
LÄS DETTA FÖRST! 
Detta är ett alternativt resultat och hör inte till den färdiga C-uppsatsen. Ett fullständigt 
resultat skrevs först, men referenserna Dyer 1995a, Dyer 1995b och Granberg et al 1996 fick 
inte användas då dessa studier är en sk. ”literature review” och fick således tas bort. Den del i 
resultatet som togs bort följer nedan. Att använda sig av”literature review” kunde innebära att 
den tolkning som Dyer och Granberg et al gjorde när de sammanställde andra studier till sitt 
resultat påverkade den tolkning vi gjorde för att få fram vårt resultat. Vårt arbete kunde 
således påverkas av deras uppfattningar och junskaper av området. Att sedan alla arbeten som 
vi använde oss av i det slutgiltiga examensarbetet alla hade en eller flera av ovanstående 
referenser spelade tydligen mindre roll. Vi tycker ändå att nedanstående resultat kan användas 
för den som är intresserad av området men vi vill understryka att detta resultat inte är godkänt 
av vår examinator och ingår därför inte i det slutgiltiga examensarbetet. Med det sagt så är det 
fritt fram för vidare läsning och tolkning om dessa påståenden kan stämma.  
 
ISOLERING 
Patienter som är smittbärare eller infektionskänsliga kan bli fysiskt isolerade och besök av 

sjukvårdspersonal kan inskränkas till ett minimum. Den personal som vårdar patienten kan ha 

krav på sig att använda skyddsutrustning som ytterliggare ökar känslan av isolering (Dyer, 

1995a). Om en patient är fysikt isolerad kan information om anledningen till detta hjälpa till 

att minska oro (Dyer, 1995b). Inläggning på en IVA avdelning 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 (Dyer, 1995a).  

Frånvaron av det vardagliga, umgänget med familjen och vänner, relationer och vanor kan 

resultera i en känsla av ensamhet och isolering (Granberg et al. 1996). 

Regler angående besökstider begränsas ofta p.g.a. medicinska och omvårdnads åtgärder. 

Restriktionerna 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. Mer flexibla besökstider bör därför övervägas (Hewitt, 2002). 

I de fall det är möjligt så skulle det vara bra om patienterna fick besöka IVA avdelningen före 

inläggning. Information om anledningen till inläggning och förväntande händelser och 

behandlingar bör ges. Besöken bör planeras så att anhöriga till patienten också kommer i 

fokus och förbereds för att besöka sin anhörig postoperativt. Att ge information före IVA vård 

har visat sig minska oro och att snabba på återhämtningen. Dessa besök kan också utnyttjas 

för att samla information om patienten t.ex. tilltals namn, hörsel-, syn- eller rörlighets 

svårigheter och eventuella hjälpmedel. Potentiella källor för smärta och obehag t.ex. artros 

eller andra individuella faktorer som kan ha betydelse för den kommande vården kan 



upptäckas och förebyggas. Vid akut inskrivning kan denna information inhämtas från familj 

och vänner och på detta sätt individualisera vården (Dyer, 1995b).  

 
SMÄRTA 
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 et al. 1996). 

Även om sjuksköterskor inte avsiktligt orsakar smärta så har undersökningar (Seers & 

Goodman, 1987, Teske et al. 1983) visat på att sjuksköterskorna inte är bra på att bedöma 

förekomsten och graden av smärta, och därigenom orsakas patienten onödigt lidande (Dyer, 

1995a). Många omvårdnadsåtgärder och behandlingar kan innebära smärta: intubering, 

vändningar, sugning i luftvägarna, hostningar, sjukgymnastik och mobilisering (Hewitt, 

2002). Många smärtsamma omvårdnadsåtgärder kan lindras genom skicklig omvårdnad 

såsom aktsam och noggrann placering av patienten i sängen och varsam sugnings teknik av 

luftvägarna (Dyer, 1995b). De många påtvingade omvårdnadsåtgärderna patienterna tvingas 

utstå skapar en situation med inte bara frekvent upplevd smärta utan också rädsla för framtida 

smärtsamma åtgärder. Om sjusköterskan bara rör patienten vid dessa omvårdnadsåtgärder så 

kan sjusköterskans beröring och närvaro associeras med smärta (Hewitt, 2002). 

Bedömningen av förekomsten av smärta fokuserar ofta på opålitliga fysiologiska reaktioner 

såsom hypertension. Det är viktigt att vårdpersonalen förutsätter att patienten har ont även om 

patienten inte kan uttrycka detta (Hewitt, 2002).  

Varje IVA avdelning bör ha väl utarbetade rutiner för att bedöma smärta och IVA personalen 

bör utföra denna bedömning regelbundet. När det upptäcks att en patient har smärta ska 

personalen också veta hur de ska agera. PCA (Patient Controlled Analgesia) kan spela en 

viktig roll särskilt när behovet av smärtlindring är stort. Denna smärtlindringsmetod är inte 

bara effektiv utan ger patienten en känsla av kontroll och autonomi. Andra alternativa 

metoder till smärtlindring såsom avslappnings övningar, massage, TENS (transcutan nerv 

stimulering) och distrahering från smärtan, t.ex. musik och humor, kan också vara värdefullt. 

Smärtlindring kräver inte alltid farmakologisk behandling. Lugnande ord kan vara till hjälp 

och farmaka är inget substitut för sympatiska handlingar (Dyer, 1995b).  

 

IMMOBILISERING 
De flesta IVA patienter är sängbundna och många är intuberade eller har en tracheostomi och 

ventileras av en respirator. De flesta har också arteriella och venösa infarter, drän och 

urinkateter, cirkulatorisk och respiratorisk övervakning via elektroder som kan skapa en 



känsla av att vara fastbunden till sängen. Patienten klarar ofta inte att röra sig och vågar ofta 

inte röra sig på grund av att övervakningsutrustning kan störas och utlösa larm. Begränsad 

rörlighet i kombination med den speciella IVA miljön orsakar känslor av rädsla och 

hjälplöshet (Granberg et al. 1996). Patienter kan också vara immobiliserade av smärta och 

obehag eller av en önskan från IVA personalen att inte röra sig om detta skulle störa 

övervakningsutrustningen (Dyer, 1995a). 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, 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 (Dyer, 1995b).  

 
AVHUMANISERING 
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 et al. 1996). Brist på integritet är vanlig inom IVA vården, patienter är ofta helt 

eller delvist 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).   

Patienter bör alltid få det förklarat för sig varför en viss behandling eller omvårdnadsåtgärd är 

nödvändig, när det är möjligt ska patientens samtycke till åtgärden sökas. Målet är att få 

patienten att bli en aktiv deltagare i vården snarare än en passiv vårdtagare (Dyer, 1995b).  

Att använda fack termer och att prata över patientens huvud kan förmedla en känsla av att 

som patient vara ett objekt vars känslor inte är värda att respektera. Detta bör vårdpersonalen 

ha i åtanke även om patienter som vårdas anses vara medvetslösa. Alla ”medvetslösa” 

patienter bör istället för att betraktas som utan medvetande betraktas som att de inte kan ge 

respons på stimuli (a.a).  

Russell skriver om en patients upplevelser som belyser vikten av detta resonemang: 
“I remember hearing a voice saying ‘His blood pressure is dropping, it’s 60, 57, 55.’ Another voice saying ‘Tell 

me when it is 50 and we can all knock off’. I still think of that sometimes”. 



 
KOMMUNIKATION 
Att förebygga känslan av isolering genom kommunikation är ett mycket viktigt hjälpmedel 

när det gäller att undvika utvecklandet av IVA syndromet. Adekvat kommunikation ger 

patienten möjlighet att diskutera problem med sjuksköterskan (Dyer, 1995b).  

Patienternas behov av information och stöd samt möjligheter att uttrycka sina behov och 

känslor under sin vistelse på IVA är väl beskrivna och kända. Då patienterna ofta är 

intuberade och kopplade till en respirator så blir kommunikationen med andra komplicerad 

och situationen är frustrerande för både patienten och personalen (Granberg et al. 1996) 

En nyckel uppgift för IVA personalen, speciellt sjuksköterskorna, är att kommunicera med 

patienten. Kommunikation ska inte bara innehålla förklaringar om omvårdnadsåtgärder som 

ges eller om patientens tillstånd även om detta är viktigt. Kommunikation ska sträcka sig 

längre än så, den bör vara personlig genom att patienten tilltalas med sitt tilltalsnamn och bör 

även inkludera vardaglig konversation för att hålla kontakten med verkligheten utanför 

sjukhuset. Det viktiga är inte innehållet i konversationen utan att den överhuvudtaget finns. 

Personalen bör använda ord som patienten förstår och ge informationen ofta eftersom 

patienterna kan ha svårt för att ta den till sig (Dyer, 1995b).  

Sjukvårdspersonal bör vara medvetna om mycket att kommunikationen är icke verbal, t.ex. 

kan ögon kontakt och röstläget indikera en vårdande attityd (a.a). 

Beröring är en icke verbal kommunikationsform som kan förmedla omtanke, t.ex. lugna och 

informera patienten att sjuksköterskans uppmärksamhet är fokuserad på dem (Granberg et al. 

1996). Verity (1996) skriver i Hewitt (2002) att varken sederande eller muskelrelaxantia 

läkemedel påverkar upplevelsen av beröring, användandet av beröring visar att sjuksköterskan 

fokuserar på patienten och inte på den tekniska apparaturen som finns omkring dem. Den 

enkla åtgärden att bara hålla en patients hand under medicinska behandlingar/undersökningar 

bygger broar mellan den tekniska och den mänskliga dimensionen av intensiv vård. 

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. Patienter tycker vanligtvis att det är svårt att ställa frågor och att 

påverka och kontrollera sin situation (Granberg et al. 1996). 

Då kommunikation är en två vägs process så ska det inte bara innebära att information 

kommer från IVA personalen utan patienten ska också ges möjligheten att kommunicera. 

Precis som patienter kan läsa icke verbala tecken från en sjuksköterska så ska sjuksköterskan 

kunna läsa av icke verbala tecken från en patient. Detta kan röra sig om ansiktsuttryck som 



kan indikera smärta, lidande eller oro. Den bästa formen av kommunikation är tal, många 

patienter är nekade detta till följd av intubering och tracheostomi. I en del fall är det möjligt 

att använda en talventil till tracheostomin. Många billiga och lätthanterliga kommunikations 

hjälpmedel kan användas t.ex. papper och penna. Men dessa enkla hjälpmedel kan ha 

nackdelar, om patienten t.ex. ser dålig, är utmattad, har hand tremor eller ligger ner kan dessa 

hjälpmedel vara svåra att använda. Ett alternativ som kan vara enklare att använda är en 

alfabets tavla 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 (Dyer, 1995b). Använder patienten 

hörapparat är det viktigt att se till att denna finns tillgänglig och fungerar (Dyer, 1995a).  

Sjuksköterskan kan känna sig inkompetenta när de inte förstår patienters försök till 

kommunikation, detta kan resultera i att sjuksköterskan tonar ner eller ignorerar 

kommunikations försök. Detta kan skapa en ond cirkel där potentiellt isolerade patienter 

försöker att kommunicera, vårdpersonalen förstår inte och ignorerar försöken vilket leder till 

ökad känsla av isolering hos patienten. Slutresultatet kan bli att patienter ger upp och drar sig 

tillbaka vilket är en vanlig reaktion hos IVA patienter. Oförmågan att kommunicera har fler 

följder, Borsig och Steinacker (1982) skriver i Dyer (1995a) att kommunikation har en stor 

funktion i att patienten kan representera sig själv som person. Om patienten inte kan 

kommunicera kan detta resultera i att patienten behandlas som ett objekt eller en sjukdom 

istället för en person. Detta sker onekligen på en IVA avdelning. Om en patient inte kan tala 

så finns det en tendens bland personalen att agera som om patienten inte vore där. 

 

SÖMNSTÖRNING 

Sömnbrist ses som den mest uppenbara faktorn som bidrar till utvecklandet av IVA 

syndromet. Patienter med svåra skador eller sjukdomar behöver mer sömn än normalt och blir 

därför lättare utmattade. Cochran & Ganong (1989) skriver i Granberg et. al (1996) att inte 

kunna sova var rankat som det fjärde mest stress skapande faktorn och att alla postoperativa 

patienterna lider av sömnbrist.  

Jones et al (1979) skriver i Dyer (1995a) att sjuksköterskor ofta överskattar tiden som 

patienter sover. Detta p.g.a. att kriterierna för att bedöma sömn inte är adekvata, särskilt när 

det gäller patienter som är tystlåtna eller inte kan kommunicera och som ligger tysta i sängen 

utan att sova. 



De flesta IVA sjuksköterskor känner igen problemet med att patienter som till synes sovit hela 

natten påstår att de inte sovit alls. Precis som vid smärta bör personalen lita på patienten och 

sjuksköterskan bör sträva efter att skapa förutsättningar för god sömn. Detta genom att vidta 

åtgärder för att minska ljud och ljus, se till att patienten ligger bekvämt och är smärtfri. Det är 

speciellt viktigt att behandla smärta under natten för att sömnen inte ska störas. Är det inte 

möjligt att reducera ljud och ljus till en acceptabel nivå under natten kan patienten erbjudas 

ögonlappar och hörselskydd. Att planera omvårdnadsåtgärder är en viktig komponent för att 

skapa god sömn. En sömncykel är 90 minuter lång och omvårdnadsåtgärderna bör planeras så 

att det går minst 90 minuter mellan varje åtgärd. Sjuksköterskan bör överväga vilka åtgärder 

som ska genomföras under natten och endast det mest nödvändiga omvårdnadsåtgärderna ska 

utföras. Högljudda omvårdnadsåtgärder bör ske på dagen hellre än natten och om det är 

möjligt bör åtgärderna utföras vid samma tidpunkt för att inte störa sömncykeln. Många IVA 

patienter har en störd sömncykel, de kan vara vakna på natten och sova under dagen. 

Sjuksköterskan bör korrigera detta genom att väcka patienten om de sover på dagen samt se 

till att förutsättningarna för sömn är goda under natten (Dyer, 1995b). IVA avdelningar har 

ofta en fast 24 timmars vård rutin som pågår hela dygnet. Patienterna kan därför ha svårt att 

skilja natt från dag. Får de ingen information som hjälper dem att skilja på natt och dag, t.ex. 

genom fönster eller om ljusstyrkan från lampor inte ändras under natten, så uppstår ofta en 

lättare förvirring. Hallucinationer och vanföreställningar var enligt Keep et al. (1980) i Dyer 

(1995a) dubbelt så vanlig hos patienter som vårdades på IVA avdelningar som saknade 

fönster.   

Att dimma ner ljusnivån på natten gynnar också fastställandet av en normal dygnsrytm 

(Hewitt, 2002). 

Väldigt få patienter ligger eller sover i vanliga fall i de positioner som vård personal placerar 

dem i. Men på grund av en behandling kan en patient tvingas ligga i en obekväm position. 

Det kan därför vara lärorikt för vårdpersonal att prova att sova i de ställningar som de placerar 

patienterna i. IVA patienter kan också uppleva en mängd obehag som inte åtgärdas t.ex. 

obstipation, kramp och oförmåga att klia och vända sig (Dyer, 1995a). 

 

SENSORIKSA STÖRNINGAR 

Målet med det förebyggande arbetet inom detta område är dels att reducera det meningslösa 

sensoriska stimuleringen och dels att öka den meningsfulla stimuleringen (Dyer, 1995b). 

Miljö faktorer såsom avsaknaden av fönster i rummet, opersonlig och teknisk miljö, obekanta 



patient rum med påträngande ljud och syn stimuli är en betydande del i utvecklandet av IVA 

syndromet (Granberg et al, 1996). 

Synintryck som inte fyller någon funktion ska så långt som det är möjligt reduceras, t.ex. ska 

teknisk utrustning inte placeras framför patienten. Meningsfull visuell stimuli bör maximeras 

genom att patienten får tillgång till tv, tidningar och foton som anhöriga tar med sig. 

Möjligheten att göra IVA mer visuellt tilltalande genom tavlor på väggarna och en mer 

fantasifull färgsättning på väggarna bör övervägas. Har patienten i normala fall glasögon ska 

dessa användas, finns möjligheten så bör patienten sitta upp på sängkanten eller i en stol lite 

då och då för att undvika att stirra i ett visuellt monotont tak (Dyer, 1995b). 

Ulrich (1984) fann i sin undersökning i Hewitt (2002) att personer som under sin 

postoperativa vård hade utsikt över grönområde krävde mindre smärtlindring och hade en 

kortare vårdtid jämfört med en kontrollgrupp i identiska rum men med utsikt över en 

tegelvägg.  

En patient på IVA överöses med bakgrundsljud som inte behöver vara speciellt högt för att 

vara ett problem. Det meningslösa bakgrundsljudet som kommer från utrustning såsom 

pumpar, respiratorer, sug utrustning och larm leder till sensorisk överbelastning och blockerar 

mottagandet av meningsfullt stimuli (Dyer, 1995a). Meningslöst ljud kan reduceras genom att 

flytta utrustning från patientens omedelbara närhet och stänga av utrustning när den inte 

behövs (Dyer, 1995b). Sjuksköterskan bör ställa larm nivåerna på övervaknings utrustningen 

på en realistisk nivå och ändra nivåerna allt eftersom patientens tillstånd förändras (Hewitt, 

2002). Sjuksköterskan får ha i åtanke att oljudet från utrustning blir större på en fyra sal än på 

ett enkelrum och patienterna kan ofta inte särskilja på om ett utlöst larm kommer från den 

egna eller andras övervakningsutrustning (Granberg et al. 1996). 

Trots att ljud kan orsaka problem hos patienter kan tystnad vara lika problematiskt och öka 

känslan av isolering och oro, speciellt när tystnaden bryts av ett plötsligt skarpt ljud (Dyer, 

1995a).  

När sjuksköterskan inte har tid att prata med patienten kan radio och tv användas för att ge 

meningsfull stimuli. Det är nödvändigt att bedöma patientens individuella behov, patientens 

val av musik stämmer kanske inte överens med sjuksköterskans. Dessa medier ska inte heller 

användas för att slippa prata med patienten (a.a). Det ideala i denna situation är om patienten 

har tillgång till och kan använda en fjärrkontroll. Genom att använda hörlurar kan flera 

patienter i samma sal lyssna till olika radiostationer utan att de försöker överrösta varandra 

(Dyer, 1995b).  



Det är svårt att stimulera patienters smaksinne om de inte har möjlighet att äta eller dricka. 

Det viktigaste för dessa patienter är att slippa obehag snarare än att få stimulering. Noga 

skötsel av munhygienen krävs för att förebygga sköra slemhinnor (a.a).  

 


