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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Postoperativa luftvägskomplikationer är vanligt förekommande och ökar 

risken för både morbiditet och mortalitet samt ökar kostnaderna för samhället. Olika 

omvårdnadsåtgärder finns för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor definierar 

begreppet postoperativa luftvägskomplikationer, samt deras omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga dessa komplikationer hos den postoperativa patienten 

Metod: Studien genomfördes med en beskrivande design med kvalitativ ansats. Tio 

intensivvårdssjuksköterskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Det framkom fem huvudkategorier i resultatet: Definition av begreppet 

postoperativa luftvägskomplikationer, Att välja omvårdnadsåtgärder, Att ge 

förebyggande omvårdnad, Att bedöma patientens individuella behov och Att se hinder 

till att ge omvårdnadsåtgärder. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det inte finns 

några rutiner eller riktlinjer att följa gällande förebyggandet av postoperativa 

luftvägskomplikationer. De beskrev också att patientens individuella behov ligger till 

grund för valet av omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa luftvägs-

komplikationer. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även olika råd om egenvård som 

de ger patienterna med syfte att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer, bland 

annat att uppmana dem till att hosta och djupandas och att instruera dem att blåsa i 

PEEP-ventil*.  

Slutsats: Studiens resultat belyser avsaknaden av rutiner och känslan av att de 

postoperativa patienterna är en åsidosatt patientgrupp inom intensivvården samt att 

intensivvårdssjuksköterskorna saknar tiden till att kunna vårda denna patientgrupp 

optimalt. Rutiner bör upprättas för att intensivvårdssjuksköterskorna ska veta vilka 

omvårdnadsåtgärder som behöver sättas in för att förebygga luftvägskomplikationer hos 

den postoperativa patienten. 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, omvårdnadsåtgärder, postoperativa 

luftvägskomplikationer, prevention. 

 

 

 

 

 

*PEEP- PEEP betyder Positive End Expiratory Pressure (positivt slutexpiratoriskt tryck).  PEEP-ventil = Ventil som patienten 

andas ut emot, som gör att respirationscykeln startar och slutar med ett positivt tryck i luftvägarna (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). 



 

 

Abstract 
 

Background: Postoperative respiratory complications are common and can be 

associated with an increase of mortality, morbidity and costs for society. There are 

different kinds of nursing actions to prevent postoperative respiratory complications. 

Aim: The aim of this study was to describe how intensive care nurses define 

postoperative respiratory complications, and what kind of nursing actions they perform 

to prevent these complications among the postoperative patients. 

Method: The study was performed through a descriptive design with qualitative 

approach. Semistructured interviews with ten intensive care nurses were conducted. 

Result: Five categories appeared in the result: Definition of the concept postoperative 

respiratory complications, To choose nursing actions, To perform preventive care, To 

assess the patient´s individual needs and To see obstacles to perform nursing actions. 

The intensive care nurses described that there are no routines to follow in preventing 

respiratory complications for the postoperative patient. The intensive care nurses also 

described that they see to the patientens´ individual needs to prevent postoperative 

respiratory complications and that they give them different self-care advices in order to 

prevent postoperative respiratory complications, for instance tell the patient to cough, 

take deep breaths and instruct them how to use a PEEP-tube*. 

Conclusion: The result of this study showed that there is a lack of routines and that the 

postoperative patients are breachede within the intensive care. The intensive care nurses 

experience that they don´t have enough time to givet these patients an optimal care. 

Routines should be established so that intensive care nurses know what kind of nursing 

actions to choose in order to prevent postoperative respiratory complications. 

Key words: Intensive care nurse, nursing actions, postoperative respiratory 

complications, prevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PEEP- PEEP means Positive End Expiratory Pressure.  PEEP-tube = Ventilator/tube in which the patient exhales against to make 

the cycle of respiration start and end onto a positive pressure in the respiratory system (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Under 2016 utfördes det inom slutenvården i Sverige drygt 8000 operationer/100 000 

invånare. Inom öppenvården (dagkirurgiska operationer) utfördes under samma år 

22 000 operationer/100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2018).  Statistik på hur många av 

dessa operationer som ledde till postoperativa luftvägskomplikationer har inte gått att 

finna men enligt en studie av Sjödahl, Hultkrantz, Melander och Juhlin (2010), som 

under år 2009 granskade 240 slumpvis utvalda journaler för patienter som vårdats på 

kirurgiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus, så drabbas 20% av alla patienter 

som vårdas på avdelning postoperativt, och 30 % av alla patienter som opereras, av 

någon form av komplikation eller skada postoperativt. Enligt studier av Sabaté, Mazo 

och Canet (2014) och Johnson et al. (2007) uppstår luftvägskomplikationer efter 2–40% 

av alla operationer. I en review av Smetana (2016) framkom det att upp till 70 % av 

opererade patienter kan drabbas av postoperativa luftvägskomplikationer, samma 

författare beskrev att det breda spannet kan bero på att det är oklart hur postoperativa 

luftvägskomplikationer definieras, till exempel vilka luftvägsinfektioner som ingår, 

samt vilken typ av patienter som har undersökts. Enligt Sabaté et al. (2014) var den 

genomsnittliga ökningen för postoperativ vård efter postoperativa luftvägs-

komplikationer 8 dagar, och vårdkostnaden kunde öka från 2–12 gånger så mycket, 

dessutom framkom att mortaliteten relaterad till postoperativa luftvägskomplikationer i 

vissa fall kunde öka med så mycket som 48 %. Vidare menade samma författare att 

risken att behöva vårdas på en intensivvårdsavdelning ökar med 9,5–91% om patienten 

drabbats av postoperativa luftvägskomplikationer jämfört med de patienter som inte 

drabbas av dessa komplikationer, något som även styrks i en studie av Melamed et al. 

(2015). 

 

1.2 Postoperativa luftvägskomplikationer 
 

En patient som genomgår en operation kommer efteråt att av olika anledningar vara 

utsatt för reaktioner från respirationssystemet. Andningsorganens viktigaste uppgift är 

att förse kroppens celler och vävnader med O2 (syrgas) samt att avlägsna CO2 

(koldioxid). pCO2 är den viktigaste andningsreglerande faktorn men O2 samt blodets 

pH-värde påverkar också andningen. Kroppen utsätts för stress i samband med 
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kirurgiska ingrepp och det kan störa samspelet mellan pH, O2 och CO2 på ett sätt som 

påverkar patientens andning negativt (Holm & Hansen, 2000). I gruppen postoperativa 

luftvägskomplikationer ingår andningsbesvär, pneumoni, atelektaser, pneumothorax, 

reintubation inom 48 timmar, svårigheter att extubera, bronkospasm, utgjutning av 

pleuravätska och aspirationspneumoni (Sabaté et al., 2014; Canet et al., 2010; Agostini 

et al., 2010; Smetana, 2016). Postoperativa luftvägskomplikationer leder till förlängda 

vårdtider, högre kostnader för sjukhusen och samhället samt högre mortalitets- och 

morbiditetsrisk (Guldner, Pelosi & de Abseu, 2013; Kaye et al., 2012; Sabaté et al., 

2014; Canet et al., 2010; Agostini et al., 2010). 

 

Generell anestesi, vilket används vid många operationer, orsakar atelektasbildning, och 

anestesimedel såväl som opioider kan dämpa andningscentrum och därmed medföra 

risk för hypoxi (brist på O2) och hyperkapni (ökat pCO2) (Song et al., 2016; Tusman, 

Böhm, Warner & Sprung, 2012; Holm & Hansen, 2000). Detta på grund av att 

surfaktant (ett ämne i lungorna som gör att alveolerna hålls utspända) minskar under 

generell anestesi, men också på grund av att anestesin i sig motverkar hostreflexen och 

djupandningen, vilket in sin tur även det kan leda till atelektaser (Song et al., 2016). 

Atelektaser innebär kollapsade alveoler, och under narkos minskar alveolerna i storlek 

på grund av minskade lungvolymer och de får då lättare att kollapsa (Tusman, Böhm, 

Warner & Sprung, 2012; Kilpatrick & Slinger, 2010). Smärtor från operationssåret, 

speciellt efter buk- och thoraxingrepp, kan hos patienten leda till ytlig andning på grund 

av rädsla för att hosta upp slem från lungorna, något som medför risk för hypoxi. Att 

patienten ligger plant i sängen kan bana väg för nedsatt gasutbyte i lungorna och 

därigenom leda till utveckling av atelektaser vilket även det kan leda till hypoxi (Holm 

& Hansen, 2000; Renault, Costa-Val & Rossetti, 2008). Tusman et al. (2012) menade i 

sin studie att många postoperativa luftvägskomplikationer såsom respiratorisk svikt och 

pneumoni tillkommer på grund av atelektaser som bildas i lungorna under operationen. 

Kilpatrick och Slinger (2010) har i sin studie kommit fram till att ca 90 % av alla 

patienter som sövs får atelektaser oavsett ålder.  

 

Det finns olika bakomliggande faktorer som ökar risken att drabbas av postoperativa 

luftvägskomplikationer, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och 

hjärtsjukdomar (Canet et al., 2010; Johnson et al., 2007; Kim et al., 2016). Även 

rökning är en viktig riskfaktor (Sabaté et al., 2014; Guldner, Pelosi & de Abreau, 2013; 
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Song et al., 2016). Smetana, Lawrence och Cornell (2006) framförde i sin review att en 

minskning av lungvolymerna efter kirurgi är en huvudfaktor till postoperativa luftvägs-

komplikationer och att patienter med fetma troligtvis har en reducerad lungvolym och 

därmed kan ha svårare att ta djupa andetag vilket kan leda till postoperativa luftvägs-

komplikationer. Samtidigt har Smetana et al. (2006) i samma review funnit i endast en 

av nio studier att fetma ökar risken att få postoperativa luftvägskomplikationer. En 

studie av Kilpatrick och Slinger (2010) visade att ett högt BMI (Body Mass Index) hos 

patienten har ett samband med atelektasbildning. Melamed et al. (2015) genomförde en 

studie där de jämförde två grupper om vilka som löpte större risk att drabbas av 

postoperativa luftvägskomplikationer och där visade det sig att patienter som har KOL, 

sömnapné eller får större doser opioider postoperativt löper stor risk att drabbas av 

postoperativa luftvägskomplikationer. 

 

1.3 Åtgärder för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer 
 

När patienten andas ut mot en PEEP-ventil så börjar och slutar respirationscykeln med 

ett positivt tryck i luftvägarna, till skillnad från i normala fall då den börjar och slutar 

med atmosfäriskt tryck (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). PEEP står för Positive End 

Expiratory Pressure, på svenska positivt slutexpiratoriskt tryck, och kan förhindra 

atelektasutveckling genom att hålla ventilerade områden i lungorna öppna (Gulbrandsen 

& Stubberud, 2009; Larsson & Rubertsson, 2005). PEEP är ett viktigt begrepp vid både 

invasiv och non-invasiv ventilation (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Non-invasiv 

ventilation förutsätter spontanandning och innebär respiratorbehandling via mask. Ett 

exempel på non-invasiv ventilation är CPAP-behandling, CPAP står för Continous 

Positive Airway Pressure och innebär maskbehandling med övertrycksventilation, det 

vill säga PEEP via mask. Motsatsen till non-invasiv ventilation är invasiv ventilation 

vilket innebär att patienten är intuberad (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Lungrekrytering kan utföras för att förbättra syresättningen för patienten genom att fylla 

dennes lungor med luft och på så vis öppna avstängda atelektaser och lungregioner, 

efter det krävs ett tillräckligt högt PEEP för att hindra lungan från att falla samman igen. 

Lungrekrytering kan ske manuellt med andningsblåsa eller via respirator (Larsson & 

Rubertsson, 2005). Hartland, Nesell och Damico (2015) fann i sin studie att 

lungrekrytering ger ökad lungcompliance, men de fann ingen skillnad på frekvensen av 

postoperativa luftvägskomplikationer bland dem som blev rekryterade eller inte. 
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Däremot framkom det att non-invasiv ventilation efter extubering minskade risken för 

re-intubation. Enligt Garcia-Delgado, Navarrete-Sánchez och Colmenaro (2014) är non-

invasiv ventilation efter extubering en viktig åtgärd då re-intubation i sig har visat sig 

öka mortaliteten. Andra strategier som kan användas för att förebygga postoperativa 

luftvägskomplikationer är att be patienten att sluta röka en tid innan operationen 

eftersom rökning i detta sammanhang är en stor riskfaktor (Taylor, de Board & Gauvin, 

2015; Sabaté et al., 2014; Rajaei & Dabbagh, 2012). Detta är speciellt viktigt för de 

patienter som har KOL (Taylor et al., 2015). Å andra sidan visade en studie av Wong, 

Lam, Abrishami, Chan och Chung (2011) att hos patienter som röker jämfört med 

patienter som slutat röka 0–4 veckor preoperativt så var det ingen skillnad i risken att 

drabbas av postoperativa luftvägskomplikationer. Däremot visade samma studie att för 

de patienter som preoperativt slutade att röka fyra veckor eller tidigare, så var risken att 

drabbas av postoperativa luftvägskomplikationer lägre.  

 

Pre- och postoperativa andningsövningar har visat sig ge en god respiratorisk effekt hos 

postoperativa patienter (Gomes Neto, Martinez, Reis & Carvalho, 2016). Till exempel 

så kan djupandningsövningar, hosta och tidig mobilisering minska risken att få 

pneumoni samt leda till en förkortad sjukhustid för patienten (Valkenet, Trappenburg, 

Hulzebos, van Meeteren & Backx, 2017). En annan studie visade att andningsövningar 

preoperativt kan minska risken för postoperativa luftvägskomplikationer (Boden et al., 

2018). I en review av do Nascimento et al. (2014) undersöktes om spirometri gav någon 

effekt i förebyggandet av postoperativa luftvägskomplikationer, men det visade sig inte 

ha någon större effekt.  

 

Patienter som får opioider som smärtlindring postoperativt riskerar att desaturera sig 

eftersom opioider kan leda till andningsdepression, men om CPAP används istället för 

att administrera syrgas via grimma minskar risken för opioidorsakad andnings-

depression (Ruscic, Grabitz, Rudolph & Eikermann, 2017). Samma studie kom i sin 

slutsats fram till att en riskmätning bör göras på alla patienter som ska opereras för att 

se hur stor risk de har att drabbas av en postoperativ luftvägskomplikation, samt att 

laparoskopiska operationer bör utföras i större utsträckning då den operationsmetoden 

reducerar risken för postoperativa luftvägskomplikationer. Enligt samma studies 

författare bör administreringen av opioider samt vätskeinfusioner under operationen 

minimeras.  
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En metod som kan användas för att fånga upp patienten innan denne eventuellt drabbas 

av allvarliga komplikationer, till exempel från luftvägarna, är NEWS-skalan (National 

Early Warning Score). NEWS-skalan fungerar så att patientens vitala parametrar mäts 

och poängsätts, till exempel om en patient behöver syrgas så ger det två poäng. Den 

totala summan räknas ihop med hjälp av NEWS-skalan och ju högre poäng patienten får 

desto högre risk har hen att drabbas av svår sjukdom (Royal College of Physicians, 

2017). I en studie av Spångfors, Arvidsson, Karlsson och Samuelsson (2016) beskrevs 

att NEWS-skalan har implementerats i Sverige och att sambandet med att använda sig 

av NEWS och behovet av intensivvård undersökts. I resultatet kom de fram till att av de 

patienter som behövde intensivvård så berodde det till 49% på respiratoriska 

komplikationer. NEWS är dock enligt Vårdhandboken (2018) inte validerat för att 

användas på intensivvårds- eller uppvakningsavdelningar med motiveringen att 

uppvaknings- och intensivvårdspatienter kan ha avvikande vitala parametrar i 

efterförloppet. Dessa avvikande vitala parametrar behöver inte vara början till kritisk 

sjukdom utan kan vara en normal del i patientens återhämtningsfas. Däremot bör NEWS 

bedömas innan patienten lämnar uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen. Patienter 

som får ≥ 5 poäng, eller 3 poäng på en enskild parameter bör inte lämna dessa 

avdelningar utan en upprättad åtgärdsplan (Vårdhandboken, 2018). 

 

1.4 Teoretisk anknytning- personcentrerad vård 
 

I alla legitimerade sjuksköterskors omvårdnadskunnande ingår sex kärnkompetenser: 

Personcentrerad vård, Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård 

och Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling (Edberg et al., 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård innebär att man utgår från 

patienten som person och samordnar vården utifrån personens individuella behov. 

Samverkan i team beskrivs som samarbetet mellan olika professioner för att bland annat 

stärka säkerheten för patienten. Med Evidensbaserad vård menar man att god och 

effektiv vård har implementerats med tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad 

erfarenhet. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling innebär kontinuitet i att följa 

vårdens kvalitet av struktur, processer och resultat samt att förändra vårdsystem för att 

få bättre kvalitet. Säker vård innebär säkerhetsarbete för att förhindra misstag som kan 

leda till skador för personal och patient inom hälso-och sjukvården. Kärnkompetensen 

informatik kan vara till exempel journalsystem och kvalitetsregister, system som bidrar 

till att vården kan svara på enskilda patienters behov och säkerhet (Edberg et al., 2017). 



 

6 

 

Centrala bärande begrepp inom huvudområdet omvårdnad är människa, vårdande, hälsa 

och miljö (Dahlberg & Segesten, 2010) där människa i föreliggande studie syftar till 

intensivvårdssjuksköterskorna, vårdande till omvårdnaden de utför, hälsa till 

patienternas hälsa, och miljö syftar till intensivvårdsavdelningen där patienterna vårdas. 

Föreliggande studie knyter teoretiskt an till kärnkompetensen personcentrerad vård och 

det bärande begreppet vårdande, det vill säga intensivvårdssjuksköterskornas 

omvårdnadsarbete, där de ser till patentens egna resurser, och hur dessa kan tillvaratas, 

samt ser till patientens individuella behov för att kunna uppnå god hälsa.  

 

1.5 Teoretisk referensram- Dorothea Orems egenvårdsteori 

 
År 1971 presenterade Dorothea Orem sin teori för första gången, men den har reviderats 

många gånger sedan dess. Teorin är en egenvårdsteori som är indelad i 3 ytterligare 

teorier: Egenvård, Egenvårdsbrist och Omvårdnadssystem. Tillsammans bildar dessa tre 

teorier enligt Orem en generell teori om omvårdnad. Dorothea Orem definierar 

egenvård som: ”utförande av sådana aktiviteter som individen själv tar initiativ till och 

utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Kirkevold, 

2000, s. 88). Egenvårdsbrist utgör enligt Orem en förklaring och beskrivning av varför 

man behöver omvårdnad. Omvårdnadssystem baseras på olika typer av hjälpsituationer, 

bland annat omvårdnadssituationer. Vidare menade hon att sjuksköterskor är 

professionella hjälpare som antingen utför, vägleder, stödjer eller undervisar en annan 

person. Huvudtesen i teorin är att människor inte alltid klarar av att utföra de åtgärder 

som främjar hälsa och välbefinnande, sjuksköterskans uppgift är att kompensera för den 

del patienten ej klarar själv (Kirkevold, 2000). I föreliggande studie kan Dorothea 

Orems teori därmed teoretiskt knyta an till kärnkompetensen personcentrerad vård och 

det bärande begreppet vårdande. 

 

1.6 Postoperativ omvårdnad och intensivvårdssjuksköterskans roll 
 

På en postoperativ avdelning vårdas de patienter som genomgått en operation. Där 

övervakas patientens vitala funktioner och omvårdnaden består i att normalisera dessa 

samt att smärtlindra och hjälpa patienten med eventuell ångest och oro postoperativt. 

Denna avdelning kan även kallas uppvakningsavdelning (UVA) och där kan både 

intensivvårds- anestesi- och allmänsjuksköterskor arbeta (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). På vissa sjukhus fungerar intensivvårdsavdelningen (IVA) som postoperativ 
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avdelning, framför allt på jourtid, utan att patienten för den skull behöver vara en 

intensivvårdspatient, så är fallet på det sjukhus där föreliggande studie ägde rum.  

 

På 1950- och 60-talet skedde till följd av mer komplicerad kirurgi och anestesi en 

enorm utveckling av postoperativa avdelningar. Till följd av den mer avancerade 

kirurgin och anestesin steg också komplikationsfrekvensen på grund av att den 

postoperativa observationen inte var adekvat, särskilt gällande respiration och 

cirkulation. På en intensivvårdsavdelning vårdas de patienter som är svårast skadade 

eller allra sjukast, och som beskrivet ovan, ibland även postoperativa patienter. 

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot intensivvård, som fortsättningsvis i detta 

arbete kommer att benämnas intensivvårdssjuksköterskan, ska bland annat kunna 

erbjuda specifik omvårdnad till patienter som efter kirurgi eller anestesi behöver få hjälp 

med att återupprätta sin cirkulatoriska och/eller respiratoriska balans. 

Intensivvårdssjuksköterskans mål är att tidigt upptäcka och förebygga komplikationer 

och därigenom främja normal andning (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Vidare ska 

intensivvårdssjuksköterskan enligt kompetensbeskrivningen för intensivvårds-

sjuksköterskor, som är utgiven av Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012), 

kunna vårda patienter med olika diagnoser, samt patienter som sviktar i olika organ. De 

ska kunna förebygga ohälsa och minimera risker för patienten genom att se till 

patentens individuella behov, bedöma vilka omvårdnadsåtgärder som behövs samt 

utföra dessa. Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta preventivt för att patienten ska få 

en god postoperativ omvårdnad, och hen ska kunna handha och monitorera medicinsk 

utrustning samt kunna utvärdera dess information. Om det blir förändringar i patientens 

tillstånd ska intensivvårdssjuksköterskan ha handlingsberedskap för detta, och utifrån 

författningar lagar och riktlinjer kunna ansvara för medicintekniska produkter.  

 

1.7 Problemformulering 
 

Postoperativa luftvägskomplikationer är ett stort problemområde inom vården. Studier 

har visat att dessa komplikationer ökar risken för dödlighet, förlänger vårdtiderna samt 

ökar kostnaderna för samhället. När en patient blir sövd, såsom inför en operation, 

bildas atelektaser i lungorna. Dessa atelektaser kan leda till postoperativa luftvägs-

komplikationer. Studier har visat att olika åtgärder kan minska riskerna, till exempel 

non-invasiv ventilation. Intensivvårdssjuksköterskans roll i det postoperativa arbetet är 

att bedöma eventuella risker och symtom och att utföra omvårdnadsåtgärder för att 
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främja patientens hälsa.  Samtliga studier till föreliggande studies introduktion och 

diskussion har varit kvantitativa och författarna har inte funnit några studier om vad 

specifikt intensivvårdssjuksköterskor, eller för den delen andra sjuksköterskor som 

vårdar patienter pre- och postoperativt, skulle kunna använda sig av för 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga uppkomsten av luftvägskomplikationer hos den 

postoperativa patienten. Därför har författarna till föreliggande studie valt att undersöka 

vad intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter pre- och postoperativt använder 

sig av för omvårdnadsåtgärder för att förebygga luftvägskomplikationer hos den 

postoperativa patienten.  

 

1.8 Syfte 
  

Syftet med studien var att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor definierar begreppet 

postoperativa luftvägskomplikationer samt deras omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

dessa komplikationer hos den postoperativa patienten. 

 

2. Metod 
 

2.1 Design  
 

Studien genomfördes med en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 

2012; Graneheim & Lundman, 2004). 

  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  
  

Tio informanter (intensivvårdssjuksköterskor) valdes ut genom ändamålsenligt urval 

(Polit & Beck, 2012). De utvalda intensivvårdssjuksköterskorna arbetade på en 

intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige och blev med hjälp av berörd 

vårdenhetschef rekryterade från den intensivvårdsavdelning där föreliggande studie 

ägde rum. Inklusionskriterierna var att intensivvårdssjuksköterskorna skulle ha arbetat i 

minst ett år inom sitt specialistområde samt att de under sin yrkesverksamma tid skulle 

ha vårdat patienter pre- och postoperativt. Inhyrda intensivvårdssjuksköterskor anställda 

av bemanningsföretag exkluderades men i övrigt sattes inga exklusionskriterier upp, 

detta för författarna till föreliggande studie ville få så stor variation bland intensivvårds-

sjuksköterskorna som möjligt, till exempel variation av ålder och antal år i yrket. 
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Genom att ha en stor variation bland deltagarna stärks en studies giltighet, och genom 

att utförligt beskriva urval – och undersökningsgruppen i en studie så ökar författarna 

både dess giltighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004, Polit & Beck, 

2012). Tre män och sju kvinnor i åldrarna 31–60 år, med en medianålder av 48,5 år 

deltog i studien. De blev färdiga med sin grundutbildning till allmänsjuksköterska för 

mellan 7–35 år sedan, medianarbetstiden var 26,5 år, och de hade arbetat som 

intensivvårdssjuksköterskor i mellan 1,5–28 år, med en medianarbetstid på 19 år. 

Intensivvårdssjuksköterskorna hade arbetat mellan 1,5–28 år på arbetsplatsen där 

studien ägde rum och innan de blev färdiga intensivvårdssjuksköterskor hade flertalet 

arbetat inom kirurg, medicin och akutsjukvård.  

 

2.3 Beskrivning av intensivvårdsavdelningen där studien ägde rum 
 

Vid intensivvårdsavdelningen där föreliggande studie ägde rum arbetade 32 

intensivvårdssjuksköterskor och 14 undersköterskor. Varje intensivvårdssjuksköterska 

ansvarade tillsammans med en undersköterska för 1–2 patienter beroende på vårdtyngd 

och typ av patient. De postoperativa patienterna vårdades under dagtid på sjukhusets 

uppvakningsavdelning (UVA), men kvälls- och nattetid samt helger på intensivvårds-

avdelningen, där en intensivvårdssjuksköterska då kunde vårda fler än en postoperativ 

patient samtidigt. Intensivvårdsavdelningen hade sex intensivvårdsplatser med tillgång 

till respiratorbehandling, samt fyra platser för postoperativa patienter.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod  
 

Data till föreliggande studie samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att författarna är strukturerade i sitt sätt att 

intervjua genom att de i förväg vet vilka frågor de vill ställa, men de kan inte förutspå 

vilka svar de kommer att få (Polit & Beck, 2012). I enlighet med Polit & Beck (2012) 

användes vid intervjuerna en intervjuguide innehållande bakgrundsfrågor och 

frågeområden utifrån studiens syfte, intensivvårdssjuksköterskorna som ingick i studien 

fick inte i förväg se intervjuguiden.  

 

För att se att den tekniska utrustningen och intervjuguiden fungerade tillfredsställande, 

och därigenom öka studiens giltighet, utförde författarna innan intervjuerna en 

pilotintervju med en intensivvårdssjuksköterska som arbetat i 24 år på intensivvårds-
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avdelningen där föreliggande studie ägde rum. Författarna mailade sedan den 

transkriberade pilotintervjun till sin handledare för att få återkoppling och därigenom 

ytterligare stärka studiens giltighet. Ingenting ändrades i intervjuguiden efter 

pilotintervjun, som därefter inkluderades i studien. För att ytterligare stärka studiens 

giltighet och tillförlitlighet intervjuade författarna själva de utvalda intensivvårds-

sjuksköterskorna och samma intervjuguide användes vid alla intervjuer (Graneheim & 

Lundman, 2004). Innan varje intervju fick intensivvårdssjuksköterskan läsa igenom och 

skriva under ett informerat samtycke varpå författarna introducerade 

intensivvårdssjuksköterskan med en kort beskrivning av vad tidigare forskning visat 

kring ämnet; att upp till 70% av alla postoperativa patienter drabbas av postoperativa 

luftvägskomplikationer. Intensivvårdssjuksköterskorna fick i förväg ingen information 

om hur tidigare studier beskrivit omvårdnadsåtgärder eller definierat begreppet 

postoperativa luftvägskomplikationer. Innan varje intervju fick 

intensivvårdssjuksköterskan möjlighet att komma med frågor och funderingar. 

Bakgrundsfrågor såsom Kvinna eller man? Ålder? Hur länge har du arbetat som 

legitimerad sjuksköterska? Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? Vart har du arbetat tidigare? 

ställdes till intensivvårdssjuksköterskorna för att få en överblick över deras bakgrund. 

Efter det ställdes frågan ”Hur skulle du definiera postoperativa luftvägs-

komplikationer?”  

 

Enligt Polit & Beck (2012) är det intervjuarens jobb att se till att uppmuntra 

informanten att tala fritt kring ämnena i intervjuguiden, därför ställde författarna till 

denna studie öppna frågor utifrån varje frågeområde för att få intensivvårds-

sjuksköterskorna att tala fritt kring ämnet och med egna ord. Följande frågeområden 

användes: Preoperativ omvårdnad, Postoperativ omvårdnad, Egenvård, Rutiner. 

Huvudfrågor inom varje frågeområde ställdes så att intensivvårdssjuksköterskorna 

lättare kunde utveckla sina svar: Vad ger du för preoperativ omvårdnad för att 

förebygga postoperativa luftvägskomplikationer? Vad ger du för postoperativ 

omvårdnad för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer? Vilka råd om 

egenvård ger du till patienterna för att de själva ska kunna förebygga postoperativa 

luftvägskomplikationer? Vet du om det finns någon rutin på din arbetsplats kring 

förebyggandet av postoperativa luftvägskomplikationer? Följdfrågor var sällsynta under 

intervjuerna men användes vid ett par tillfällen, exempel på dessa kunde vara: Ges 
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samma behandling till alla eller är det skillnad om patienten har till exempel KOL eller 

astma? Sista frågan efter varje intervju löd: ”Har du några ytterligare tankar eller 

funderingar kring det här ämnet?” Den kortaste intervjun tog 17 minuter och den 

längsta 31 minuter.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av både smartphone, surfplatta och 

kassettbandspelare för att författarna skulle kunna känna sig helt trygga med att 

intervjuerna blev inspelade. Bägge författarna var med vid samtliga intervjuer, den ena 

som åhörare och den andre ansvarade för intervjun. I slutet av varje intervju hade den av 

författarna som suttit som åhörare möjlighet att ställa följdfrågor som eventuellt 

uppkommit hos denne under intervjun. Författarna ansvarade för 5 intervjuer var. Varje 

intervju transkriberades ordagrant av den författare som hade ansvaret för den aktuella 

intervjun, transkriberingen skedde tidsmässigt i nära anslutning till varje intervju. I 

enlighet med Polit & Beck (2012) skedde intervjuerna öga mot öga mellan författarna 

och informanterna, och ägde rum på en ostörd plats som varje intensivvårds-

sjuksköterska själv fick välja. En studies överförbarhet stärks om författarna har givit en 

tydlig beskrivning av datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

2.5 Tillvägagångssätt 
 

Författarna skickade via sjukvårdsregionens internpost en förfrågan om tillåtelse att 

intervjua 10 intensivvårdssjuksköterskor till verksamhetschefen vid berörd klinik. Efter 

skriftligt godkännande från verksamhetschefen mailade författarna till berörd 

vårdenhetschef och bifogade i det mailet ett informationsbrev.  Vårdenhetschefen 

ombads i mailet att utifrån föreliggande studies inklusions- och exlusionskriterier välja 

ut 10 lämpliga intensivvårdssjuksköterskor genom att ge dem ett varsitt exemplar av 

informationsbrevet. Informationsbrevet innehöll en kort information om studien, 

studiens syfte, forskningsetisk information samt information om att intervjuerna skulle 

komma att äga rum under vecka 6–9 2018 på en tid och plats som varje 

intensivvårdssjuksköterska själv fick möjlighet att välja. I informationsbrevet fanns 

även information om att intensivvårdssjuksköterskorna skulle komma att kontaktas av 

författarna under vecka 5 2018 för att då kunna lämna besked om hen ville delta i 

studien eller ej. Samtliga intensivvårdssjuksköterskor kontaktades av författarna via 

arbetsmailen under vecka 5. Fyra stycken av tio svarade via mail, resterande 

kontaktades av författarna via telefon. Två intensivvårdssjuksköterskor tackade nej till 
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att delta i studien, en via mail och en via sms, varpå författarna själva utifrån inklusions- 

och exlusionskriterierna rekryterade två nya intensivvårdssjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen där föreliggande studie ägde rum. Intervjuerna ägde rum 

under de tänkta veckorna, det vill säga under en fyraveckors-period. En studies giltighet 

stärks om man under en kortare period utför datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 

2004). Samtliga intensivvårdssjuksköterskor valde att bli intervjuade på sjukhuset, 

intervjuerna hölls avskilt i ett litet konferensrum på ett annat våningsplan än 

intensivvårdsavdelningen. Åtta av intensivvårdssjuksköterskorna intervjuades under 

arbetstid, vilket innan var godkänt av deras vårdenhetschef, resterande valde att bli 

intervjuade utanför arbetstid.  Av dem som intervjuades under arbetstid intervjuades två 

intensivvårdssjuksköterskor i skiftbytet i slutet av sitt arbetspass, sex 

intensivvårdssjuksköterskor hade möjlighet att gå ifrån och bli intervjuade. De två som 

valde att bli intervjuade utanför arbetstid intervjuades innan sitt kvällsarbetspass. 

 

2.6 Dataanalys 
 

Kvalitativ innehållsanalys är vanligt förekommande i omvårdnadsforskning och 

användes som metod för att analysera intervjutexterna i föreliggande studie. En studies 

giltighet och överförbarhet stärks av att författarna har beskrivit dataanalysen väl 

(Graneheim & Lundman, 2014; Granskär & Höglund-Nielsen, 2015). Respektive 

intervju transkriberades ordagrant direkt efter intervjutillfället och efter det lästes den 

igenom upprepade gånger av författarna för att de skulle få en känsla för helheten. Efter 

det valdes fraser och meningar som innehöll relevant information utifrån studiens syfte 

och frågeställning ut. Dessa fraser kallas meningsbärande enheter och med syfte att 

korta ner texten men utan att för den delen tappa kärninnehållet, kondenserades dessa. 

De kondenserade meningsbärande enheterna kodades och delades därefter in i 

subkategorier, som sedan sammanfördes i huvudkategorier för att visa på det centrala, 

beskrivande budskapet i intervjuerna. Kategorierna utgör det manifesta innehållet i en 

studie, det vill säga det uppenbara innehållet, vad texten säger. Efter dessa moment 

valde författarna ut citat från intervjuerna för att stärka varje subkategori och därigenom 

ytterligare öka studiens giltighet och överförbarhet. Författarna har vid ett par tillfällen 

diskuterat innehållsanalysen med handledare och andra författare, något som också 

stärkt studiens giltighet (Graneheim och Lundman, 2004). I tabell 1 visas exempel på 

analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subkategori Kategori 

…Å att då om dom har ont. Så 
brukar jag ju säga till dom att ”då 

måste du säga till att du behöver 

smärtlindring, säg till mig att du 
behöver smärtlindring”, för det är 

jätteviktigt att du kan hosta för 

annars kan du få en pneumoni” – så 
brukar jag också säga…. 

 

Om de har ont säger jag åt 
dem att säga till om de 

behöver smärtlindring så att 

de kan hosta annars kan de få 
en pneumoni 

 

Smärtlindring så 
att de kan hosta 

och undvika att 

ådra sig pneumoni 
 

Att använda 
läkemedel 

Att ge förebyggande 
omvårdnad 

Ja det är väl att jag instruerar hur 
man gör med PEEP-pipan då, att 

den är viktig att använda. Och då är 

det ju jättebra, då kan de ju komma 
med kunskapen redan till avdelning 

och fortsätta att använda den där. 

Instruera hur man använder 
PEEP-pipan. Att den är 

viktig 

 

Instruerar PEEP-
pipan 

 

Att ge råd om 
egenvård 

Att ge förebyggande 
omvårdnad 

 

Nä tankarna är väl att det inte är om 
man säger…för oss…så hinner vi 

inte med egentligen…de här 
postoppatienterna så mycket, de blir 

ju ganska kortvarigt hos oss…. 

 

Tankarna är att vi inte hinner 

med de postoperativa 
patienterna, de blir ju ganska 

kortvarigt hos oss. 

De postoperativa 

patienterna hinns 
inte med, 

patienterna 
stannar väldigt 

kort tid på IVA 

 Att se hinder till att ge 

omvårdnadsåtgärder  

 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
 

Eftersom studien inte hanterade personuppgifter eller känsliga, kränkande uppgifter så 

behövde den enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) inte godkännas av forskningsetisk kommitté. I enlighet med Vetenskapliga 

rådet (2017); Helsingforsdeklarationen (2013); Nürnbergkoden (1947); CODEX (2017) 

och Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) fick 

intensivvårdssjuksköterskorna innan studiens start skriftlig information om den.  

 

Det finns enligt det Vetenskapliga rådet (2017) fyra grundläggande forskningsetiska 

principer/huvudkrav på forskning: Samtyckeskravet, Informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att informanterna 

själva får bestämma över sin medverkan, detta har författarna till föreliggande studie 

följt genom att intensivvårdssjuksköterskorna innan intervjuerna skriftligen fått 

underteckna ett frivilligt informerat samtycke. Informationskravet innebär att forskarna 

måste ge informanterna information om studiens syfte. Intensivvårdssjuksköterskorna i 

föreliggande studie informerades skriftligt genom informationsbrevet innan studiens 

start om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst under studien kunde ta 

tillbaka sitt samtycke och därmed avbryta sitt deltagande utan närmare motivering, 

genom detta har författarna till föreliggande studie tillgodosett informationskravet. 
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Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om de personer som deltar i en studie 

behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig kan få tag i informationen. 

För att detta skulle tillgodoses i föreliggande studie kodades informationen som 

intensivvårdssjuksköterskorna lämnade ut under intervjuerna, materialet behandlades 

säkert genom att det förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av det, och 

redovisningen av resultatet skedde så att ingen individ kunde identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter endast får användas för den tänkta 

forskningen. För att tillgodose detta krav raderades och förstördes de inspelade 

intervjuerna samt det transkriberades materialet direkt efter att föreliggande studie hade 

godkänts av examinator (CODEX, 2017). 

 

3. Resultat 
 

Analysen av intensivvårdssjuksköterskornas definition av luftvägskomplikationer samt 

deras omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer 

resulterade i fem huvudkategorier: Definition av begreppet postoperativa luftvägs-

komplikationer, Att välja omvårdnadsåtgärder, Att ge förebyggande omvårdnad, Att 

bedöma patientens individuella behov och Att se hinder till att ge omvårdnadsåtgärder. 

Två av huvudkategorierna innehåller subkategorier och tre av dem innehåller inga 

subkategorier. Resultatet presenteras nedan med huvudrubriker som representerar 

huvudkategorierna, och underrubriker som representerar subkategorierna. Där det finns 

subkategorier redovisas resultatet under respektive subkategori i löpande text och har 

stärkts med citat. Där det inte finns subkategorier presenteras resultatet direkt under 

huvudrubriken i löpande text, stärkt med citat. Efter varje citat finns en siffra inom en 

parantes () som står för vilken intensivvårdssjuksköterska (1–10) citatet är hämtat ifrån. 

Nedan visas en schematisk bild över resultatets huvud- och subkategorier (Figur 1). 
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Figur 1. Schematisk bild över resultatets huvud- och subkategorier. 

 

 

3.1 Definition av begreppet postoperativa luftvägskomplikationer 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie fick själva definiera begreppet 

postoperativa luftvägskomplikationer. De beskrev det som något som bland annat 

förlänger patienternas vårdtid men också som till exempel atelektaser som patienterna 

kan få efter att ha varit sövda, eller att de blivit desaturerade på grund av atelektaser, 

men även att patienterna kan få syrgasatelektaser av för mycket syrgas. Postoperativa 

luftvägskomplikationer definierades i studien även som aspirationspneumonier, 

pneumonier som inte upptäcks med en gång utan som uppstår i efterförloppet och 

pneumonier på grund av läckage vid sidan av tuben. Om patienten hypoventilerar på 

grund av att hen inte är tillräckligt vaken postoperativt kunde även det enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie leda till luftvägskomplikationer.  

”Eumm…ja att de är, att de är så pass sövda när de kommer från, eller inte sövda men att de är, att de 

inte är tillräckligt väckta när de kommer från op så att dom ee, andas för långsamt och samlar på 

sig…ehmmm koldioxid, som då kan ge komplikationer” (3). 

”…Eller att dom är, att dom är för dåligt väckt på operation, så dom har för dålig andningsdrive när 

dom kommer med dom så dom tar för få andetag och syresätter sig för dåligt…” (5). 

Att ge förebyggande omvårdnad

Att använda 
läkemedel

Att använda 
hjälpmedel

Att ändra 
patientens läge 

Att ge råd om 
egenvård

Att bedöma patientens individuella behov

Patientens anamnes
Teknisk utrustning och 

vitala parametrar
Titta, lyssna, känna 

Att se hinder till att ge omvårdnadsåtgärder

Definition av begreppet postoperativa 
luftvägskomplikationer

Att välja omvårdnadsåtgärder 
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Postoperativa luftvägskomplikationer kunde enligt intensivvårdssjuksköterskorna också 

vara att patienten har smärtor i halsen efter att tuben som använts vid intuberingen har 

tryckt på patientens slemhinnor i halsen. En annan luftvägskomplikation som 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev var laryngospasm, vilket beskrevs kunna 

utvecklas till ett endogent lungödem. Gällande barn beskrev också flera av 

intensivvårdssjuksköterskorna att de också kan drabbas av laryngospasm. Ytterligare 

definitioner som intensivvårdssjuksköterskorna gjorde var sekretstagnation och 

obstruktivitet. 

 

3.2 Att välja omvårdnadsåtgärder 
 

Det rådde delade meningar bland intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie 

huruvida det fanns eller inte fanns rutiner och styrdokument att följa i valet av 

omvårdnadsåtgärder för att kunna förebygga luftvägskomplikationer hos den 

postoperativa patienten. Någon trodde att det fanns en rutin men att den inte användes, 

någon annan sade att rutindokument inte fanns men borde finnas. Sunt förnuft nämndes 

som ett instrument i valet av omvårdnadsåtgärd för att förebygga postoperativa luftvägs-

komplikationer och några tyckte att det skulle räcka med intensivvårdssjuksköterskans 

kompetens för att tidigt kunna upptäcka luftvägskomplikationer, och att de därför inte 

behövde någon rutin. 

…”Ja jag tror inte att det finns nån specifik rutin att vi liksom pang pang pang gör så här liksom… det 

ska väl höra till vår kompetens litegrann att man tidigt kan identifiera, när en patient signalerar 

liksom…” (7). 

”Jag tror det finns en rutin men jag använder den inte så mycket *skratt*” (4). 

”…och om det inte finns ett rutindokument så kanske det borde finnas” (6). 

”Näe, inte mer generellt än liksom bara sunt förnuft eller ah, är det så här gör man såhär…” (10). 

 

3.3 Att ge förebyggande omvårdnad 
 

Under denna huvudkategori framkom fyra subkategorier: Att använda läkemedel, Att 

använda hjälpmedel, Att ändra patientens läge och Att ge råd om egenvård. 

3.3.1 Att använda läkemedel 

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor uppgav att de använder sig av läkemedel för att 

förebygga luftvägskomplikationer hos den postoperativa patienten. Intensivvårds-

sjuksköterskorna beskrev att smärtlindring av den postoperativa patienten är viktig för 
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att denne ska undvika ytlig andning vilket kan leda till hypoxi, samt för att patienten ska 

våga djupandas och hosta och därigenom minska risken för aspiration, och därmed 

undvika att ådra sig postoperativa luftvägskomplikationer.  

”En annan sak också som jag tror att man glömmer bort, det är smärtan, som gör att folk inte vågar 

andas, man får trassel av det” (9). 

”… god smärtlindring framförallt, så att man kan klara av att hosta och få upp slem o sekret å våga 

djupandas, så att man inte får några atelektaser” (6). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även syrgas som ett läkemedel de använder sig 

av som förebyggande omvårdnadsgärd.  

”… å syrgas om dom behöver förstås efter saturation, dom behöver ju inte ligga på hundra i saturation 

e” (5). 

Intensivvårdssjuksköterskorna reflekterade under intervjuerna över att det är viktigt att 

vara medveten om att syrgas inte bara är till gagn för patienten utan att syrgas i sig 

faktiskt kan ge luftvägskomplikationer. 

”Får dom 5–10 liter syrgas utan att ha behov av det så får dom syrgasatelektaser som komplikation” (5). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav också att de vid behov låter patienterna inhalera i 

förebyggande syfte. 

”Det kan ju va mycket segt slem så man behöver liksom inhalera och få upp…” (4). 

 

3.3.2 Att använda hjälpmedel 

 

PEEP-ventil (av några av intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie benämnd 

som PEEP-pipa) beskrevs av intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie som 

ett viktigt och vanligt förekommande hjälpmedel för att förebygga postoperativa 

luftvägskomplikationer.  

”… å syresätter dom sej bra räcker det ju med att blåsa PEEP-ventil, alla får ju blåsa PEEP-ventil” (5). 

”Den får ju alla, den används ju” (1). 

 

Dock uppgav andra motsatsen, att de inte använder sig av PEEP-ventilen men att de 

kanske borde göra det oftare med tanke på risken för postoperativa luftvägs-

komplikationer.  

”Ja, alltså det är ju… så det är möjligt…att man…det är ju inte alltid jag börjar med PEEP-ventilen…om 

jag ser att patienten har bra saturation och så. Fast egentligen ska man ju kanske det så snart som 

möjligt med tanke på att…. ja, en postoperativ patient som har varit sövd… och… ja atelektaser och… så 

det är väl egentligen det ideala men…” (8) 
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I undersökningsgruppen var åsikterna olika kring när och av vem patienterna får PEEP-

ventilen, några av intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att patienterna får den 

hemskickad preoperativt och har den med sig när dem kommer till IVA, de flesta att de 

postoperativa patienterna aldrig får den på IVA.  

”Ja… men annars är det ju så att vi ger ju egentligen inte de vanliga postoppatienterna en PEEP-pipa 

heller att blåsa i, det gör vi ju inte” (9). 

”……eeh ah så att…. eeh, generellt kan jag säga att det inte förekommer som rutin va…” (10). 

 

3.3.3 Att ändra patientens läge 

 

Det framkom under intervjuerna att intensivvårdssjuksköterskorna tycker att det är 

viktigt att vara uppmärksam på de postoperativa patienterna genom att till exempel se 

till att de inte har halkat ner i sängen. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de 

förbättrar andningsmöjligheterna för den postoperativa patienten genom att ändra 

dennes läge i sängen. Att låta patienterna ha höjd huvudända i sängen beskrevs som en 

viktig omvårdnadsåtgärd då det finns en risk att patienten efter uppvaknandet blir trött 

igen och därmed riskerar att aspirera om hen ligger platt på rygg. Några intensivvårds-

sjuksköterskor berättade att de alltid ser till att ha höjd huvudända på patienten, speciellt 

om patienten fortfarande är sederad eller låter slemmig. Intensivvårdssjuksköterskorna 

uppgav också att de med syfte att främja andningen ibland lägger patienten på sidan i 

sängen, eftersom det finns en risk för aspirationspneumoni om patienten ligger platt på 

rygg.  

”Låter dom slemmig så läge i sängen, alltså rent generellt också läge i sängen... antingen ligger på sidan 

eller att man höjer lite huvudet så dom inte drar ner det fel i alla fall” (2). 

”… ja att de ligger bra, är det så att de inte är riktigt vaken så måste man ju se till att de ligger i ett sånt 

läge att de inte aspirerar” (9). 

 

3.3.4 Att ge råd om egenvård 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att de hjälper de postoperativa patienterna med 

råd om egenvård i syfte att minska risken att drabbas av luftvägskomplikationer. De 

intensivvårdssjuksköterskor som uppgav att de inte ger råd om egenvård förklarade att 

det beror på att de postoperativa patienterna inte tillbringar mer än ett par timmar på 

intensivvårdsavdelningen. Det vanligaste rådet om egenvård var enligt intensivvårds-

sjuksköterskorna att uppmana patienten till att hosta och att djupandas. Intensivvårds-

sjuksköterskorna berättade under intervjuerna att de informerar de postoperativa 
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patienterna om att det är viktigt att våga hosta samt att inte ligga och dra små korta 

andetag eftersom det kan leda till slemstagnation i lungorna, samt att för ytlig andning 

kan leda till hypoxi och atelektaser. Vidare framkom det under intervjuerna att för att 

patienten ska våga djupandas och hosta så är det viktigt att hen är väl smärtlindrad och 

att ett råd om egenvård därav kunde vara att informera patienten om vikten av att säga 

till i god tid om smärtlindring. 

”… Å att då om dom har ont. Så brukar jag ju säga till dom att ”då måste du säga till att du behöver 

smärtlindring, säg till mig att du behöver smärtlindring, för det är jätteviktigt att du kan hosta för annars 

kan du få en pneumoni – så brukar jag också säga…” (3). 

 

Ett annat råd som intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de brukar ge patienterna 

var att be dem hålla en kudde för magen när de ska hosta eller skratta, både i syfte att ge 

stöd åt eventuella operationssuturer på buken (för att undvika sårruptur) men också i 

smärtlindrande syfte så att patienten ska våga hosta upp slem och därmed minska risken 

för komplikationer i luftvägarna. 

”Eeh om dom är nyopererade så brukar det alltid vara bra att ha nåt stöd för bukmuskulaturen så att eeh 

absolut att man informerar att håll händerna över magen, ta det här lakanet eller kudden och ge ett stöd 

när du hostar, annars kommer du få ont” (2). 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade också att de upplever att det bästa är om 

patienterna själva kan hålla sig för magen vid dessa situationer, men att om de är 

oförmögna till det så hjälper intensivvårdssjuksköterskorna självklart till. Intensivvårds-

sjuksköterskorna berättade även att de informerar patienten om vikten av att blåsa i 

PEEP-ventilen och att detta helst bör göras varje timme.  

”Ja det är väl att jag instruerar hur man gör med PEEP-pipan då, att den är viktig att använda ” (8). 

 

Tidig mobilisering var också något som intensivvårdssjuksköterskorna framförde att de 

försöker få patienterna till att utföra själva, de beskrev att de anser att tidig mobilisering 

minskar risken för postoperativa luftvägskomplikationer. Detta var dock något som de 

beskrev att de sällan hinner med då de postoperativa patienterna vårdas så kort tid på 

intensivvårdsavdelningen.   

”... och sen så fort upp som möjligt men det är sällan just på IVA” (2). 

Däremot uppgav intensivvårdssjuksköterskorna att de i alla fall kan informera 

patienterna om hur viktigt det är med mobilisering.  

”... det är ju viktigt att mobilisera så tidigt som möjligt, så det kan man ju informera om och försöka ehh 

implementera då” (8). 
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Det framkom under intervjuerna att ingen av intensivvårdssjuksköterskorna informerar 

patienterna om andningsövningar, utan att de hänvisar till fysioterapeuten som anses ha 

bättre kompetens i det.  

”… det är ju fysioterapeuten bättre på att lära ut än vad vi är kanske. Så att eeh det kan man ju liksom 

rekommendera dom på avdelningen då men vi har ju aldrig dom på post-op.…” (6). 

 

 

3.4 Att bedöma patientens individuella behov 

Inom denna kategori behandlas olika metoder intensivvårdssjuksköterskorna använder 

för att bedöma patientens individuella behov. Tre subkategorier identifierades: 

Patientens anamnes, Teknisk utrustning och vitala parametrar samt Titta, lyssna, 

känna. 

3.4.1 Patientens anamnes 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att det är viktigt att vara proaktiv genom att ha i 

åtanke att alla patienter är olika och att möjliga komplikationer därigenom kan te sig 

olika. KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och astma nämndes under intervjuerna 

som diagnoser där man i vårdandet av postoperativa patienter måste vara extra 

observant, intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att det är skillnad i behandlingen om 

patienten har till exempel KOL eller astma, jämfört med om patienten är lungfrisk sedan 

tidigare. Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att de ger inhalationer i större 

utsträckning till patienter med KOL och astma, både på generell ordination och 

patientens egna medhavda inhalationer, men de framförde också att även patienter utan 

den anamnesen kan behöva inhalationer. Intensivvårdssjuksköterskorna belyste vikten 

av att bedöma patientens individuella behov.  

”Det är ju, det är ju individuellt. För jag menar en ung 20-åring som kommer postoperativt efter en 

app.… han får ju inte samma uppbackning som ett höftflöde med KOL, så det är klart att man lägger mer 

krut på en äldre för en yngre han orkar ju hosta upp det där han å, sätter upp sej å liksom, det där har ju 

han åtgärdat sin själv. Det är ju dom som har lite kroniska sjukdomar som man får lägga lite mer krut 

på.” (5). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna sade också att de tänker extra på att ge KOL- och 

astmapatienterna, samt överviktiga patienter och patienter som inte kan upprätthålla sin 

saturation, en PEEP-ventil i förebyggande syfte, både pre- och postoperativt. Det var 

också enligt intensivvårdssjuksköterskorna viktigt att i omvårdnaden av KOL-patienter 



 

21 

 

tänka på mängden syrgas till dem. Det framkom även i intervjuerna att det är viktigt för 

intensivvårdssjuksköterskorna att veta i vilket skick patienten var i innan operationen, 

om patienten till exempel var syrgaskrävande innan operationen så menade 

intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie att då är hen mest troligt det 

postoperativt också. Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav vidare att 

överrapporteringen från operationsavdelningen är viktig för att få en anamnes på 

patienten. 

”Är de syrgaskrävande och så innan så kan man ju nästan tänka sig att…ja, nu…det är ju många som 

behöver syrgas innan, men man kan tänka att behovet är större postoperativt då” (8). 

 

Ålder och hur patienten har varit mobiliserad innan operationen, om de har legat ner 

mycket och redan innan operationen eventuellt ådragit sig atelektaser, samt 

operationstiden och storleken på ingreppet, var också viktiga aspekter att ha i åtanke 

enligt de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna. Om patienten preoperativt behövde 

komma till intensivvårdsavdelningen för att optimeras och stabiliseras, till exempel 

genom att få en CVK (central venkateter) och/eller vätskeinfusion. Den patientgruppen 

uppfattades av intensivvårdssjuksköterskorna som riskpatienter. Det framkom också 

under intervjuerna att barn och dementa som kanske enligt intensivvårds-

sjuksköterskorna inte alla gånger är så medgörliga, kan vara besvärliga att bedöma.  

Sammantaget får enligt de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna de patienter som 

har genomgått korta operationer inte samma omvårdnad som de som har genomgått 

längre operationer och på samma sätt får inte gamla människor samma omvårdnad som 

unga, och tidigare friska inte samma som sjuka. Vilka omvårdnadsåtgärder som ska 

utföras ansågs av intensivvårdssjuksköterskorna vara något som bedöms utifrån 

patientens individuella behov. 

3.4.2 Teknisk utrustning och vitala parametrar 

 

Många intensivvårdssjuksköterskor berättade att de kopplar upp de postoperativa 

patienterna till övervakningsapparatur för att på så vis ha koll på bland annat 

andningsfrekvens och saturation. Vidare framkom det att genom att analysera en 

arteriell blodgas så kan intensivvårdssjuksköterskan bedöma huruvida patienten behöver 

ytterligare omvårdnadsåtgärder för att förhindra och förebygga postoperativa 

luftvägskomplikationer. Arteriella blodgasanalyser tas enligt intensivvårds-

sjuksköterskorna i större utsträckning på patienter som redan har en artärnål än på de 
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som inte har det, och bara vid symtom som till exempel låg saturation. Det framkom 

också att en arteriell blodgasanalys även kan tas om intensivvårdssjuksköterskan vill 

utvärdera koldioxidhalten på patienten, så att denne inte retenerar för mycket.  

 

NEWS-skalan nämndes av intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie som ett 

bra hjälpmedel för att bedöma omvårdnadsåtgärder för den postoperativa patienten. Det 

framkom under intervjuerna att NEWS-skalan fylls i på intensivvårdsavdelningen och 

att den efter det följer med patienten vidare till vårdavdelningen, så att personalen där 

kan se vilka poäng patienten har haft under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen.  

”Och så tänker jag på NEWS-skalan är ju också bra att vi gör för alla patienter nu för tiden för då, det 

är ju bra, då kan man ju se om det har varit nå problem med syresättningen eller andningsfrekvensen, för 

att motverka pneumonier” (4). 

 

3.4.3 Titta, lyssna, känna 

 

Här nämnde intensivvårdssjuksköterskorna vikten av att titta på patienten. EDA 

(epiduralbedövning) nämndes som ett problem som är viktigt att uppmärksamma då en 

EDA som har tagit för högt upp i det epidurala rummet enligt intensivvårds-

sjuksköterskorna kan påverka andningen i negativ riktning, här berättade intensivvårds-

sjuksköterskorna att det är viktigt att titta på patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna 

berättade också att de noterar andningsmönster och lyssnar på andningen på den 

postoperativa patienten för att kunna gå vidare med eventuella omvårdnadsåtgärder. Om 

patienten noteras ha för hög andningsfrekvens så kan det enligt intensivvårds-

sjuksköterskorna bero på att hen har ont. Det framkom också under intervjuerna att det 

är viktigt att titta på patienten så att hen är tillräckligt vaken för att kunna andas adekvat. 

”Mmmm… En sak som jag tycker är viktigt men väldigt lätt att glömma bort, det är att se patienterna. 

Man ser lätt vad det står på övervakningsskåpet, men hur ser patienterna ut i ansiktet? Det är två skilda 

saker” (9). 

 

3.5 Att se hinder till att ge omvårdnadsåtgärder  

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att de upplever att de inte kan ta hand om de 

postoperativa patienterna på ett optimalt sätt och att den främsta orsaken till det är 

tidsbrist.  

”… så hinner vi inte med egentligen… de här postoppatienterna så mycket...” (9). 

De uppgav också att de är för underbemannade för att kunna sköta om den här 

patientgruppen. 
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”…men vi är inte bemannad för att ta hand om det här på det sätt som man skulle vilja göra… om man 

nu tänker på att övervaka, se snabba förändringar, för erfarenheten är ju att många blir ju dålig... är 

dålig och blir dålig” (10). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de ofta har hand om intensivvårdspatienter 

samtidigt som de postoperativa patienterna, och eftersom en intensivvårdspatient inte 

får lämnas ensam var den gemensamma upplevelsen bland intensivvårds-

sjuksköterskorna att fokus ofta tas från de postoperativa patienterna och att de kanske 

inte får den omvårdnad de egentligen skulle behöva. 

”… man har inte så mycket tid, man kan inte vara borta så länge från IVA-patienten” (9). 

”Men dom här postoperativa får ju liksom bara det här som sitter i ryggmärgen” (3). 

”och då är det en sjuksköterska som dessutom har en patient inne på IVA som ska sköta det här. Det är 

livsfarligt” (10). 

 

Några av intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de, för att kunna behålla 

patientsäkerheten, skulle vilja kunna pyssla om och ta hand om de postoperativa 

patienterna mycket mer än vad de gör i nuläget. Enligt de intervjuade intensivvårds-

sjuksköterskorna stannar de postoperativa patienterna endast 1–4 timmar på 

intensivvårdsavdelningen, och att det är en anledning till att den här patientgruppen inte 

får optimal omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de inte hinner ge den 

preventiva omvårdnaden som de postoperativa patienterna behöver, utan endast akuta 

omvårdnadsåtgärder vid exempelvis sviktande cirkulation. Ett önskemål som framkom 

under intervjuerna var att det borde finnas en renodlad postoperativ avdelning öppen 

dygnet runt. 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Det framkom fem huvudkategorier i resultatet: Definition av begreppet postoperativa 

luftvägskomplikationer, Att välja omvårdnadsåtgärder, Att ge förebyggande 

omvårdnad, Att bedöma patientens individuella behov och Att se hinder till att ge 

omvårdnadsåtgärder. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det inte finns några 

rutiner eller riktlinjer att följa gällande förebyggandet av postoperativa luftvägs-

komplikationer. De beskrev också att patientens individuella behov ligger till grund för 

valet av omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även olika råd om egenvård som de ger 
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patienterna i syfte att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer, bland annat att 

uppmana dem till att hosta och djupandas och att instruera dem att blåsa i PEEP-ventil.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Postoperativa luftvägskomplikationer definierades av intensivvårdssjuksköterskorna i 

föreliggande studie som bland annat pneumoni, obstruktivitet, bronkospasm och 

atelektaser, något som överensstämmer med en review av Sachdev och Napolitano 

(2012). I föreliggande studie definierades postoperativa luftvägskomplikationer även 

som en bidragande faktor till att vårdtiden på sjukhus förlängs, ett påstående som  

stärks av flera studier (Guldner, Pelosi & de Abseu, 2013; Kaye et al., 2012; Sabaté et 

al., 2014; Canet et al., 2010; Agostini et al., 2010). 

  

Under resultatets huvudkategori Att välja omvårdnadsåtgärder framkom det att 

intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie inte har någon klar strategi i valet 

av omvårdnadsåtgärd. Enligt kompetensbeskrivningen för Legitimerad sjuksköterska 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ligger patientens grundläggande behov till grund 

för omvårdnaden. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på 

patientens situation, där kunskap om komplexa problem och behov rörande till exempel 

kommunikation, smärta, andning, cirkulation, aktivitet och mobilisering. Vidare ska 

enligt samma kompetensbeskrivning legitimerade sjuksköterskor kunna kritiskt 

reflektera över rutiner och metoder som finns på arbetsplatsen samt öppna till dialog 

kring implementering av ny kunskap och nya arbetssätt. Legitimerad sjuksköterska ska 

också ha handlingsberedskap för att kunna förebygga att patienter riskerar att drabbas, 

eller i värsta fall drabbas, av vårdskada, detta genom att arbeta patientsäkert och följa 

regelverk (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Här anser författarna till föreliggande 

studie att det finns brister på arbetsplatsen eftersom inga rutiner och/eller regelverk 

finns att följa. Enligt Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor, utgiven 

av Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening 

(2012), ska intensivvårdssjuksköterskan i syfte att bevara patientens fysiska och 

psykiska välbefinnande inom såväl intensiv som postoperativ vård informera, stödja 

och stimulera patientens förmåga till egenvård samt att utifrån individuellt anpassad 

vård förebygga komplikationer. Intensivvårdssjuksköterskan ska initiera till- och 

deltaga i, att utarbeta riktlinjer och PM. I föreliggande studie rådde det delade meningar 

bland intensivvårdssjuksköterskorna om huruvida det finns eller inte finns rutiner och 
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styrdokument att följa i valet av omvårdnadsåtgärder för att kunna förebygga luftvägs-

komplikationer hos den postoperativa patienten. Några av intensivvårds-

sjuksköterskorna ansåg att rutiner inte behövs, att det ska höra till deras kompetens som 

intensivvårdssjuksköterskor att kunna förebygga postoperativa luftvägskomplikationer, 

andra förespråkade att det kanske vore bra om det finns en rutin eller ett styrdokument 

för den här patientgruppen, något som författarna till föreliggande studie håller med om. 

Som snart nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor anser författarna till 

föreliggande studie att det ur patientsäkerhetssynpunkt skulle vara på sin plats med en 

rutin eller i alla fall en checklista där det tydligt framgår hur de postoperativa 

patienterna ska omhändertas den korta tid de vårdas på intensivvårdsavdelningen. 

 

Det finns fler metoder för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer varav 

ERAS-konceptet är en. ERAS står för Enhanced Recovery After Surgery och 

omnämndes inte under intervjuerna i föreliggande studie men konceptet används på den 

kirurgiska avdelningen som finns på sjukhuset där studien ägde rum. Författarna till 

föreliggande studie har funnit i en studie av Moore, Conway, Thomas, Cummings och 

Atkinson (2017) att genom att implementera och följa ERAS-konceptet så har 

postoperativa luftvägskomplikationer efter stora kirurgiska ingrepp minskat ned till 

10,5% jämfört med innan införandet då 18,7% drabbades av postoperativa 

luftvägskomplikationer. Samma studie visade att ett år efter implementeringen av ERAS 

så hade frekvensen av postoperativa luftvägskomplikationer sjunkit till 8,7%, samt att 

medianlängden för längden på sjukhusvistelsen minskat.  

 

Att använda läkemedel för att förebygga postoperativa luftvägskomplikationer var något 

som samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de gjorde. Detta för att patienterna 

skulle våga hosta för att få upp slem, samt för att kunna djupandas. Guldner Pelosi och 

Gama de Abreau (2013) har i sin studie kommit fram till att lokal smärtlindring är 

mycket bra, då patienterna på så vis får bibehålla sin muskelkraft så att de orkar hosta, 

samt att lungorna kan expanderas. Vidare beskrev Ruscic et al. (2017) i sin studie att 

användandet av opioider bör ske restriktivt då för höga doser av opioider kan leda till 

andningsdepression som i sin tur kan leda till postoperativa luftvägskomplikationer. 

Detta framkom även i föreliggande studie, att balans i smärtlindringen är viktig för att 

patienterna inte ska få så mycket smärtlindring att de blir andningsdeprimerade. 
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I föreliggande studie beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att de använder hjälpmedel 

som en omvårdnadsåtgärd för att förebygga luftvägskomplikationer hos den post-

operativa patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de ger patienterna en 

PEEP-ventil att blåsa i postoperativt. Att detta är en bra metod bekräftas i en review av 

Fagervik Olsén, Lannefors och Westerdahl (2015) som också beskrev att patienten inte 

alltid behöver ett hjälpmedel såsom PEEP-ventil, utan att det kan räcka med att blåsa ut 

mot sina egna ihopdragna läppar. Metoden att blåsa ut mot ett positivt tryck används vid 

många olika situationer, men det är vanligt att använda den efter att man har genomgått 

en operation, det visade sig i samma review att det leder till förhöjda lungvolymer, ökat 

gasutbyte och minskning av atelektaser. Samma författare menade i samma review att 

det är viktigt att patienten instrueras i hur denne ska blåsa i PEEP-ventilen, då det är 

olika tekniker beroende på om patienten har till exempel KOL, eller endast atelektaser 

efter en operation. I föreliggande studie framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna 

brukar informera patienterna om vikten av att blåsa i PEEP-ventilen, och vikten av att 

de gör det ofta, men det framkom inga exempel eller förklaringar på hur de instruerar 

PEEP-ventilen till patienten, författarna till föreliggande studie är medvetna om att det 

kan bero på att inga följdfrågor ställdes med fokus på detta. I en studie av Westerdahl, 

Lindmark, Eriksson, Hedenstierna och Tenling (2003) visade det sig att 

andningsövningar postoperativt, både djupandning och med hjälpmedel med positivt 

tryck, gav en minskning av atelektaser, dock fann de i studien ingen skillnad i om 

hjälpmedel användes eller inte.  

 

Att ge olika råd om egenvård visade sig vara en vanlig omvårdnadsåtgärd bland 

intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie. Framförallt berättade de att de 

uppmanar patienterna till att hosta och djupandas. Dessa rekommendationer beskrevs 

också i en studie av Qaseem et al. (2006) där det enligt dem har visat sig ge god effekt. 

Att ge råd om egenvård kan kopplas till Dorothea Orems egenvårdsteori där hon 

beskrev att vid hälsoproblem kan man själv behöva sätta in åtgärder för att förhindra att 

en skada uppstår. Och det människan själv inte kan göra, gör sjuksköterskan åt den 

(Kirkevold, 2000). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar vidare att intensivvårdssjuksköterskorna anser att 

det är viktigt att se till patientens individuella behov. De belyste vikten av att ta en riktig 

anamnes för att veta om patienten till exempel har några bakomliggande sjukdomar, så 
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att omvårdnaden kan bli personcentrerad och den bästa för patienten. Detta anser även 

forskarna Rajaei och Dabbagh (2012) vara viktigt då det i deras studie framkom att det 

finns ett stort antal riskfaktorer för att drabbas av postoperativa luftvägskomplikationer, 

till exempel ålder, rökning, KOL, högt blodtryck och njursvikt. 

 

Att ha patienten uppkopplad till övervakningsapparatur, så att intensivvårds-

sjuksköterskan kan se alla patientens vitalparametrar, var enligt deltagarna i 

föreliggande studie en viktig del i övervakningen av den postoperativa patienten. De 

beskrev att de tittar på hjärtfrekvensen och saturationen i blodet hos den postoperativa 

patienten samt att det är viktigt att notera andningsmönster. Detta stämmer väl överens 

med en studie av Zeitz (2005) som studerade vad sjuksköterskor gör för att övervaka 

den postoperativa patienten. I den studien kom man fram till att sjuksköterskorna 

övervakade patientens vitalparametrar en gång i timmen de första fyra timmarna efter 

operation, och efter det glesades det ut. Annan övervakning som gjordes var till 

exempel att titta på sår, fråga hur patienten mår och fråga om de har någon smärta. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie berättade också att arteriella 

blodgasanalyser tas vid behov för att utvärdera omvårdnadsåtgärder. I en review av 

Cook och Lisco (2009) visade det sig att det inte finns någon skillnad på sjuklighet eller 

dödlighet bland postoperativa patienter som man tagit arteriella blodgasanalyser på eller 

inte. 

 

De intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de 

upplever att de inte har tid med de postoperativa patienterna. Enligt en studie av Teng, 

Hsiao & Chout (2010) så bidrar sjuksköterskors tidspress till att patientens uppfattning 

av vårdens kvalité försämras. I en annan studie, där 1365 sjuksköterskor från 65 

intensivvårdsavdelningar på 22 olika sjukhus i Korea inkluderades, var medelantalet 

patient/intensivvårdssjuksköterska 2,8 stycken. Åttio procent av intensivvårds-

sjuksköterskorna i den studien upplevde att de var för dåligt bemannade och det 

framkom i studien att kvalitén på vården upplevdes vara bättre om intensivvårds-

sjuksköterskorna har hand om två patienter eller färre, än om de har hand om tre eller 

fler patienter åt gången (Sung-Hyun et al. 2008). Det går kanske inte att jämföra 

intensivvården i Korea med den vi har i Sverige, men det är ändå intressant att se att i 
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önskemål om färre patienter per intensivvårdssjuksköterska framkommit i såväl 

ovanstående studie som i föreliggande.  

4.3 Metoddiskussion 

En studies trovärdighet (trustworthiness) påverkas av urvalsmetoden, datainsamlings-

metoden och dataanalysen (Polit & Beck, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör en kvalitativ studies trovärdighet värderas utifrån 

giltighet (credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability).  

 

En studies överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra 

situationer eller grupper och för att underlätta bedömningen av överförbarheten så är det 

viktigt att ge en noggrann beskrivning av datainsamling, analys, urval, deltagare samt 

omständigheter som beskriver sammanhanget (Granskär & Höglund-Nielsen, 2015; 

Graneheim & Lundman, 2004). Författarna till föreliggande studie anser att de har 

beskrivit detta tillräckligt väl för att läsaren ska kunna bedöma överförbarheten. 

 

Föreliggande studie genomfördes med en beskrivande design med kvalitativ ansats.  

Kvalitativ metod passar bra när författare vill definiera begrepp, förstå fenomen, 

generera hypoteser samt när lite kring ett ämne är känt (Polit & Beck, 2012). Genom 

semistrukturerade intervjuer fick intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie 

dels definiera begreppet postoperativa luftvägskomplikationer, men även beskriva vilka 

omvårdnadsåtgärder de använder sig av för att förebygga dessa komplikationer hos den 

postoperativa patienten. Kvalitativ metod ansågs av författarna till denna studie vara en 

lämplig metod för att får svar på studiens syfte. 

 

Urvalet till föreliggande studie skedde genom ändamålsenligt urval vilket enligt Polit & 

Beck (2012) innebär att informanter som passar bäst för ändamålet väljs ut. Författarna 

till föreliggande studie anser sig har styrkt studiens giltighet genom att välja denna 

urvalsmetod.  

 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för att samla in kvalitativa data är genom att 

intervjua deltagarna. Även observationer kan användas som datainsamlingsmetod (Polit 

& Beck, 2012). Data till denna studie samlades in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att författarna i förväg vet vilka frågor de vill ställa, men de kan 
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inte förutspå vilka svar de kommer att få, det vill säga författarna är strukturerade i sitt 

sätt att intervjua. En studies giltighet stärks genom att författaren har valt rätt 

datainsamlingsmetod, författarna till föreliggande studie anser att de lyckats väl med 

detta. I enlighet med Polit & Beck (2012) användes vid samtliga intervjuer en och 

samma intervjuguide innehållande bakgrundsfrågor och frågeområden utifrån studiens 

syfte, och deltagarna i studien fick inte i förväg se intervjuguiden. En intervjuarens jobb 

är enligt Polit & Beck (2012) att se till att uppmuntra informanten till att tala fritt kring 

ämnena i intervjuguiden, därför ställde författarna till denna studie öppna frågor utifrån 

varje frågeområde för att få intensivvårdssjuksköterskorna att tala fritt kring ämnet och 

med egna ord. Att samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer stärkte 

studiens tillförlitlighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2015; Graneheim & Lundman, 

2004). Dock hade författarna kunnat ställa fler följdfrågor för att få 

intensivvårdssjuksköterskorna att ytterligare utveckla sina svar, intervjumaterialet i 

denna studie hade eventuellt kunnat bli lite mer fylligt med hjälp av ytterligare 

följdfrågor.  

 

En studies giltighet stärks också av att datainsamlingen utförs under en kortare period 

samt om det finns en variation vad gäller ålder och kön bland informanterna 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). De tio intervjuerna till 

föreliggande studie ägde rum under en fyraveckorsperiod, och det fanns en stor 

variation bland intensivvårdssjuksköterskorna gällande ålder, kön och antal år i yrket. 

 

Kvalitativ innehållsanalys är vanligt förekommande i omvårdnadsforskning och 

utbildning och används för att beskriva variationer i en texts innehåll. Skillnader och 

likheter sammanförs sedan i kategorier och/eller teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att uppnå giltighet med dataanalysen i föreliggande studie användes denna metod 

för att analysera den insamlade datan (intervjutexterna). Att analyseringen och 

transkriberingen gjordes i tidsmässig nära anslutning till intervjuerna, att intervjuerna 

transkriberades ordagrant och att resultatet stärkts med citat har även det stärkt studiens 

giltighet och överförbarhet. Forskare vill genom kvalitativ innehållsanalys öka 

kunskapen, ge nya insikter och visa på fakta, utifrån föreliggande studies syfte så anser 

författarna till föreliggande studie att kvalitativ innehållsanalys var den bästa 

analysmetoden. Ett ytterligare sätt att stärka en studies tillförlitlighet är att ge en bra 

beskrivning av analysarbetet och att författarna själva intervjuar informanterna. Detta 
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anser författarna till föreliggande studie att de uppnått väl genom att de båda två har 

varit med vid samtliga intervjuer, tillsammans läst igenom alla intervjuer samt 

gemensamt genomfört analysen. Därtill har författarnas handledare samt studiekamrater 

vid ett par handledningstillfällen granskat analyserna och kommit med förslag och 

synpunkter, studiens giltighet och tillförlitlighet har därigenom stärkts ytterligare 

(Graneheim & Lundman, 2014; Granskär & Höglund-Nielsen, 2015; Polit & Beck, 

2012). 

 

Båda författarna till föreliggande studie har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på 

intensivvårdsavdelningen där studien ägde rum, därmed fanns en viss förförståelse i 

inledningen av studien vilket kan vara en fördel i kvalitativa studier (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2015). Men ur ett forskningsetiskt perspektiv kan det vara en svaghet 

i en studie om det finns en relation mellan forskare och informant. Det skulle kunna 

påverka intervjuerna, och därmed studiens resultat negativt, på så vis att informanterna 

kanske inte vågar svara uppriktigt på känsliga frågor (Polit & Beck, 2012). Författarna 

till föreliggande studie har inte upplevt detta vid någon av intervjuerna, samtliga 

intensivvårdssjuksköterskor upplevdes som avslappnade och öppna.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Postoperativa luftvägskomplikationer är en vanligt förekommande komplikation och 

kan enligt studier drabba upp till 70 % av opererade patienter (Smetana, 2018; Sabaté et 

al., 2014; Johnson et al., 2007). Studier har också visat att postoperativa luftvägs-

komplikationer ökar vårdkostnaderna för samhället, förlänger vårdtiderna och ger en 

ökad morbiditets- och mortalitetsrisk (Güldner, Pelosi & Gama de Abreu, 2013; Sabaté 

el al., 2014). Med detta som underlag anser författarna till denna studie att det är viktigt 

att sjuksköterskor som tar hand om postoperativa patienter vet vilka omvårdnads-

åtgärder de ska använda sig av för att förebygga riskerna att drabbas av postoperativa 

luftvägskomplikationer. Resultatet i föreliggande studie visa att det finns många 

omvårdnadsåtgärder som intensivvårdssjuksköterskorna använder sig av. Dock 

framkom det att det inte finns några rutiner eller riktlinjer att följa. Det framkom i 

föreliggande studie att intensivvårdssjuksköterskorna använder sig av olika metoder, till 

exempel så framkom det att några intensivvårdssjuksköterskor ansåg att PEEP-ventilen 

är viktigast och att den alltid lämnas ut till patienten, medan andra berättade att de aldrig 

lämnar ut PEEP-ventilen. En önskan från några av intensivvårdssjuksköterskorna, och 
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samtidigt ett förslag från författarna till denna studie, är att man upprättar och följer 

tydliga rutiner för att minska risken att patienter drabbas av postoperativa luftvägs-

komplikationer. Detta för att alla patienter ska få bästa möjliga förutsättningar till lika 

vård samt för att förbättra patientsäkerheten. Även bemanningen bör ses över, då 

intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att de inte har tid med de 

postoperativa patienterna på grund av att de ofta behöver ta hand om en 

intensivvårdspatient samtidigt. Genom detta upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att 

det endast är de akuta situationerna de hinner med, och att den preventiva omvårdnaden 

åsidosätts. Ett förslag från författarna till föreliggande studie är att ha personal avsatt för 

den här patientgruppen, eller att man har en renodlad postoperativ avdelning som är 

öppen dygnet runt. Då risken att drabbas av postoperativa luftvägskomplikationer är 

stor är det viktigt att de här patienterna tas om hand på ett optimalt sätt och inte blir 

bortglömda eller åsidosatta.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie vet att den kommer att ha betydelse för dem själva, 

och hoppas att den också kommer att ha det för deras blivande arbetskamrater på 

intensivvårdsavdelningen där studien ägde rum, men också för andra sjuksköterskor 

inom pre- och/eller postoperativ omvårdnad. Detta för att författarna i sitt resultat har 

funnit vilka omvårdnadsåtgärder som utförs för att förebygga luftvägskomplikationer 

hos den postoperativa patienten, samt brister/ förslag på åtgärder som skulle kunna 

implementeras för att optimera förebyggandet av luftvägskomplikationer hos den 

postoperativa patienten. Dock skulle det behöva utföras ytterligare forskning kring 

ämnet, det skulle till exempel vara intressant att få ta del av en liknande studie på 

samma sjukhus’ uppvakningsavdelning, som bemannas av anestesi- och 

allmänsjuksköterskor, för att se om omvårdnadsåtgärderna skiljer sig åt. Eftersom 

författarna till föreliggande studie inte funnit någon forskning innan denna studie på hur 

specifikt intensivvårdssjuksköterskor förebygger luftvägskomplikationer hos den 

postoperativa patienten, så vore det önskvärt om framtida studenter och forskare ville 

göra en studie med en annan design och/eller ansats kring syftet, till exempel en 

kvantitativ enkätstudie eller en observationsstudie. Förslag på fortsatt forskning från 

författarna till föreliggande studie skulle också kunna vara att göra en jämförande studie 

mellan en vårdinstans som använder sig av ERAS och en vårdinstans som inte gör det.  
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Denna studies bakgrund och resultat kommer förhoppningsvis att göra studenter, 

intensivvårdssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor 

nyfikna på ämnet och därmed hos dem starta reflektioner, tankar och ambitioner att 

utforska ämnet vidare. Då det inte enbart är intensivvårdssjuksköterskor som arbetar 

med patienter pre-och postoperativt kan denna studie även öka kunskapen för allmän-

sjuksköterskor och anestesivårdssjuksköterskor.  

 

4.6 Slutsats 
 

Studien har bidragit till ökad kunskap om vad intensivvårdssjuksköterskor använder sig 

av för omvårdnadsåtgärder för att förebygga luftvägskomplikationer hos den 

postoperativa patienten. De använder sig av olika hjälpmedel, ger råd om egenvård, 

övervakar patienterna och ser till varje patients enskilda behov. Studiens resultat har 

också belyst avsaknaden av rutiner samt känslan av att denna patientgrupp är åsidosatt 

inom intensivvården, och att intensivvårdssjuksköterskorna saknar tiden till att kunna 

vårda denna patientgrupp optimalt. Utrymme för förbättring finns för att öka 

patientsäkerheten genom att upprätta rutiner kring vilka omvårdnadsåtgärder 

intensivvårdssjuksköterskorna ska använda sig av samt hur fördelningen i arbetsgruppen 

ska ske för att kunna ge dessa patienter bästa möjliga tid och omvårdnad. 
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