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Bakgrunn 

ü  Kritisk syke, mekanisk ventilerte intensivpasienter har tradisjonelt blitt holdt sedert (Kress & 
Hall 2012) 

ü  Kontinuerlig sedasjon forlenger respiratoravvenning og reduserer utfall (Kress, Pohlmann, O’Connor & 
Hall 2000) 

ü  Protokoll uten sedasjon resulterte i signifikant kortere respiratortid, 
intensivopphold og sykehusopphold (Strøm, Martinussen & Toft 2010)  

ü  Gjentas som en multisenterstudie  
ü  To norske intensivavdelinger  

ü  Lokal sub-studie for å utforske sykepleiernes                                               
erfaringer 

 
  
 



Hensikt og tilnærming 

ü  Utforske sykepleiernes erfaringer med ivaretakelse av kritisk syke, ikke-
sederte, mekanisk ventilerte pasienter 

ü  To fokusgruppeintervjuer 

ü  Tematisk analyse 
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Kyndig oppmerksomhet 

“De fleste pasientene er dårligere, de har mindre å gå på, og drar de ut 
tuben er det ikke sikkert de overlever. Så du må jo være mye mer 
påpasselig. Når de begynner å røre på armer og bein så kan du ikke bare gi 
de Propofol for å sedere de ned.”  
 
ü  En annerledes tenkemåte  
ü  Skjerpet oppfattelse 
ü  En mer fokusert, kontinuerlig oppmerksomhet 
ü  Øyekontakt og felles opplevelse av tillit 
ü  Et bevisst valg 
 



Et fantastisk og krevende forhold 

ü   Annerledes kommunikasjon 
ü  Å bli kjent med pasienten som en person 
ü  Styrket pasientautonomi og pasientmedvirkning 
ü  Tidlig mobilisering 
 
“Men jeg tenker, da han hadde ligget 30 døgn, han hadde ikke overlevd hvis han 
ikke hadde vært våken. For hvis han bare skulle sovet og vært sedert gjennom det, 
så syk som han var, så hadde vi ikke fått ham mobilisert sånn som vi gjorde. (…) 
Ja, det ble gjort en kjempeinnsats. Jeg tenker at han ikke bare ville blitt oppfattet 
som sykere, jeg tror han ville blitt sykere med sedasjon” 
  
ü  Vanskelig smerte- og deliriumbehandling 



Et endret sykepleier-pårørendeforhold 

 
“Når de pårørende kommer til sengen og pasienten åpner øynene og ser på 
de, det synes jeg er en stor forskjell, at jeg må forklare meg på en annen 
måte, men jeg kan ikke akkurat si hvordan, men du sier noe annet, må 
forklare det dypere på en måte…”  
 
ü  Besøkende pårørende ble verdsatt 
ü  En endret måte å kommunisere  
ü  Familiemedlemmer som oversettere 
ü  Trekantsamtale 



Diskusjon og konklusjon 
ü  Balansert optimisme for non-sedasjonsstrategi 

ü  Kontakt og interaksjon med pasient og familie var inspirerende 
ü  Frykt for at agitasjon og stress kunne lede til fysisk tvang 
 

ü  Svakheter ved deltakelse i multisenterstudiet   
ü  Implementering, tverrfaglig samarbeid og fysiske forhold 

ü  Andre resultater ved  
ü  Annen timing av intervju?  
ü  Gjentatte intervju?  



Referanse 

•  Kress, J. P., Pohlman, A. S., O'Connor, M. F., & Hall, J. B. (2000). Daily Interruption of 
Sedative Infusions in Critically Ill Patients Undergoing Mechanical Ventilation. The 
New England Journal of Medicine, 342(20), 1471-1477.  

•  Kress, John P., and Jesse B. Hall. "The changing landscape of ICU sedation." JAmA 
308.19 (2012): 2030-2031. 

•  Laerkner, E., Egerod, I., & Hansen, H. P. (2015). Nurses’ experiences of caring for 
critically ill, non-sedated, mechanically ventilated patients in the Intensive Care Unit: 
A qualitative study. Intensive and Critical Care Nursing, 31(4), 196-204. doi:http://
dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.01.005 

•  Strøm, T., Martinussen, T., & Toft, P. (2010). A protocol of no sedation for critically ill 
patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial. The Lancet, 375(9713), 
475-480.  


