
nackdelarna med intervjustudier, han menar att intervjustudier genererar en stor mängd data 
som kräver lång tid för att bearbetas och analyseras och för att få ett representativt underlag så 
krävs många deltagare.  
 
Författarna valde istället att göra en litteraturstudie, nackdelen med detta arbetssätt är att en 
studie av redan publicerade vetenskapliga artiklar medför att författarna till denna studie gör 
en tolkning av vad originalförfattarna kommit fram till, alltså en tolkning av en tolkning. 
Samtliga artiklar i resultatet var skrivna på engelska vilket författarna till denna studie inte 
upplevde som något problem eller orsak till feltolkningar.  
 
Som metod för litteraturgranskning använde sig författarna av Burnard’s (1996) metod för 
textanalys. Denna metod var lämplig när väl det material som skulle granskas var framtaget. 
Metoden bestod av enkla och strukturerade steg, detta gjorde analysarbetet lättöverskådligt. 
Arbetssättet medförde att författarna skaffade sig en djupare kunskap om ämnet innan arbetet 
med resultatet påbörjades. Författarna valde att läsa materialet var för sig för att sedan 
gemensamt diskutera innehållet, detta var positivt för studien och stärkte tillförlitligheten i 
resultatet. Detta för att författarna fick en egen bild av vad i materialet som var relevant för 
studiens syfte utan att påverkas i någon riktning av den andre författaren.  
 



 15 

Sökorden som användes fungerade bra då de fick fram artiklar som innehöll den information 
som var relevant för studie. Författarna använde sig av artiklar från sökmotorerna Academic 
Search Elite och CINAHL, även andra sökmotorer användes men de genererade samma 
resultat eller resultat som inte var av relevans för denna studie. Detta beror främst på att 
artiklarna i denna studie inte fick vara äldre än 1996 och var tvungen att svara på studiens 
syfte.  
 
Ett problem i vår studie var att tre av de fem artiklar var skrivna av samma författare. Detta 
kan medföra att åsikterna hos referenslitteraturens författare påverkar resultatet i denna studie. 
Vid granskning av artiklarna fann författarna att innehållet i många avseende liknade 
varandra, oberoende av vilka som var författare till artikeln. Av detta dras slutsatserna att 
tillförlitligheten i artiklarna som granskats är hög. Det lilla utbudet av artiklar och att de är 
skrivna av ett fåtal författare kan bero på att det inte sker mycket aktuell forskning om IVA 
syndromet. 
 
Metoden att granska artiklarnas referenslista för att hitta nya artiklar genererade bara fyra 
artiklar. Detta på grund av att vi redan hade artiklar som användes, de var för gamla eller så 
låg inte tyngdpunkten på IVA syndromet.  
 

RESULTATDISKUSSION 

ISOLERING 

Studien visar att isolering är en stor riskfaktor för utvecklandet av IVA syndromet. Denna 
stressfaktor bekräftas av tidigare studier, Dyer (1995a) skriver att inläggning på IVA innebär 
alltid att patienten skiljs från en bekant tillvaro och hamnar i en miljö med personal som 
patienten inte träffat förut. Besökstiderna är ofta begränsade detta gör att patienten blir 
isolerad från familj och vänner. Granberg m fl. (1996) fann i sin studie att frånvaron av det 
vardagliga, umgänget med familjen och vänner, relationer och vanor kan resultera i en känsla 
av ensamhet och isolering. 
 
Laitinen (1996) skriver att även om patienterna inte är ensamma så kan känslan av isolering 
vara stor. Författarna till denna studie tycker detta är anmärkningsvärt. Sjuksköterskan har ett 
stort ansvar i att motverka känslan av isolering, dels genom ett vänligt och personlig 
bemötande och dels genom att se anhöriga som en stor och oersättlig resurs. Den positiva 
effekten av anhörigas närvaro beskrivs i flertalet tidigare studier. Bergbom och Askwall 
(2000) skriver att närvaron av anhöriga betyder gemenskap och trygghet medan frånvaron av 
anhöriga innebär brist på kärlek. Som Laitinen (1996) skrivit i resultatet i denna studie så bör 
besökstiderna utgå från patientens behov och välbefinnande. Detta bekräftar Hewitt (2002) i 
sin studie, restriktionerna i besökstiderna ser mer till sjuksköterskans och övrig vårdpersonals 
arbete än till patienten och dennes behov. Anhöriga och vänner är ett viktigt stöd i att 
uppehålla orientering och sammanhang hos patienten och bör betraktas som en värdefull 
resurs när det gäller att förebygga IVA syndromet. Russell (1999) menar att ett sätt att minska 
isolering är att göra utflykter från IVA och ger även ett exempel på en sådan händelse. Detta 
tycker författarna till denna studie låter lite orimligt med tanke på patienternas tillstånd och 
deras medicinska säkerhet. Men även Dyer (1995b) anser att för de som ligger på IVA under 
lång tid och är stabila i sitt tillstånd kan ”utflykter” bort från IVA vara en möjlighet till ökat 
välbefinnande.  
 
Författarna till denna studie anser att resultatet visar på vikten av att sjuksköterskan är 
närvarande hos patienten på detta sätt ökas inte bara känslan av trygghet hos patienten utan 
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ger sjuksköterskan en möjlighet att upptäcka kliniska tecken som inte visas på 
övervakningsutrustningen samt att uppmärksamma till exempel oro eller funderingar från 
patienten.  
 

SMÄRTA 

Endast två av artiklarna tog i resultatet upp smärta som ett omvårdnadsproblem i samband 
med IVA syndromet (Granberg m fl. 2001, Granberg m fl. 1998). Tidigare studier (Dyer 
1995a, Dyer 1995b, Granberg m fl. 1996, Hewitt 2002) har visat på smärtans negativa 
effekter på patienten i förhållande till IVA syndromet. Granberg m fl. (1996) skriver att den 
organiska skadan orsakar smärta och oron tillföljd av denna kan utvecklas till ångest och 
panik. Om detta inte bryts kan patienten utveckla depression/eufori och delirium vilket 
förlänger vistelsen på IVA (Granberg m fl. 1996). De många omvårdnadsåtgärderna 
patienterna tvingas utstå skapar en situation med inte bara frekvent upplevd smärta utan också 
rädsla för framtida smärtsamma åtgärder. Om sjuksköterskan bara rör patienten vid dessa 
omvårdnadsåtgärder så kan sjusköterskans beröring och närvaro associeras med smärta 
(Hewitt, 2002). Här anser författarna till denna studie att det är viktigt att sjuksköterskan är 
tydlig och berättar för patienten om varför vissa omvårdnads åtgärder krävs och hur de 
kommer att genomföras. 
 
Dyer (1995b) anser att varje IVA avdelning bör ha väl utarbetade rutiner för att bedöma 
smärta och IVA personalen bör utföra denna bedömning regelbundet. Smärtlindring kräver 
inte alltid farmakologisk behandling. Lugnande ord kan vara till hjälp, avslappningsövningar, 
massage och distrahering från smärtan, till exempel musik och humor, kan också vara 
värdefullt. Författarna till denna studie anser att resultatet visar på vikten av en god relation 
och att farmaka inte är ett substitut för sympatiska handlingar. Sjuksköterskorna bör ha goda 
kunskaper i att bedöma och hantera smärta detta för att minska patienternas lidande och risken 
för utvecklandet av IVA syndromet. 
 

IMMOBILISERING 

Majoriteten av författarna erkänner immobilisering som ett stort omvårdnadsproblem 
(Granberg m fl. 1998, Granberg m fl. 1999, Laitinen 1996). Endast en författare ger förslag på 
hur immobilisering motverkas. Tidigare studier visar på att immobilisering är ett stort 
problem och en bidragande orsak till utvecklandet av IVA syndromet, de tar också upp 
åtgärder för att motverka att immobilisering blir ett stort problem. Granberg m fl. (1996) fann 
i sin studie att patienten klarar ofta inte att röra sig och vågar ofta inte röra sig på grund av att 
övervakningsutrustning kan störas och utlösa larm. Dyer (1995a) skriver att patienter också 
kan vara immobiliserade av smärta och obehag eller av en önskan från IVA personalen att inte 
röra sig om detta skulle störa övervakningsutrustningen. I Dyer (1995b) ges konkreta förslag 
på hur immobilisering kan undvikas eller minskas, övervakningsutrustning och 
infusionsslangar bör fästas säkert och vara så pass långa att patienten kan röra sig utan risk för 
att störa utrustningen. Sjukgymnastik kan vara till hjälp för att få mer fysisk och mental 
stimulering. Brädspel, böcker och tidningar kan vara bra stimulering för dem som är 
immobiliserade (Dyer, 1995b). Patienter mobiliseras ofta för att motverka fysiska problem 
såsom trycksår och proppar, men mobilisering har som resultatet visar även en psykisk 
dimension. En så enkel sak som att hjälpa patienten att sitta upp på sängkanten kan betyda 
mycket för välbefinnandet.  
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KÄNSLAN AV ATT VARA ETT OBJEKT 

Det är ett stort problem att patienterna upplever sig bli behandlade som en diagnos eller ett 
objekt istället för som en enskild individ. Den högteknologiska miljön och patienternas 
allvarliga tillstånd ska inte vara ett hinder för ett medmänskligt och humant bemötande, 
tvärtom så blir behovet i denna situation för en god relation större. Laitinen (1996) skriver att 
det viktiga är inte hur lång tid sjuksköterskan spenderar med patienten utan kvaliteten på 
mötet. Författarna till denna studie anser att även om det är brist på tid så finns möjligheten 
till en bra och medmänsklig vård.  
 
Integritetaspekten är inget som tas upp i resultatet i denna studie och detta anser författarna till 
denna studie vara en brist. Integritetaspekten har tagits upp i tidigare studier av bland annat 
Granberg m fl. (1996) och Dyer (1995a, 1995b). Granberg m fl. (1996) skriver att när en akut 
och svår förändrig sker i patientens tillstånd kan det vara svårt för patienten att bibehålla sin 
integritet. Många okända sjuksköterskor och läkare är vanligtvis inblandade i behandlingen 
och omvårdnaden. Under de många omvårdnadsåtgärder som sker varje dag är det svårt för 
patienterna att upprätthålla sin integritet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan skyddar 
patientens integritet och därigenom hjälper patienten att bevara sin värdighet (Granberg m fl. 
1996). Brist på integritet är vanlig inom IVA vården, patienter är ofta helt eller delvis nakna 
vid omvårdnads åtgärder. Vårdpersonalen kan lyfta på sängkläderna för att undersöka en 
patient utan att be om lov eller utan att dra för eventuella skärmar (Dyer, 1995a). All 
vårdpersonal bör informeras om vikten av att respektera patientens integritet, skärmar runt 
sängen bör innebära att ingen går in om det inte är absolut nödvändigt (Dyer, 1995b).  
Författarna till denna studie anser att det är av stor vikt att det råder en viss 
personalkontinuitet i omvårdnadsarbetet. På detta sätt kan en vårdande relation lättare skapas 
mellan patient och vårdare. Detta medför en personligare vård för patienten.  
Sjuksköterskan bör vara medveten om den maktskillnad som finns mellan vårdpersonal och 
patient. För att minska risken att patienten känner sig ha förlorat sin autonomi ska denna 
maktskillnad i största möjliga mån utjämnas, detta genom att ge patienten möjlighet att 
påverka och medverka i beslut angående vård och behandling.  
 

KOMMUNIKATION 

Som framkommit i resultatet kan frånvaron eller brist på kommunikation innebär ett stort 
problem inom intensivvården. Om en patient inte kan tala så kan det finnas en risk bland 
personalen att agera som om patienten inte vore där. Genom adekvat kommunikation kan 
patienten uttrycka sina behov till sjuksköterskan, sjuksköterskan ges också möjlighet att få 
direkt information om problem som patienten upplever. Det är genom kommunikation både 
verbal och icke verbal som sjuksköterskan kan bygga upp en vårdande relation. Även tidigare 
studier visar på vikten av god kommunikation Granberg m fl. (1996) skriver att den enkla 
åtgärden att bara hålla en patients hand under medicinska behandlingar/undersökningar 
bygger broar mellan den tekniska och den mänskliga dimensionen av intensivvård. Att inte 
kunna kommunicera tillfredställande kan resultera i ett stresstillstånd med rädsla, oro och 
panik. Detta bidrar till känslor av förlorad integritet, disorientering och att inte bli betraktad 
som en hel person. 
 
Sjuksköterskorna kan känna sig frustrerade och otillräckliga när de inte förstår patienters 
försök till kommunikation. Risken finns att kommunikations försök då tonas ner eller 
ignoreras. Granberg m fl. (2001) skriver i resultatet att ett så enkelt hjälpmedel som papper 
och penna kan hjälpa en patient att bli förstådd om dennes verbala kommunikations förmåga 
är nedsatt. Författarna till denna studie fann också i andra studier sätt att kommunicera icke 
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verbalt på, då papper och penna har sina begränsningar. Dyer (1995b) nämner t. ex. 
alfabetstavla där patienten bildar ett ord genom att peka på bokstäverna, vårdpersonalen kan 
också peka på tavlan och låta patienten indikera rätt bokstav. Ett lika ”låg teknologiskt” 
alternativ är ett häfte med bilder som visar vanliga uttrycka behov. Fördelen med detta 
alternativ är att språkbarriärer överbryggas och det krävs ingen större ansträngning, 
koordination eller koncentration för att användas. Att ha kunskap om dessa enkla hjälpmedel 
och hur de används kan hjälpa sjuksköterskor och patienter i flertalet situationer då verbal 
kommunikation inte är möjlig. Resultatet visar på vikten av att kunna kommunicera och att 
behovet av att sjukvårdspersonalen tar sig tid till att förstå patienterna är stort.  
Missförstånd och oro som grundar sig på bitvis hörda och förstådda konversationer är vanlig 
inte bara på IVA och sjukvårdspersonal ska ha detta i åtanke när de diskuterar patienters 
tillstånd i deras eller andra patienters närvaro. 
 

SÖMNSTÖRNINGAR 

God sömn är viktigt både för den fysiska och mentala hälsan. Det finns mycket en 
sjuksköterska kan göra för att förbättra förutsättningarna för god sömn som inte framkommit i 
resultatet. Dyer (1995b) skriver i sin studie att det är precis som vid smärta viktigt att lita på 
patienten om denne säger att sömnen varit dålig eller inte infunnit sig alls. Detta håller 
författarna till denna studie med om då det inte finns bra sätt att bedöma sömnens kvalité på. 
Miljön bör i så stor grad som möjligt anpassas för att möjliggöra god sömn, till exempel 
minska ljud och ljus, se till att patienten ligger bekvämt och är smärtfri. Dyer (1995b) menar 
att planering av omvårdnadsåtgärder är en viktig komponent för att skapa god sömn, och om 
det är möjligt bör åtgärderna utföras vid samma tidpunkt för att inte störa sömncykeln.  
För att upprätthålla en normal dygnsrytm bör ljuset på avdelningen anpassas efter tiden på 
dygnet. 
 

SENSORISKA STÖRNINGAR 

Vi fann att IVA miljön är full av olika stimuli och många av dem är meningslösa. Detta 
orsakar stress som kan förvärra eller till och med utlösa IVA syndromet. Inom detta område 
borde stora förbättringar kunna ske, t. ex. tystare utrustning och att utrustningen flyttas från 
patientens omedelbara närhet och stängas av när den inte behövs. Larmnivåerna på 
utrustningen bör också ställas på en realistisk nivå, nivåerna ändras sedan allt eftersom 
patientens tillstånd förändras. Meningsfull stimuli kan ökas genom fönster som släpper in ljus 
och synintryck. I en tidigare studie skriver Dyer (1995a) att sjuksköterskan kan använda radio 
och tv när det inte finns tid att prata med patienten, men dessa medier ska inte användas för att 
slippa prata med patienten.  
 

TEORETISKT PERSPEKTIV 

En av grundpelarna i Granbergs (2001) teoretiska perspektiv är att skaffa sig förståelse för hur 
patienten upplever sin situation för att kunna vårda denna. Detta håller författarna till denna 
studie med om då vi tycker att all god omvårdnad ska utgå från patientens behov och 
välbefinnande. Lika viktigt är det att som sjuksköterska ha förståelse för patientens 
upplevelser av sin situation och omgivning och att utifrån detta kunna ge bra och personlig 
vård. Helhetssynen i omvårdnadsarbetet är alltid viktig i vårdsammanhang men är extra tydlig 
i samband med IVA syndromet då orsakerna till detta spänner över ett stort område. IVA 
syndromet som fenomen omfattar hela människan med alla dess delar. Åtgärder ska även dem 
rikta sig på hela människan, åtgärderna på det fysiska, psykiska och sociala planet bör därför 
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samordnas för bästa resultat. Förståelse för patienten och dennes upplevelse är viktig och i 
kombination med observationer utifrån sjuksköterskans unika kunskaper skapas en 
helhetssyn. Denna helhetssyn är utgångspunkten vid omvårdnadsarbetet.   
 
Omvårdnadsarbetet skall befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter bland annat att 
riskfaktorer identifieras och bearbetas. Ett verktyg för att göra detta är omvårdnads processen 
som är ett redskap för praktisk omvårdnad. Sjuksköterskan kan genom att utgå från patientens 
behov och sina egna observationer vid datainsamlingen identifiera risker eller redan manifesta 
problem angående IVA syndromet. Planeringen för hur IVA syndromet ska förebyggas kan 
utifrån detta struktureras och prioriteras. Genom utvärderings processen kan åtgärder 
utvärderas och brister i vården identifieras. Detta kan leda till en ny process. Eftersom både 
orsakerna och omvårdnaden är komplexa vid IVA syndromet så är det viktigt att 
diagnostisering och behandling får en klar struktur. Genom att omvårdnaden får en klar 
struktur så underlättas helhetssynen. Författarna till denna studie anser därför att 
omvårdnadsprocessen kan vara till stor hjälp vid detta arbete.   
 

SLUTSATS 

Författarna till denna studie anser att resultatet visar att sjuksköterskan måste ha en helhetssyn 
både på patienten som sjuksköterskan vårdar och på patientens omgivning i 
omvårdnadsarbetet. Faktorerna som orsakar utvecklandet av IVA syndromet är så komplext 
att det spänner över hela omvårdnadsvetenskapen. Omvårdnadsbegrepp som till exempel 
kommunikation, bemötande, förhållningssätt och miljö är grundläggande. Enligt Thorsén 
(2000) har omvårdnadsvetenskapen en svårare problemställning än den medicinska 
vetenskapen. Det medicinska förfarandet vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså ett 
antal vetenskapliga ämnen såsom; anatomi, farmakologi, fysiologi etcetera Dessa 
vetenskapliga ämnen är empiriskt prövade, har längre vetenskaplig historia och ofantligt 
större ekonomiska resurser till sitt förfogande än omvårdnadsforskning. Ännu ett problem är 
att omvårdnadsforskning rör inte bara levande kroppar utan hela människan och relationer 
mellan människor. Modeller eller teorier som ska omfatta denna komplexa helhet måste vila 
på andra vetenskapsteoretiska antaganden och forskningsmetodologiska principer än 
naturvetenskaplig teoribildning och forskning.  
 
Resultatet visar på de åtgärder som utförs sker på det fysiska, psykiska och sociala planet. Det 
andliga behovet nämns inte av någon författare. Detta anser författarna till denna studie är en 
brist då det kan antas ha en stor betydelse för många svårt skadade eller sjuka. Svåra 
existentiella frågor väcks ofta vid traumatiska upplevelser. Om patienten inte har möjlighet att 
diskutera utifrån sin andliga/religiösa övertygelse kan känslan av oro och ångest öka. 
Sjuksköterskan måste kunna diskutera grundläggande existentiella frågor med patienter men 
måste också kunna förmedla kontakt med präst eller motsvarande vid religiösa behov. 
Alla patienter som vårdas på IVA riskerar att drabbas av IVA syndromet, men för många 
patienter kan sjuksköterskan genom grundläggande omvårdnad förhindra utvecklandet. Detta 
är inget som ska utföras i mån av tid utan det är varje patients rätt att bli behandlade ur ett 
helhetsperspektiv så att fysiska, psykiska, emotionella och andliga behov tillfredsställs. Varje 
sjuksköterska bör besitta den kunskap som krävs för att möta dessa behov. Även en perfekt 
somatisk vård är inte tillräcklig för att skapa vård av hög standard. Omvårdnadsprocessen som 
problemlösnings metod och tankesätt kan på ett strukturerat sätt hjälpa sjuksköterskan i 
omvårdnadsarbetet.  
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BILAGA 1. 

Författare Titel/år Design/metod Urval/land Syfte 
Granberg, A. 
Bergbom 
Engberg, I. 
Lundberg, D 

Patient’s 
experience of 
being critically ill 
or severely 
injured and cared 
for in an intensive 
care unit in 
relation to the 
ICU syndrome. 
Part 1 
1998 

Kvalitativ studie 
med teoretisk bas 
inom 
hermeneutiken. 
Djupintervjuer en 
vecka efter 
utskrivning och 
igen efter fyra till 
åtta veckor. 

19 patienter 
som 
behandlats i 
respirator och 
som minst 36 
timmar på 
IVA. 
Sverige. 

Beskriva och ge 
insikt i patienters 
upplevelser och 
minnen både under 
och efter vistelsen 
på IVA. 

Granberg, A. 
Bergbom 
Engberg, I. 
Lundberg, D 

Acute confusion 
and unreal 
experiences in 
intensive care 
patients in 
relation to the 
ICU syndrome. 
Part 2. 
1999 

Kvalitativ studie 
med teoretisk bas 
inom 
hermeneutiken. 
Djupintervjuer en 
vecka efter 
utskrivning och 
igen efter fyra till 
åtta veckor. 

19 patienter 
som 
behandlats i 
respirator och 
som vårdats 
minst 36 
timmar på 
IVA. 
Sverige. 

Beskriva och 
belysa patienters 
upplevelser av akut 
förvirring, 
disorientering och 
drömmar under och 
efter vistelsen på 
IVA. 

Granberg, A. 
Bergbom, I. 
Lundberg, D 

Clinical signs of 
ICU syndrome/ 
delirium: an 
observational 
study. 
2001 

Kvalitativ 
observationsstudie, 
informella dialoger 
samt data insamling 
ur patientens 
journal. 

31 patienter 
som har 
behandlats i 
respirator 
mellan 5 
timmar och 16 
dagar på IVA. 
Sverige. 

Undersöka och 
beskriva de kliniska 
tecknen på IVA 
syndromet i 
relation till 
patienternas 
reaktioner och 
beteende. 

Laitinen, H Patient’s 
experience of 
confusion in the 
intensive care unit 
following cardiac 
surgery. 
1996 

Kvalitativ öppen 
dialog fjärde till 
åttonde dagen efter 
op.  
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
forskningstradition 
användes. 

Tio patienter 
som 
genomgått 
hjärtkirurgi 
och legat två 
post-operativa 
dagar på IVA. 
Finland. 

Beskriva och 
reflektera över 
patinetens 
upplevelse av 
förvirring på IVA. 

Russell, S An exploratory 
study of patients’ 
perceptions, 
memories and 
experiences of an 
intensive care 
unit. 
1999 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod, 
djupintervjuer med 
86 patienter och 
enkät svar från 212 
patienter. En 
tematisk 
analysmetod 
användes. De 
kontaktades sex 
månader efter 
utskrivning från 
IVA. 

298 patienter 
som 
behandlats på 
IVA. 
Australien. 

Beskriva patientens 
perception av 
omgivningen, 
minnen och 
upplevelser från 
IVA. 


