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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Andningsfrekvens ingår i vitalparametrarna: puls, blodtryck, medvetandegrad 

och temperatur. Inom neurokirurgisk intensivvård är en förändring i andningen något som 

kan visa på att patienten börjar försämras neurologiskt. Inom sjukvården nationellt och 

internationellt har olika metoder utformats för att fånga upp om och när en patient börjar 

försämras. Dessa metoder bygger på att vitalparametrar rutinmässigt observeras och 

dokumenteras enligt ett givet protokoll. 

 

Syftet var att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskan, vid en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning, uppfattar betydelsen av patienters spontana andningsfrekvens samt 

att beskriva hur de dokumenterar detta. 

 

Metod: En kvalitativ ansats med öppna intervjuer valdes. Dessa genomfördes med 

semistrukturerade frågor för att få intensivvårdssjuksköterskans egen beskrivning. Sju 

intensivvårdssjuksköterskor inkluderades i studien. Svarsmaterialet analyserades med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Redovisas utifrån fyra kategorier. Observation: I de fall där de intervjuade 

sjuksköterskorna uppfattade att det var någon form av problem med patientens andning, 

antingen genom egen observation eller efter rapportering av föregående sjuksköterska var 

de mer observanta på den under sitt pass. Om inget uppenbart andningsproblem förelåg 

utfördes observationerna mest i förbigående. Dokumentation: Här framgick det tydligt att 

sjuksköterskorna var osäkra på hur ofta de förväntades dokumentera men alla uttryckte ett 

dåligt samvete över att inte göra det oftare. Om de uppfattade att patienten hade någon 

form av andningsproblem eller om andningsfrekvensen låg under eller över 

normalintervallet så uttryckte alla att de lade större vikt att dokumentera detta. Erfarenhet: 

De sjuksköterskor som varit med om situationer tidigare där deras observationer lett till 

åtgärder var mer uppmärksamma och tyckte att de fångade upp förändringar tidigare nu. 

Kunskapslucka: Alla de intervjuade påtalade att de efter genomgången grundutbildning 

upplevde sig sakna kunskap om vitalparametrarnas betydelse. 

Specialistsjuksköterskeutbildning och flera års erfarenhet gjorde stor skillnad i deras 

värdering av dessa. 

 

Slutsats: Oberoende av sjuksköterskans kunskapsnivå och erfarenhet är andningsfrekvens 

den vitalparameter som oftast glöms bort, framför allt om patienten inte uppvisar några 

andningsbesvär. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, vitalparameter, andningsfrekvens, intensivvård, observation 

och dokumentation. 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: The respiratory rate is one of the following vital signs: pulse rate, blood 

pressure, degree of consciousness and body temperature. Within neurosurgical intensive 

care a change in respiration is a sign that the patient may be in a worsening neurological 

state. Within both national as well as international health care various methods have been 

established as of to determine whether a patient’s condition is worsening. These methods 

are based on the constant observation and documentation of the vital signs in accordance 

with predetermined proceedings. 

The aim was to describe how the intensive care nurse at a neurosurgical intensive care unit 

perceives the importance of the patient’s current respiratory rate as well as their 

documentation of the respiratory rate. 

The method used for this study is one of a qualitative approach using open interviews. This 

was accomplished using semi-structured questions as of to receive the intensive care 

nurse’s own description. Seven intensive care nurses were included in the study. 

The results are presented in accordance with four sub-categories. Observation: In the cases 

in which the nurses interviewed noted any problems with the respiration of the patient, 

either through personal observation or through information given in the report presented by 

the previous nurse, the nurses were more observant during their shifts. If no obvious 

respiratory problem was in existence the observations were made incidentally. 

Documentation: It was concluded that the nurses were in doubt of how often they were 

expected to document the respiratory rate but all expressed bad conscience over not doing 

so more often. In the cases that the patient had any form of respiratory difficulties or 

abnormal respiratory rates all expressed that they laid greater weight on observing and 

documenting this. Experience: The nurses that had previously experienced cases in which 

their observations resulted in action were generally more observant and experienced that 

they observed abnormalities earlier than before. Knowledge gaps: All interviewed stated 

that they after concluded basic training experienced a lack of knowledge on the importance 

of the vital signs. Specialist nurse education and many years of experience made great 

differences in their perception of the value of this. 

Conclusion: Regardless of the nurse’s level of knowledge and experience the respiratory 

rate is the vital sign most often forgotten, especially if the patient does not have any 

obvious respiratory difficulties 

 

Keywords: Nurse, vital sign, respiratory rate, intensive care, observation and 

documentation 
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INLEDNING 

 

Inom sjukvården och även bland allmänheten är första hjälpens ABC ett känt begrepp. 

För allmänheten står ABC för andning, blödning och chock (Scouterna, 2013). Inom 

sjukvården står ABC för airway- luftväg, breathing- andning och cirkulation (Jonsson et al, 

2014). Att andning kommer först är en självklarhet, utan den dör den skadade. 

Andningsfrekvens ingår i vitalparametrarna: puls, blodtryck, medvetandegrad och temperatur. 

Inom neurokirurgisk intensivvård är en förändring i andningen något som kan visa på att 

patienten börjar försämras neurologiskt. Trots detta är andningsfrekvens den parameter som 

upplevs onödig att följa om patienten inte uppvisar några andningsbesvär.  

 

BAKGRUND 

Andning 
Det respiratoriska systemet består av näsa, svalg, struphuvud, luftstrupe, bronker och lungor. 

Utbytet av syre från inandning och koldioxid till utandning sker i lungblåsorna-alveolerna. 

En normal andningsfrekvens för en vuxen person är 12-20 andetag per minut (Edberg& Wijk, 

2010). Andningen är inte konstant utan varierar beroende på personens behov och 

förutsättningar som kan vara olika om man är frisk och vältränad eller äldre med försämrad 

lungfunktion. Andning, vid sömn eller vila, startar i andningscentrum som är beläget i 

medulla oblongata i hjärnstammen. Andningscentra har två olika grupper av neuron, dorsala 

och ventrala. Den dorsala gruppen brukar kallas inandningscentrum därför att den fungerar 

som en respiratorisk pacemaker eftersom de tros arbeta automatiskt utan behov av 

nervstimulering, ungefär som sinusknutan i hjärtat. För att andningen ska fungera måste det 

finnas en koppling mellan inandningscentra i hjärnstammen och de muskler som påverkar 

lungorna. De dorsala neuronen i inandningscentra aktiveras och stimulerar därför 

inandningsmusklernas nerver som gör att musklerna drar ihop sig vilket leder till att thorax 

utvidgas och luft sugs ner i lungorna. När de dorsala neuronen inte längre är aktiva så 

slappnar musklerna av och en passiv utandning sker (Richardson, 2003). 

 

Andningsfrekvensen bestäms av hur länge inandningscentra är aktivt och hur stort andetaget 

blir beror på hur stark stimulering andningsmusklerna får. De ventrala neuronen är mer aktiva 

under kraftigt andningsarbete, framför allt vid forcerad utandning. Impulserna från de ventrala 

neuronen i hjärnstammen går via nerverna till de muskler som innerveras vid forcerad 

utandning som bland annat magmusklerna (Richardson, 2003). 

 

Andningen styrs av flera olika mekanismer. Center i pons som ligger nära medulla i 

hjärnstammen påverkar andningsneuronen i medulla. Dessa center ser till att lungorna inte 

blir överfyllda vid inandning genom att skicka hämmande impulser till inandningscentrum för 

att avsluta inandningen. Lungorna har baroreceptorer som också påverkar andningen genom 

att hämma nervstimuleringen från inandningscentrum när lungorna blivit fyllda med luft så att 

utandning kan ske. Lungorna har även andra receptorer som påverkas av ämnen som verkar 

irriterande som till exempel gaser och slem. Dessa receptorer påverkar andningscentrum via 

vagusnerven och gör så att människan kan hosta upp det som irriterar. I hjärnan finns det 

områden som gör att vi förstår och kan hantera information, tankar och känslor. Dessa kan 

också påverka andningsfrekvensen.(Richardson, 2003). 

Andningsfrekvensens djup och hastighet varierar när limbiska systemet aktiveras som vid 

starka känslor, smärta och upphetsning. Även hypothalamus har centrum som påverkar 
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frekvens och djup via pons och inandningscentrumet. Andningen kan ökas eller minskas 

denna väg, exempel på detta är när andningsfrekvensen ökar i samband med feber 

(Richardson, 2003). 

 

Kemoreceptorerna som indelas i perifera och centrala, läser av kemiska förändringar i blod 

och cerebrospinal vätskan. Det är dessa kemoreceptorer som i slutändan ser till att det finns 

tillräckligt med syre för cellernas behov och att koldioxiden förs till lungorna. I normala fall 

är det en mycket liten variation i syre-och koldioxidnivåerna i artärblodet och det är vanligtvis 

en liten ökning i koldioxidnivån som triggar igång kemoreceptorerna. Det kemoreceptorerna 

gör är att diffundera koldioxid in i cerebrospinalvätskan som blir sur och dess pH sjunker. 

Detta stimulerar de centrala kemoreceptorerna som via center i medulla och pons ökar 

andningsfrekvensen och därigenom vädras den överflödiga koldioxiden ut och pH i 

cerebrospinalvätskan normaliseras. Sjunkande pH-nivåer i cerebrospinalvätskan kan ha 

respiratoriska och metabola orsaker. Exempel på metabola orsaker är vid hård träning då 

mjölksyranivåerna i kroppen ökar och vid diabetes mellitus. Oavsett om orsaken är 

metabolisk eller respiratorisk kommer kroppen försöka höja pH genom att ventilera ut 

koldioxid via lungorna (Richardson, 2003) 

 

De perifera kemoreceptorerna känner av syrenivåerna i artärblodet och reagerar när dessa 

nivåer sjunker. För patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) tar de perifera 

kemoreceptorerna över andningsdriven eftersom deras sjukdomar leder till att de centrala 

kemoreceptorerna inte längre svarar på koldioxidstegringen. Det betyder att dessa patienter 

endast kommer att andas när syrenivåerna i artärblodet är tillräckligt låga för att trigga de 

perifera kemoreceptorerna. Om dessa patienter skulle få för mycket syrgas så kan det leda till 

att de slutar andas (Richardson, 2003). 

 

Om andningsfrekvensen blir låg leder detta till att koldioxidnivåerna i blodet ökar. Det gör att 

kärlen i hjärnan vidgas kärlen, så kallad vasodilatation, vilket i sin tur leder till att det 

intrakraniella trycket i hjärnan ökar. Omvänt blir då att om andningsfrekvensen blir hög och 

koldioxidnivåerna i blodet sjunker så kommer det leda till att hjärnans kärl drar ihop sig, så 

kallad vasokonstriktion, vilket kan leda till att hjärnan får svårt att syresätta sig optimalt och 

orsaka sekundära skador (Tsang & Whitfield, 2011). 

 

Bland patienter med isolerad skallskada drabbas ungefär 20 procent av någon form av 

andningssvikt. Att snabbt säkra en fri luftväg och korrigera eventuell hypoxi är av högsta 

prioritet för att minska risken för sekundära hjärnskador. Skallskadade patienter kan ha olika 

typer av andningsmönster där centralt utlöst hyperventilering är den vanligaste för denna 

kategori (Layon, Gabrielli & Friedman, 2004). 

Övervakning av andningsfrekvens 

Inom sjukvården nationellt och internationellt har olika metoder utformats för att fånga upp 

om och när en patient börjar försämras. Dessa metoder bygger på att vitalparametrar 

rutinmässigt observeras och dokumenteras enligt ett givet protokoll. Om ett eller flera av de 

uppmätta värdena börjar avvika från de gränsvärden som protokollet anger och/eller andra 

symtom tillstöter så aktiveras nästa steg i åtgärdsplanen (Kyriacos, Jelsmaj & Jordan, 2011).  

Early warning system/ Modified early warning system 

En av dessa övervakningsmetoder är Early warning system (EWS) som följer hjärtfrekvens, 

blodtryck, andningsfrekvens, kroppstemperatur och medvetandegrad och Modified early 

warning system (MEWS) som följer hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck, andningsfrekvens, 
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kroppstemperatur, medvetandegrad, saturation och urinproduktion. EWS och MEWS används 

bland annat i Storbritannien och Australasien (Kyriacos et al., 2011). I Storbritannien utbildas 

personalen på sjukhusen i hur MEWS ska användas (Higgins, Maries-Tillot, Quinton & 

Richmond, 2008). Flertalet studier visar på att även om dokumentation av vitalparametrarna 

varit ofullständig och i vissa fall icke-existerande så ökar frekvensen av dokumenterade 

värden markant om personalen upplever att patienten försämras. Studier har visat på en 

markant förbättring av dokumenterad andningsfrekvens efter att EWS/MEWS introducerats. 

(Cretikos, Bellomo, Hillman, Chen, Finfer & Flabouris, 2008., Ludikhuize, Smorenburg, de 

Rooij & de Jonge, 2012). 

Mobil Intensivvårdsgrupp 

Även i Sverige används standardiserade övervakningsmetoder. På Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna finns en mobil intensivvårdsgrupp (MIG) som resurs. Den består 

av en intensivvårdsläkare och en intensivvårdssjuksköterska som tillkallas av 

avdelningssjuksköterska och/eller patientansvarig läkare om patienten akut försämras i någon 

av de parametrar som finns som kriterier för konsultation. MIG-kriterierna fokuserar på 

andningsfrekvens, saturation, hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck, medvetandepåverkan eller 

där personal är allvarligt oroad (intuition). MIG undersöker patienten på avdelningen och 

samråder därefter med avdelningspersonalen om fortsatt handläggning av patienten och 

bedömer om dennes vårdbehov kan tillgodoses på avdelningen eller om flytt till 

intensivvårdsavdelning blir nödvändig (Jäderling, 2011). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
Andning är ett grundläggande behov. Att hjälpa den sjuke med andningen, att observera hur 

andningsarbetet ser ut är en av de viktiga uppgifter en sjuksköterska bör utföra (Henderson, 

1997). Observationen av de objektiva, mätbara data som visar hur patienten mår till exempel 

puls, blodtryck, temperatur, vikt och andningsfrekvens tillsammans med lyhördheten för 

subjektiva data- hur patienten själv upplever sin smärta, törst och andnöd hjälper 

sjuksköterskan att sätta samman dessa värden och se vilka behov patienten har nu och kanske 

kommer att ha inom snar framtid (Edberg& Wijk, 2010). Sjuksköterskans kunskap gör att 

patienter som riskerar att försämras i sin andningsfunktion lättare kan identifieras. Äldre, 

rökare, neuromuskulärt påverkade patienter och patienter med nedsatt hostfunktion är 

exempel på riskpatienter som kan behöva extra omvårdnadsåtgärder (Blommengren & 

Ohlgren, 2007).  

Omvårdnadsordinationer 

Omvårdnadsordinationer är oftast gjorda av en sjuksköterska till skillnad från 

läkemedelsordinationer som är ordinerade av läkare. Omvårdnadsordinationer är till för att 

patienten skall få samma vård och samma observationer oavsett vem som är i tjänst. Det är 

den patientansvariga sjuksköterskans ansvar att notera om till exempel en patient behöver 

vändas ofta därför att den har en skör hudkostym som lätt får tryckmärken eller om en patient 

har svårt att få i sig tillräckligt med kalorier och därför behöver extra mellanmål eller 

näringsdropp. Observationer som dessa ligger till grund för de omvårdnadsordinationer som 

gör att patienten får den individanpassade omvårdnad som den bedömts behöva. Om 

sjuksköterskans omvårdnadsordination ratas av en annan kollega på grund av dennes eget 

tycke så bryter denna mot patientens rätt till att få lika vård. Eftersom sjuksköterskan även har 

en arbetsledande roll så visar ett sådant beteende att ordinationen inte behöver följas och 

motivationen för övrig personal blir således låg att fortsätta med de individanpassade 

omvårdnadsordinationerna (Ehrenberg& Wallin, 2010).  
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Dokumentation: en grundläggande arbetsuppgift 

Att noggrant observera patienten varje timme och dokumentera uppmätta värden är en 

grundläggande arbetsuppgift inom all intensivvård och detta sker oftast med saturation, puls 

och blodtryck. Andningsfrekvens är något som glöms bort och upplevs som oviktig. Ren 

okunskap, att inte veta hur det ska utföras är en annan anledning till att kontrollen inte utförs 

(Philip, Richardson& Cohen, 2013). Vårdpersonalen förlitar sig ofta på saturationsvärdet och 

nöjer sig med att det ligger inom satta målvärden och noterar därför inte andningsfrekvens 

och andningsmönster. Detta kan leda till att patienten saknar dokumenterade värden som gör 

att det blir svårare att värdera om och när patienten försämras (Parkes, 2011). 

Journalföringsplikten är en viktig uppgift inom vården. Skyldighet att föra patientjournal 

gäller inte för all hälso- och sjukvårdspersonal. Sådan skyldighet gäller för yrkesutövare med 

legitimation som den legitimerade sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2014). 

 

I patientdatalagen § 6 står det: En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en 

god och säker vård av patienten [kursivering tillfogad]. Det betyder att den legitimerade 

sjuksköterskan ska dokumentera de observationer och åtgärder som utförts (Riksdagen, 2008). 

 

Vårdhandbokens dokumentationskapitel understryker att patientjournalen ska innehålla 

återkommande bedömningar som bland annat ska bygga på observationer, prover och 

undersökningar. Den ska även innehålla uppgifter som belyser patientens aktuella tillstånd 

(Björvell, 2014). 

Neurokirurgens intensivvårdsavdelning  

På neurokirurgens intensivvårdsavdelning (Niva), vårdas främst patienter med intra-eller 

extracerebrala blödningar efter skalltrauma, subarachnoidalblödningar, arteriovenösa 

missbildningar i hjärnans kärl och tumörer i hjärnan eller hjärnhinnorna som är i behov av 

intensivvård. Det absolut viktigaste med vården efter en hjärnskada är att undvika sekundära 

skador och komplikationer. Detta genom att optimera förutsättningarna för läkning kring den 

primära skadan. Denna vård är extra viktig eftersom skadeområdet inte alltid är åtkomligt för 

direkt behandling (Blommengren & Ohlgren, 2007; Enblad & Hårdemark, 2005; Tsang & 

Whitfield, 2011). Hjärnan behöver ha en god syretillförsel för att kunna läka.  Skallskadade 

patienter är därför extra känsliga för till exempel hyperventilation ger vasokonstriktion av 

hjärnans kärl. Detta påverkar i sin tur hjärnans blodförsörjning och kan leda till sekundära 

komplikationer som till exempel ischemi. Om patienten börjar hypoventilera kan andra 

problem uppstå eftersom koldioxidnivåerna i blodet då ökar så vidgas blodkärlen med risk för 

att patienten får ett ökat intrakraniellt tryck som i sin tur kan leda till andra sekundära 

komplikationer (Blommengren & Ohlgren, 2007) 

 

Arbetet på en intensivvårdsavdelning innehåller mycket teknisk apparatur som kan underlätta 

vid övervakning av vitalparametrar. På Niva går alla övervakningsvärden såsom intrakraniellt 

tryck, arteriellt blodtryck, hjärtfrekvens, saturation och temperatur per automatik in i den egna 

dataövervakningsjournalen. De enda parametrar som inte mäts automatiskt är timdiures och 

andningsfrekvens på den spontanandandes patienten. Att observera och dokumentera 

vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls, blodtryck, saturation och temperatur är 

ansvarig sjuksköterskas uppgift (Edberg& Wijk, 2010). Ofta syns en förändring i en eller flera 

av dessa parametrar flera timmar innan patientens tillstånd synligt försämrats (Jonsson, 

Jonsdottir, Möller& Baldursdottir, 2011; Barfod et al, 2012). 
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De patienter som är vakna och spontanandandes på Niva har ofta drabbats av någon form av 

hjärnblödning eller skalltrauma och noggrann observation är nödvändig för att snabbt kunna 

handla vid försämring av patientens tillstånd.  En annan grupp är de postoperativa patienterna 

som kommer efter lång kirurgi och som behöver observeras noggrant för eventuella 

komplikationer. Ansvarig sjuksköterska ska kontrollera patientens omvårdnadsstatus i början 

och i slutet av sitt pass och däremellan då behov föreligger. I det neurologiska statuset ingår 

att observera puls, blodtryck, andnings- och rörelsemönster. Det neurologiska statuset 

observeras vanligtvis tre till sex gånger per arbetspass om patienten bedöms som stabil och 

om patienten försämras bedöms den var femte till femtonde minut (Blommengren & Ohlgren, 

2007). Hur ofta andningsfrekvens ska dokumenteras finns inte uttryckt i riktlinjer eller 

liknande och et är inte något som läkarna ordinerar. Det är därför helt upp till ansvarig 

sjuksköterska att notera detta och i sin tur informera/omvårdnadsordinera till undersköterska 

att inkludera detta mätvärde i timkontrollerna (Ehrenberg& Wallin, 2010). 

Problemformulering 

Studier visar att andningsfrekvens är en bortglömd parameter som tidigt visar försämring hos 

patienten (Higgins et al., 2008; Kyriacos et al., 2011; Jonsson et al., 2011). 

Dagens sjuksköterskor har den teoretiska kunskapen som krävs för att förstå 

andningsfrekvensens betydelse som vitalparameter vid observation av patientens tillstånd. 

Dessutom har de till sin hjälp teknisk utrustning som hjälper till att automatiskt mäta bland 

annat blodtryck, hjärtfrekvens och saturation (Blommengren& Ohlgren, 2007). Frågan är om 

sjuksköterskan förlitar sig på de andra mätvärdena som saturationsmätning via pulsoxymetri 

och den tekniska utrustning som kan räkna fel om patienten ändrar position? Hur noga 

observeras parametern och dokumenteras det som ses av ansvarig sjuksköterska?  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskan, vid en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning, uppfattar betydelsen av patienters spontana andningsfrekvens och 

beskriva hur ofta de dokumenterar andningsfrekvensen. 

METOD 

För att genomföra denna studie valdes kvalitativ ansats med öppna intervjuer och 

semistrukturerade frågor som metod eftersom intensivvårdssjuksköterskans egen beskrivning 

var vad studien ville fånga (Trost, 2010). En intervjuguide skapades av förbestämda öppna 

frågor inom det problemområde som intervjun behandlade. Intervjuguiden fungerar som mall 

och stärker strukturen i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta gav 

intensivvårdssjuksköterskan möjlighet att fritt utforma sitt svar vilket öppnade upp för 

eventuella följdfrågor. Fördelen med en intervjustudie är möjligheten att förtydliga frågan om 

det uppstår funderingar eller om den intervjuade missuppfattar frågan. Det ökar därför 

möjligheten att få utförliga svar (Polit & Beck, 2008).  

Urval 

Urvalskriterierna var legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård på 

en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning i en storstad. Specialistutbildning inom intensivvård 

är ett krav för att den legitimerade sjuksköterskan ska kunna arbeta på en 

intensivvårdsavdelning. Valet av storstad grundades på geografisk närhet. Detta för att 

besvara syftet. 
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Urvalsgrupp 

Sex kvinnor och en man inkluderades i studien. Deras erfarenhet av intensivvård varierade 

mellan två till tjugofem år. Alla hade arbetat som legitimerad sjuksköterska minst tre år innan 

de studerat vidare till specialistsjuksköterska inom intensivvård och därefter börjat arbeta på 

en intensivvårdsavdelning. 

Genomförande 

Intervjuguide 

En intervjuguide skapades med frågor utifrån studiens syfte (bilaga I). Öppna 

semistrukturerade frågor användes för att ge deltagarna möjlighet till längre och utförligare 

svar (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Pilotintervju 

En pilotintervju utfördes för att se om frågorna som valts gav svar till syftet och resultatet av 

denna bedömdes hålla måttet för att ingå i studien. Den intervjuade valdes utifrån 

urvalskriterierna. 

 

Datainsamling 

 

Intervjuerna tog plats i ett avskilt rum på avdelningen efter att arbetspasset avslutats.  

Intensivvårdssjuksköterskorna valdes ut enligt bekvämlighetsurval utifrån vilka som var 

tillgängliga de två aktuella intervjudagarna (140104-140105). Alla de tillfrågade 

intensivvårdssjuksköterskorna fick muntlig och skriftlig information om studien och dess 

syfte innan intervjun och fick därefter välja om de ville delta eller inte (bilaga II). Intervjuerna 

utgick ifrån de i förväg formulerade frågorna och i vissa fall uppföljande frågor. Varje 

intervju avslutades med frågan om deltagaren hade något mer att tillägga enligt 

rekommendation från Kvale & Brinkmann (2009). Intervjuerna spelades in med 

ljudbandspelare för att säkerställa att inga svar missades. Intervjuerna varade mellan fem till 

femton minuter. Efter sju intervjuer framkom inga nya synpunkter vilket visade på att mättnad 

av data uppnåtts (Polit & Beck, 2008). 

Databearbetning 

Materialet har behandlats enligt kvalitativ innehållsanalys då den är lämplig för att processa 

data som är insamlad skriftligt och/ eller verbalt, vilket är vanligt inom 

omvårdnadsforskningen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna genomfördes. 

Därefter lyssnades de igenom igen och jämfördes med transkriberingarna som korrigerades 

vid behov. Detta för att säkerhetsställa att inget missats. Materialet skrevs ut i pappersform 

lästes igenom flertalet gånger. Det framträdde några tydliga ämnen som besvarade syftet som 

markerades med olika färger för att få en övergripande bild. 

Dessa ämnen grupperades och skrevs ihop i en gemensam text och ur denna togs 

meningsbärande enheter ut i form av enskilda ord eller delar av meningar som därefter 

förkortades, kodades och grupperades till fyra kategorier (tabell 1).   
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Tabell 1. Exempel på analysprocess av transkriberat material. 

 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Helst ska man väl 

dokumentera en 

gång i timmen … 

men det beror ju 

på… en stabil, icke-

problematisk 

patient gör ju att det 

är lättare att slarva 

…. Om patienten 

har 

andningsproblem så 

är de ju viktigare att 

skriva ofta. 

Om det är en stabil, 

ickeproblematisk 

patient är det lättare 

att slarva med eller 

glömma bort att 

dokumentera. 

Sämre 

dokumentation om 

patient mår bra. 

Dokumentation 

 

Forskningsetiska övervägande 

Datainsamlingen genomfördes i samförstånd och med godkännande av verksamhetschefen 

(bilaga III). I enlighet med Polit och Beck (2008) och Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) har forskaren informerat intervjupersonerna om undersökningens generella 

syfte och deras roll i denna. De har också upplysts om att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser. Intervjupersonerna har 

gett sitt samtycke till att delta i studien. Forskaren och den intervjuade bör inte stå i 

beroendeställning till varandra. Jag valde att inte tillfråga intensivvårdssjuksköterskor som jag 

hade en pågående handledande funktion till med tanke på detta. Forskningsmaterialet och 

uppgifter om deltagarna har förvarats och hanterats så att obehöriga inte kan ta del av dessa. 

Materialet har förvarats på ett externt minne på en låst och säker plats. Allt forskningsmaterial 

har hanterats konfidentiellt. De intervjuade avidentifierades direkt i samband med 

transkriberingen och benämndes med kodnamn, exempel AA1. 

RESULTAT 
Resultatet redovisas utifrån kategorierna: Observation, dokumentation, erfarenhet och 

kunskapslucka. 

Observation 

Sjuksköterskorna beskrev andningsfrekvens som en parameter de oftast noterar automatiskt. I 

de fall något avvikande uppmärksammas gör sjuksköterskorna en mer fokuserad bedömning 

av patientens andning. Som vitalparameter ansåg alla att andningsfrekvensen var lika viktig 

som de övriga vitalparametrarna, framför allt i de fall när den avvek från det normala 

intervallet. 

Patienter som uppvisar symtom från luftvägar. 

En patient med hög andningsfrekvens är ofta hyperventilerad och utan undantag uppgav 

sjuksköterskorna att det var något de lade fokus på när de observerade patienten eftersom 

hyperventilering har en menlig effekt på hjärnan. I de fall där patienten verkar trött och har en 

låg andningsfrekvens är det en omedelbar varningsklocka för att kontrollera att patienten inte 

har försämrats i sin neurologi vilket alla de intervjuade nämnde under intervjuernas gång.  
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”… står och andas med dem för att känna om det här gick lagom fort, man ser 

ju och hör… multifaktoriell grej” 

Patienter som snabbt kan försämras. 

Utan undantag ansåg alla tillfrågade sjuksköterskor att de har full uppsikt över hur patienten 

andas under sitt arbetspass. Om sjuksköterskan har ansvar för en eller två patienter gör en 

större skillnad för hur mycket uppsikt den har över sin patients tillstånd. När de har ansvar för 

en patient befinner de sig närmare patienten,”bedside”, och har oftast patienten i blickfånget 

hela tiden vilket underlättar för observation. I jämförelse med när de har ansvar för två 

patienter då behovet av att undersköterskorna kontinuerligt observerar patienterna och 

informerar sjuksköterskan om iakttagelser. Om de uppfattade att det var någon form av 

problem med patientens andning, antingen genom egen observation eller efter rapportering av 

föregående sjuksköterska var de mer observanta på den under sitt pass. Kunde patienten prata, 

äta och dricka utan att verka påverkad i sin andning skedde observationerna mest i 

förbigående.  

”Det är en parameter över hur patienten mår och indikerar många saker för oss 

sjuksköterskor i kombination med andra faktorer.” 

 ”En post-op patient, där ingår det ju… då är det ju något man får räkna hela 

tiden, det ska man göra.” 

”Beror på patientens status, om det är en patient med problem med andningen 

så är det absolut en gång i timmen dokumenterat men man observerar oftare.” 

Dokumentation 

 

Ju friskare patient desto sämre dokumentation. 

Det framkom att sjuksköterskorna var osäkra på hur ofta de förväntades dokumentera men 

alla uttryckte ett dåligt samvete över att inte göra det oftare. Om de uppfattade att patienten 

hade någon form av andningsproblem eller om andningsfrekvensen låg under eller över 

normalintervallet så uttryckte alla att de lade större vikt att dokumentera detta. 

”helst ska man väl göra det en gång i timmen… men det beror ju på… med en 

ickeproblematisk patient så är det ju lättare att slarva” 

Dålig kunskap om hur ofta de förväntas dokumentera vitalparametrar. 

En tredjedel av de intervjuade ansåg att de inte behövde dokumentera varje timme när 

patienten var uppkopplad till övervakningsskåp som noterar hjärtfrekvens via EKG-elektroder 

som klistras på bröstkorgen. Via övervakningsapparaturen kan andningsfrekvens automatiskt 

registreras genom att den genom EKG-elektroderna registrerar om bröstkorgen höjs som vid 

inandning. Samtidigt uppger sjuksköterskorna att värdet inte alltid är pålitligt som i de fall då 

patienten är snabbandad, har ytlig andning och ibland även i sidoläge. 

Hur ofta ska andningsfrekvens dokumenteras? Ingen var helt säker men alla trodde att den 

ingick i de kontroller som görs varje hel timme. Ingen uppgav att den dokumenterade 

andningsfrekvens varje timme-”fast jag borde nog”. Fler än hälften uppgav att tidsbrist, slarv 

och glömska gjorde att de inte dokumenterade lika ofta som de själva upplevde att de borde 

göra. 

 ”jag gör det tre gånger per pass, men egentligen tycker jag att jag är dålig om 

jag bara gjort det tre gånger för jag har ju fattat det som att vi ska göra det varje 

timme men jag har ju observerat hela tiden.” 



 

9 

”alldeles för sällan… om jag dokumenterat det och det fortsätter se juste ut så 

låter jag det stå kvar… det som är sist skrivet gäller liksom.” 

Erfarenhet 

De sjuksköterskor som varit med om situationer tidigare där deras observationer lett till 

åtgärder var mer uppmärksamma och tyckte att de fångade upp förändringar tidigare nu. De 

som hade haft situationer där andningsfrekvensen varit vägledande symtomet beskrev dessa 

bland annat så här: 

”Patienten var takypnoisk, hade över trettio i andningsfrekvens, svårt att få luft 

och lågt blodtryck… visade sig vara en pneumothorax som jag upptäckte. ” 

”Patienter som man hämtar från operation som har fem i andningsfrekvens där 

man undrar om det är kvarvarande sederingseffekt eller neurologi?” 

”På natten på avdelning ville man ju inte väcka patienten hela tiden men där 

har jag hittat begynnande sepsis några gånger med hjälp av att räkna 

andningsfrekvens. Hög frekvens kan ju betyda hög feber.” 

Kunskapslucka 

Alla de intervjuade påtalade att de inte fått till sig hur viktiga vitalparametrarna var under 

grundutbildningen. Däremot tyckte de att specialistutbildningen lade god kunskapsgrund dels 

genom teori och senare genom praktik. Flera tyckte att förmågan att se hela patienten, ta på 

patienten och inte stirra sig blind på teknisk apparatur utan att lita på sina egna sinnen, var 

något som kom med erfarenhet. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
När insikten om att det inte fanns tillräckligt med material för att genomföra en litteraturstudie 

blev nästa fråga om en observationsstudie skulle kunna ge de svar som eftersöktes. Studiens 

syfte var att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskan uppfattar betydelsen av patienters 

spontana andningsfrekvens samt beskriva hur ofta de dokumenterar denna spontanandning. 

Valet blev därför en intervjustudie eftersom det öppnade upp möjligheten att ställa följdfrågor 

och fördjupa sig i ämnet vilket inte hade varit möjligt i en observationsstudie. En pilotintervju 

utfördes för att pröva frågorna och resultatet var tillfredsställande och intervjun fick därför 

ingå i materialet. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden. 

 

Valet av Niva- sjuksköterskor föll sig naturligt då författaren själv arbetar som en sådan och 

därför har inblick i hur mycket av vården och omvårdnaden som styrs utifrån andningen och 

andningsarbetet. Intervjuerna var korta och utgick ifrån en intervjuguide. Troligtvis hade 

resultatet inte blivit annorlunda om intervjuerna varit längre och mer djupgående för de svar 

som intervjuerna genererade visar på hur deras verklighet ser ut. Författarens förförståelse om 

hur arbetet på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning kan se ut är en förutsättning för att 

tolkningen av materialet ska bli så korrekt som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004).  

Intervjuguiden gav ramen till intervjuerna och garanterade att alla de intervjuade ställdes inför 

samma frågor även om deras svar utvecklades åt olika håll. Författarens relation, som kollega 

till de intervjuade påverkade sannolikt intervjuerna. Uppfattningen är ändå att om den 

påverkade var det mest på ett positivt sätt eftersom de intervjuade var medvetna om 

författarens förförståelse. Detta i kombination med arbetsrelationen till de intervjuade skapade 

en informell känsla, mer som ett samtal kollegor emellan.  
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Stor vikt lades vid att försäkra att ingen beroendeställning fanns mellan författare och de 

sjuksköterskor som intervjuades. Exempel på möjliga beroendeställningar är handledning och 

mentorskap (Polit & Beck, 2008). 

 

Intervjuguiden såg till att samtalet höll sig till ämnet. Som ensam författare saknades ett 

bollplank, en roll som en medförfattare givetvis skulle ha haft. Frågan blir då om detta har 

påverkat studien och svaret är troligtvis inte i så stor omfattning att resultatet blivit ett annat 

om vi hade varit två författare. Författaren har noggrant följt intervjuguiden och transkriberat 

intervjuerna ordagrant för att kunna förhålla sig så neutral till materialet som möjligt. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att de personliga erfarenheterna influerar forskarens 

tolkning. Att ljudinspelningarna gjordes var därför essentiellt för att få en ordagrann 

dokumentation av vad deltagarna uttryckt. Ljudinspelningarna genomlyssnades flertalet 

gånger för att säkerställa att inget missats eller feltolkats. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

ger citat en ökad förståelse men risken finns att valet av citat också kan ge en vinklad bild. 

Citat kan öka tydligheten i svaret genom att sätta ett resultat i ett sammanhang från 

verkligheten. Baserat på deltagarnas egna ord bearbetades materialet förutsättningslöst i 

enlighet med induktiv metodansats. 

Trovärdighet 

Studiens författare är anställd på avdelningen där intervjun genomfördes vilket är något som 

kan påverka resultatet eftersom det gör det svårt att förhålla sig helt objektiv till ämnet. Om 

forskaren har personlig anknytning till de intervjuade kan det spegla sig i resultatet genom att 

forskaren medvetet eller inte bortser från eller lägger annat fokus på resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Trovärdigheten i studien utvärderas i relation till de metoder som används 

för att nå resultatet. Om syftet kan belysas från flera olika aspekter ökar trovärdigheten i den 

kvalitativa studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

De intervjuade hade mer än tre års arbetslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med 

varierande inriktning inom vården innan de sökte till specialistutbildning med inriktning 

intensivvård. Flera av dem hade arbetat på andra intensivvårdsavdelningar kortare eller längre 

perioder innan Niva. Detta ökade möjligheten att få fylligare svar eftersom de hade mer 

erfarenheter att utgå ifrån. 

Överförbarhet 

Det är upp till läsaren att bedöma om studieresultatet är trovärdigt och kan överföras till andra 

situationer och grupper (Polit & Beck, 2008). Hur urval, datainsamling och analysprocessen 

har gått till är beskrivet i studien. I resultatet redovisades flertalet intervjucitat för att stärka 

pålitligheten. 

Resultatdiskussion 

Forskning har visat att det är ofta som andningsfrekvens inte observeras korrekt utan räknas 

lite ungefärligt. Hos den svårt sjuke patienten är det viktigt att stå en hel minut och räkna 

varje andetag och andningsmönstret bör noteras (Elliott & Coventry, 2012). Det vanligaste 

sättet var att räkna andetagen under trettio sekunder och sedan dubbla summan för att få 

värden för en minut. Resultatet visade att ”observation per automatik” är vad de intervjuade 

sjuksköterskorna anser att de gör när de är vid patientens sida. 

 

Det framkom att det saknades kunskap om hur ofta andningsfrekvens ska dokumenteras. Att 

inte veta hur ofta gjorde att alla utgick ifrån att den borde dokumenteras varje timme.  
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Trots att patientens andning observerades kontinuerligt var det inte någon av de intervjuade 

intensivvårdssjuksköterskorna som regelbundet dokumenterade andningsfrekvens varje 

timme. Flera av de intervjuade uppgav att de hade skuldkänslor för detta. Att inte observera 

och dokumentera andningsfrekvens är även ett internationellt problem. Trots att observation 

och dokumentation av andningsfrekvens ingår i riktlinjer och olika protokoll på sjukhusen är 

det ändå flertalet studier som visar att just den parametern är den mest bortglömda.(Barfod et 

al, 2012; Cretikos, Bellomo, Hillman, Chen, Finfer & Flabouris, 2008; Ludikhuize, 

Smorenburg, de Rooij & de Jonge, 2012). I en studie fann man att endast 29 procent av 

patienterna hade dokumenterade värden (Parkes, 2011).  

 

Författaren har observerat att det ofta saknas dokumentation om patientens andning och 

andningsfrekvens. Detta understryks i intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna på 

Niva. Sjuksköterskorna på akutmottagningar och vårdavdelningar i dessa studier var inte 

specialistutbildade inom intensivvård men belastades ofta, precis som i Sverige, med svårt 

sjuka patienter med större behov på grund av att intensivvårdsavdelningarna inte hade plats 

för dem. Kraven på dem var därför höga och sjuksköterskornas kunskapsnivå inte alltid i nivå 

med patienternas behov. Där framkom det att flertalet sjuksköterskor varken teoretiskt eller 

praktiskt visste hur andningsfrekvens skulle bedömas (Jonsson et al, 2011; Ludikhuize, Jonge 

& Goossens., 2011; Kyriacos et al., 2011; Higgins et al., 2008). 

Det överensstämmer med det som de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna berättade, att 

de inte upplevde att grundutbildningen för att bli legitimerad sjuksköterska gett dem 

tillräcklig kunskap för att kunna observera och förstå betydelsen av förändringar i 

vitalparametrarna. Däremot var det ingen av de intervjuade som uppgav att det längre var 

okunskap som nu gjorde att de inte dokumenterade utan mer tidsbrist och slarv. Om patienten 

inte upplevdes ha några besvär slarvades det eller glömdes det bort mer. 

  

I Storbritannien, precis som i Sverige, bemannas avdelningarna allt mer av nya och oerfarna 

sjuksköterskor och det studierna visar på är att när sjuksköterskans kunskap och erfarenhet 

inte räcker till så påverkar det patientens chans till överlevnad. Att inte ha erfarna kollegor 

omkring sig att rådfråga gör att risken ökar för att sjuksköterskan väntar med att kontakta 

läkaren.  Som när ett från början diffust symtom utvecklat sig till något mer allvarligt. De 

erfarna sjuksköterskorna på Niva observerar sin/sina patienter hela tiden eftersom de så gott 

som alltid befinner sig i deras närhet. De beskriver hur de har full uppsikt över patienten 

under sitt arbetspass och därför snabbt kan uppfatta eventuella försämringar. Ofta reagerar de 

på att patienten har en ökad andningsfrekvens och är hyperventilerad och letar efter möjlig 

orsak till detta. Studier har visat tydliga samband mellan förändring av patientens 

andningsfrekvens som initialt symtom som sedan utvecklat sig till en försämring av patientens 

tillstånd och risk för ökad mortalitet (Kyriacos, Jelsma & Jordan, 2014; Barfod et al, 2012). 

Bristande kunskap i medicinska termers innebörd leder till att sjuksköterskan drar sig för att 

kontakta läkaren för att inte verka dum eller av rädsla för att inte bli tagen på allvar (Philip, 

Richardson & Cohen, 2013). 

 

Kompetens står i direkt relation till sjuksköterskans erfarenhet. Kompetens är att kunna dra 

snabba och korrekta slutsatser om patientens tillstånd. Kunskap om vilka riktlinjer arbetet ska 

utföras utifrån är också en del av klinisk kompetens (Ääri, Suominen & Leino-Kilpi., 2007). 

Precis som i resultatet i denna studie där de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna påtalar 

att tidigare erfarenheter gett dem kunskap att reagera tidigare på tecken på försämring hos 

patienten. Det som inger ökad trygghetskänsla för den nya intensivvårdssjuksköterskan är 

tillgången på erfarna kollegor och läkare att rådfråga. Precis motsatsen mot hur det ser ut på 

vårdavdelningarna där oerfarna sjuksköterskor kan stå ensamma i brist på erfarna kollegor. 
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Slutsats 

Resultatet av intervjustudien visar att kunskapen och erfarenheten för att förstå värdet av att 

observera och dokumentera andningsfrekvens finns hos de specialistutbildade 

intensivvårdssjuksköterskorna. De uppgav också att innan specialistutbildningen saknade de 

grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i hur observation av vitalparametrar skulle 

utföras och vilka åtgärder som förväntades. I likhet med internationella studier som visar att 

grundutbildade sjuksköterskor saknar kunskap om hur observationen görs och vad den kan 

indikera. Att manuellt, med andra ord stå bredvid patienten och räkna antal andetag per minut 

är en observation som bevisats kunna ge besked om patienten håller på att försämras. 

Oberoende av sjuksköterskans kunskapsnivå och erfarenhet är andningsfrekvens den 

vitalparameter som oftast glöms bort, framför allt om patienten inte uppvisar några 

andningsbesvär. Att införa tydliga riktlinjer för hur observation och dokumentation ska 

utföras ökar kunskapen och medvetenheten hos personalen. 

 

Flertalet studier visar på bristande kunskaper hos sjuksköterskor och de intervjuade 

samstämmigt uttryckt detsamma vore det önskvärt om sjuksköterskeutbildningen lade större 

vikt på vitalparametrarnas betydelse under grundutbildningen (Kyriacos, Jelsma & Jordan, 

2014; Barfod et al, 2012; Philip, Richardson & Cohen, 2013; Cretikos, Bellomo, Hillman, 

Chen, Finfer & Flabouris, 2008; Ludikhuize, Smorenburg, de Rooij & de Jonge, 2012). 

Fortsatt forskning 

Andningsfrekvens är en vitalparameter och ett mätvärde som studier och artiklar hänvisar till 

frekvent men det är uppenbart så, även i detta arbete, att teori och praktik inte alltid går hand i 

hand. Mer forskning är alltid önskvärt och att forskningens resultat befästs i verksamheten ett 

måste. Förhoppningen är att med hjälp av denna studie visa på behovet av att nya tydliga 

riktlinjer för observation och dokumentation av andningsfrekvens implementeras inom 

kliniken. Därefter vore en ny jämförande studie önskvärd för att synliggöra om de nya 

riktlinjerna lett till ökad dokumentation av andningsfrekvens hos den spontanandandes 

patienten. 



 

13 

REFERENSER 

 

Barfod, C., Lauritzen, M. M. P., Danker, J.K., Söletormos, G., Forberg, J.L., Berlac, P.A., … 

Lange, K.H. (2012). Abnormal vital signs are strong predictors for intensive care unit 

admission and in-hospital mortality in adults in the emergency department- a prospective 

cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.  

20 (28). 

 

Björvell, C. (2014). Dokumentation. Hämtad den 23 april, 2014, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Dokumentation/Patientjournalens-innehall-och-

funktion/  

 

Blommengren, A. & Ohlgren, B. (2007). Neurokirurgisk vård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Cretikos, M.A., Bellomo, R., Hillman, K.., Chen, J., Finfer, S. & Flabouris, A. (2008). 

Respiratory rate: the neglected vital sign. The Medical Journal of Australia 188 (11), 657-

659. 

 

Edberg, A. & Wijk, H. (2010). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa.  

Kristianstad: Studentlitteratur AB 

 

Ehrenberg, A. & Wallin, L.(2010). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. 

Kristianstad: Studentlitteratur AB 

 

Elliott, M. & Coventry, A. (2012). Critical care: the eight vital signs of patient monitoring. 

British Journal of Nursing, 21(10), 621-625.  

 

Enblad, P. & Hårdenmark, H. -C. (2005). Neurointensivvård. I. A. Larsson & S. Rubertsson 

(Red.), Intensivvård (s.133-152). Stockholm: Liber. 

 

Graneheim, U. H.& Lundman, B.(2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Henderson, V. (1997). Basic Principles of Nursing Care. (s.42-43). Washington D.C. 

American Nurses Publishing. 

 

Higgins, Y., Marie-Tillott, C., Quinton, S. & Richmond, J. (2008). Promoting patient safety 

using an early warning system. Nursing standard, 22 (44), 35-40. 

 

Jonsson, L., Axelsson, C.,Bylow, H., Herlitz, J., Rubertsson, S., Sari, F. & Silfverstolpe, J. 

(u.å.). Kurshandbok i Avancerad hjärt- och lungräddning för vuxna. Hämtad den 12 mars 

2014, från http://www.hlr.nu/sites/hlr.nu/files/attachment/A%20HLR%20vuxen.pdf 

 

Jonsson, T., Jonsdottir, H., Möller, A. D.& Baldursdottir, L. (2011). Nursing documentation 

prior to emergency admissions to the intensive care unit. Nursing in critical care Jul-Aug; 16 

(4), 164-9. doi: 10.1111/j.1478-5153.2011.00427.x 

 



 

14 

Jäderling, G. (2011). PM Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Hämtad den 26 nov 2013, 

från http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/vhandbok.nsf/ 

0/4F5B773EF55EE62DC12578B100220B85 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2.uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kyriacos, U., Jelsma, J. & Jordan, S. (2011). Monitoring vital signs using early warning 

scoring systems: a review of the literature. Journal of Nursing Management 19, 311-330. 

 

Kyriacos, U., Jelsma, J. & Jordan, S. (2014). Record review to explore the adequacy of post-

operative vital signs monitoring using a local modified early warning score (Mews) chart to 

evaluate outcomes. PLOS ONE 9(1), e87320 

 

Layon, A. J., Gabrielli, A. & Friedman, W. A. (2004). Textbook of Neurointensive Care. 

Philadelphia: Saunders. 

 

Ludikhuize, J., Jonge, E. & Goossens, A. (2011). Measuring adherence among nurses one 

year after training in applying the Modified Early Warning Score and Situation-Background-

Assessment- Recommendation instruments. Resuscitation 82, 1428-1433. 

doi:10.1016/j.resuscitation.2011.05.026 

 

Ludikhuize, J., Smorenburg, S. M., de Rooij, S. E. & de Jonge, E. (2012). Identification of 

deteriorating patients on general wards; measurement of vital parameters and potential 

effectiveness of the Modified Early Warning Score. Journal of Critical Care 27, 424.e7- 

424.e13. doi:10.1016/j.jcrc.2012.01.003 

 

Parkes, R. (2011). Rate of Respiration: The Forgotten Vital Sign. Emergency Nurse, 

19(2), 12-18. 

 

Philip, K., Richardson, R. & Cohen, M. (2013). Staff perceptions of respiratory rate 

measurement in a general hospital. British Journal of Nursing, 22(10), 570-574. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins. 

 

Richardson, M. (2003). Physiology for practice: the mechanisms controlling respiration. 

Nursing Times, 99(41), 48-50. 

 

Riksdagen (2008). Patientdatalag, SFS nr: 2008:355. Hämtad den 15 april 2014, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/?bet=2008:355#K3  

 

Socialstyrelsen (u.å.). Vad innebär legitimation? Hämtad den 27 februari 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation 

 

Scouterna (u.å.). Andning, blödning, chock. Hämtad den 9 december 2013, från 

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aktivitet/andning-blodning-

chock/  

 



 

15 

Trost, J.( 2010). Kvalitativa intervjuer, 4e uppl. Lund: Studentlitteratur, 43-44. 

Tsang, K. K. & Whitfield, P. C. (2011). Traumatic brain injury: review of current 

management strategies. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 50(2011), 298-308. 

doi:10.1016/j.bjoms.2011.03.004. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad den 28 april 2014, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Ääri, R.-L., Suominen, T. & Leino-Kilpi, H. (2007). Competence in intensive and critical 

care nursing: A literature review. Intensive and Critical Care Nursing 24, 78-89. 

doi:10.1016/j.iccn.2007.11.006. 

 



Bilaga I 

 

I 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor:  
Hur länge har du arbetat som leg.sjuksköterska?  

Hur länge har du arbetat som IVA-sjuksköterska? 

 

 

Fråga 1: Vilken betydelse har andningsfrekvens som parameter för dig när du kontrollerar din 

patients omvårdnadsstatus? 

 

Fråga 2: Beskriv hur du gör när du observerar/räknar andningsfrekvens? 

 

Fråga 3: Dokumentation av patientens andningsfrekvens under ditt arbetspass, Hur ofta gör du 

det? (ev följdfråga Om det varierar- vilka faktorer påverkar?) 

 

Fråga 4: Beskriv när du anser att andningsfrekvens ska observeras? 

 

Fråga 5: Kan du beskriva en situation då denna observation haft betydelse för din patient? 

 

Fråga 6: Spontant: har du någon annan tanke kring området andningsfrekvens? 
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II 

Deltagarinformation 

 

Jag, Anja Thörnqvist, arbetar på NIVA som intensivvårdssjuksköterska och studerar 

Kandidatprogrammet på Sophiahemmets Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 

poäng, har jag för avsikt att göra en studie för att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskan, 

vid en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, uppfattar betydelsen av patienters spontana 

andningsfrekvens samt beskriva hur de dokumenterar denna spontanandning. 

 

Jag vill därför tillfråga dig om att delta i denna intervjuundersökning. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter att genomföra. Ditt svar kommer att behandlas anonymt 

och redovisas i en form där inga enskilda svar kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig 

för att dra dig ur i ett senare skede kommer detta inte att medföra några negativa 

konsekvenser för dig. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till mig 

per telefon eller email.  

 

Med vänlig hälsning 

Anja Thörnqvist 

 

 

Anja Thörnqvist 

anja.tornqvist@karolinska.se 

073-7388485 
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