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Sammanfattning:  I denna litteraturstudie granskades 4 vetenskapliga artiklar med 

syfte att undersöka patienters upplevelser av hyperbar 
oxygenbehandling (HBO behandling) för att lyfta fram vad man 
som omvårdnadspersonal bör ha i åtanke inför initiala 
behandlingar. HBO behandling är en behandlingsmetod där 
koncentrerad oxygen administreras till patienter. Behandling med 
HBO får ofta pågå under längre tid för att uppnå läkande effekter i 
exempelvis fall av hypoxiska svårläkta sår. Ett av de initiala 
problem som kan ge obehagskänslor är att behandlingen tar plats i 
tryckkammare, vilket för många är en främmande miljö. Flertalet 
patienter har av denna anledning valt att avstå ifrån behandling. 
Inför behandling är även oro vanligt hos omkring hälften av 
tillfrågade patienter. Väl under behandling beskrivs tristess och 
ovissheten av behandlingens resultat som problem. Fortsatta 
studier om HBO behandling skulle kunna öka kunskapen om 
patienters upplevelser och eventuell oro. Denna kunskap skulle i 
sin tur omvårdnadspersonalen kunna använda för att genom 
omvårdnadshandling minska eventuella obehag av HBO 
behandling. 
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Abstract: This study was conducted as a literature review containing 4 

research articles. The objective of the study was to describe the 
patients’ experiences undergoing hyperbaric oxygen therapy in 
order to highlight important matters, which the caring staff should 
consider in the initial treatment. Hyperbaric oxygen therapy is a 
treatment were high concentrations of oxygen is administered to 
patients. The treatment is often given during a long period of time 
in order to have effect, for example recovery of hypoxic wounds. 
One of the initial problems which can give a sense of discomfort is 
often related to the treatment being carried out in a pressure 
chamber. This is one of the common reasons, why patients reject 
treatment. The results showed that ahead of the treatment, anxiety 
was common among half of the responding patients. When in 
treatment, the problems described were boredom and uncertainty 
related to the outcomes of the treatment. Further research could 
investigate how to reduce patients’ worries and how to improve 
nursing staff’s understanding of the patients’ situation undergoing 
hyperbaric treatment.  
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Inledning 
 
Våren 2006 stod den största och hittills mest avancerade tryckkammaren utvecklad för 
medicinskt ändamål, klar för bruk på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Dess kapacitet att ta 
emot 4 intensivvårdspatienter eller 19 rökskadade patienter med personal, tillsammans med 
den nyöppnade tryckkammaravdelningen, resulterar i cirka 3500 behandlingar per år 
(Karolinska sjukhuset, 2007). Förutom i Stockholm finns behandlingsmöjligheter i Göteborg, 
Luleå, Uddevalla, Helsingborg och Karlskrona (Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård, u.å.).  
 
I tryckkammaren genomförs det som kallas för hyperbar oxygenbehandling (HBO-
behandling). Metoden innebär att patienterna andas oxygen under högre tryck än atmosfärs-
tryck. Det finns många indikationer för behandling främst dykarsjuka, rökskador, hypoxiska 
sår från exempelvis strålskador och vissa former av anaerobiska mjukdelsinfektioner 
(Örnhagen, 1996).  
 
Antalet behandlingar som genomförs i Sverige per år beror på antalet patienter och deras 
diagnos. I Göteborg ligger genomsnittet på 50 patienter per år som behandlas för icke akuta 
indikationer. Dessa patienter får vardera 30 behandlingar enligt sjuksköterskan Joakim Trogen 
på tryckkammaravdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg (telefonsamtal, 11 december 2007). 
 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), framgår det att 
en sjuksköterskans skall ha förmåga att noggrant, utifrån kunskap och omdöme, ge adekvat 
information som patienten förstår, förvissa sig om att patienten känner sig trygg, samt har 
välbefinnande inför och under behandling. Ändå händer det att patienter väljer att avbryta 
eller avstå behandling på grund av exempelvis klaustrofobi (Örnhagen, 1996) eller den långa, 
ofta upprepade, behandlingsperiod som HBO-behandling innebär (Eftedal, Lydersen, Helde, 
White, Brubakk et al., 2004). 
 

Bakgrund 
 

HBO-behandling 
 
Hyperbar (hyperbar= förhöjt tryck) behandling har använts länge och har en lång historia som 
dateras till då de första tryckkamrarna utvecklades under slutet av 1600-talet (Schaefer, 1992). 
Trots behandlingsmetodens långa historia dröjde det innan indikationerna för behandling och 
dess effekter blev påtagliga och dokumenterade. Under 1930-talet uppmärksammades HBO-
behandlingens effekt på tryckfallssjuka och under andra världskriget intensifierades studierna 
av behandling av dykare och flygpersonal (Shirley & Ross, 2001). Efter kriget började 
forskning kring andra områden där HBO antogs ha effekt. Först under 1960- talet kom den 
första välkända studien som kunde påvisa dess positiva effekter (Schaefer, 1992).  
 
HBO i tryckkammare, beskriver Örnhagen (1996), ökar totaltrycket, tillfredställer behov av 
oxygen eller en kombination av dem båda. Mer specifikt ökar mängden oxygen i blodbanan 
samt oxygendiffunderingen till kapillärers omkringliggande vävnad, medan eventuell 
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svullnad samt risken för anaeroba infektioner minskar. Efterhand stimuleras nybildning av 
celler och kapillärer (Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Ö., u.å.). 
 
En ökning av totaltrycket under behandling, behandlar främst tryckfallssjuka. Tryckfallssjuka 
utvecklas då luftens övriga beståndsdelar, främst kvävet, ökat till en så pass förhöjd nivå att 
kroppen inte hinner vädra ut det. Till skillnad från oxygen, som försvinner snabbare, eftersom 
det ingår i cellernas förbränningsprocess, kan kväve ansamlas och bilda proppar som hindrar 
blodets tillförsel av oxygen till kroppens celler (Örnhagen, 1996). En ökad mängd oxygen 
bidrar oftast till bättre läkning vid sår, vid många fall av infektioner samt vid akut eller 
kronisk ischemi, hudtransplantationer, muskeltrauma, brännskador i akut fas, ryggmärgs-
skador, ödem samt kolmonoxidförgiftning (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 
u.å.). Kontraindikationer finns, exempelvis bruk av vissa mediciner, hög feber, vissa fall av 
astma, pneumothorax, graviditet, vissa typer av öronkirurgi och patienter som kan tänkas vara 
våldsamma (Shirley & Ross, 2001; Örnhagen, 1996). 
 
Saunders (2000) beräknar den vanliga dosen vid HBO-behandling till 100 procent oxygen vid 
2,4-2,8 ATA (atmosfär absolut) under ca 45-300 min per gång. Oftast får behandlingen 
upprepas, i vissa fall upp till 40 gånger (Shirley & Ross, 2001). Det är dels risken för 
biverkningar av oxygen, dels tryckets biverkningar som reglerar antalet ATA, längden på 
behandling och hur ofta behandling genomförs (Örnhagen, 1996). Proceduren kan liknas vid 
att sportdyka, fast utan omgivande vatten, och kommer framöver att benämnas som 
nedtryckning.  
 
Tillvägagångssätten vid behandling kan skilja sig åt beroende på typ av tillgänglig tryck-
kammare. Vanligen handlar det om två typer för planerad HBO-behandling, monoplace- eller 
multiplacekammare. Monoplacekammaren är en enmanskammare där patienten får ligga i ett 
cylindriskt rör av plexiglas. Kontakten med omvårdnadspersonal, som befinner sig på utsidan 
av monoplacekammaren, sker via mikrofon och högtalare. Genom glaset ser man varandra 
(Örnhagen, 1996). Monoplacekammaren trycksätts med oxygen istället för luft, vilket innebär 
att patienten inte behöver vare sig mask, huva eller endotrachealtub för administrering av 
oxygen, en fördel när barn skall behandlas (Karolinska sjukhuset, 2007). Kammaren är billig i 
drift och inte särskilt resurskrävande (Schaefer, 1992). Multiplacekammarens utförande kan 
variera beroende av dess ålder och storlek, men gemensamt är att de trycksätts med luft vilket 
kräver mask, huva eller endotrachealtub för administrering av oxygen. Fördelarna med denna 
kammare är slussningsmöjligheten in och ut, omvårdnadspersonals möjlighet att vistas i 
kammaren samt möjligheter för patienterna att göra lägesförändringar under pågående 
behandling. Flera kan behandlas samtidigt, vilket är en fördel eftersom nyttjande av 
kammaren kräver stora resurser (Schaefer, 1992).  
 
Gemensamt för all HBO är den ökade brandrisken (Sheffield & Desautels, 1997). Orsakerna 
till bränderna beror på den förhöjda oxygenhalten i kombination med tekniska fel men även 
saker patienter medtagit in i kammaren som orsakat gnistbildning exempelvis leksaker, 
handvärmare, syntetiska material, cigarettändare, elektronisk utrustning, smink och 
hårvårdsprodukter (Haddon, 2003). Vätskor och produkter som innehåller alkohol 
rekommenderas överhuvudtaget inte vid vistelse i tryckkammare (Schaefer, 1992). 
 
Själva komprimeringen och expansionen av gasen i tryckkammaren vid nedtryckning 
respektive uppstigning kan vara högljudd vilket medför behov av hörselskydd och 
konversationer blir så gott som omöjliga att genomföra. Under pågående tryckförändringar är 
tryckutjämning nödvändig för de flesta, i syfte att minska obehag från örat. Temperaturen 



 

 3 

påverkas också vid tryckförändringar, initialt vid nedtryckning ökar temperaturen och inför 
uppstigning då trycket minskas och återställs till normalt atmosfärstryck sjunker den förhöjda 
temperaturen och en dimma kan uppstå inne i kammaren (Örnhagen, 1996).  
 
 

Omvårdnadspersonalens roll 
 
Vid varje behandling finns omvårdnadspersonal antingen med i kammaren eller utanför, 
beroende på typ av kammare och behandlande enhets rutiner. Omvårdnadspersonal är i 
främsta hand sjuksköterskor då det vanligen är omvårdnad som bedrivs i tryckkammare vid 
planerad behandling (Schaefer, 1992). I Sverige finns i dagsläget ingen specialistutbildning 
för sjuksköterskor som arbetar med HBO behandling. Specialistsjuksköterskor föredras i form 
av intensivvårds- eller anestesisjuksköterskor (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 
u.å.) men även allmänsjuksköterskor arbetar i tryckkammaren (Joakim Trogen, telefonsamtal, 
11 december 2007). 
 
Schaefer (1992) beskriver sjuksköterskans roll vid HBO-behandling som en process 
bestående av tre faser. Den första fasen äger rum innan patientens initiala behandling. Det är 
en allmän orientering där sjuksköterska eller läkare berättar om vad HBO innebär, hur 
behandlingen genomförs, säkerhetsåtgärder som vidtas och hur eventuella obehag kan 
minskas, såsom exempelvis tryckutjämningsbesvär (Schaefer, 1992; Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/ Ö., u.å.). Den ”information” som Socialstyrelsen nämner i sin 
kompetensbeskrivning som sjuksköterskor skall kunna ge sina patienter, kan tolkas olika. 
Granum (1994) beskriver begreppet ”information” som spontana svar på frågor, inte att 
förväxla med patientundervisning som bör vara planerad. Almås & Berntzen (2002) samt 
Klang Söderkvist (2001) utvecklar detta och menar att patientundervisningen bör vara 
utformad utifrån den enskilda individen. Undervisningsmetod liksom material kan variera, 
men målet skall vara att stärka patientens kontroll över sin situation och sin egen medverkan. 
Omvårdnadspersonalen kan hjälpa en patient genom HBO-behandling genom att 
uppmärksamma vilka behov patienten har (Klang Söderkvist, 2001).  
 
På den hyperbara enheten på Östra sjukhuset i Göteborg beskrivs patientförberedelse och 
undervisning som något som får anpassas efter varje patient. Där behandlas årligen behandlas 
ungefär 55 patienter, motsvarande 1000 behandlingar (Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Ö., 
u.å; Joakim Trogen telefonsamtal, 11 december 2007). För vissa patienter kan det räcka med 
den ordinära skriftliga och muntliga information som ges när beslut om HBO-behandling 
tagits. Den innehåller information om vad HBO-behandling innebär, hur behandling går till, 
biverkningar och säkerhetsföreskrifter (Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Ö., 2007). I andra 
fall berättar Joakim Trogen (telefonsamtal, 11 december 2007) att vissa patienter som haft 
stark oro har fått ”torröva” behandling. Stegvis har de vants vid alla moment som behandling 
innebär, till och med fått uppleva tryckökning i tryckkammaren och fått andas oxygen. I de 
fall patienterna inte tillgodogjort sig informationen, har den upprepats.  
 
Klang Söderkvist (2001) menar att om behov som patienten själv inledningsvis anser sig ha 
inte blir besvarade kommer övrig information att tillgodogöras sämre. Säkerheten då 
kunskapen är sämre blir lidande (Örnhagen, 1996) och om patienten har egna orealistiska 
förväntningar kan behandlingen bli en otrevlig upplevelse, som det kan saknas mental 
förberedelse för (Gladfelter, 2006).  
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Den andra fasen är själva behandlingen (Schaefer, 1992). Omvårdnadsansvarig observerar här 
patienten för att identifiera eventuella biverkningar, andningssvårigheter eller övriga obehag. 
Biverkningar kan komma av oxygenet vars toxiska effekt kan ge ryckningar och kramper men 
även symtom av oro, vilket kan vara svårt att skilja från en vanlig psykologisk effekt till följd  
av behandling i tryckkammare. Andningssvårigheterna kan komma av oxygenet och 
uppenbaras som rethosta eller smärta när patienten djupandas (Shirley & Ross, 2001). 
Ett observandum är hur ovana att andas i mask tenderar till att patienten andas genom munnen. 
Andning genom munnen innebär mer fuktavgivning, vilket kan få till följd att slemhinnor 
torkas ut.Om gasen är torr, så ökar mängden avgiven vätska ytterligare. I kombination med en 
förhöjd temperatur blir risken för de-hydrering påtaglig. Nedtryckningen innebär ett ökat 
tryck på extremiteterna, vilket gör att blodet koncentreras centralt i kroppen. En patient som 
är dehydrerad kan komma att känna sig pigg ”på djupet”, men vid uppstigning kan patienten 
få en blodtryckssänkning, vilket kan leda till cirkulationschock. Även oxygenet som ökar i 
blodet, gör patienten piggare ”på djupet”, men vid uppstigning kommer patienten att bli sämre 
eftersom oxygenkoncentrationen minskar till normal nivå (Örnhagen, 1996). Övriga obehag 
kan komma från tryckförändringar och temperaturskillnader. 
 
Den tredje fasen inträffar när behandlingen avslutats. Patienten undersöks av läkare eller 
sjuksköterska för eventuella obehag. Redan given information kan upprepas om vad som kan 
förväntas efter behandling, exempelvis känslan av att vara lomhörd till följd av undertryck i 
örat och synförändringar (Örnhagen, 1996). Fortsatt är det av vikt att patientens frågor 
besvaras så att trygghet bibehålls (Schaefer, 1992).  
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av hyperbar oxygenbehandling för 
att förtydliga de omvårdnadsåtgärder som vårdpersonal kan utföra inför behandling. 
 

Metod 
 
Studien var en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar med en omvårdnadsaspekt användes. 
 

Datainsamling 
 
Sökningen genomfördes under två tillfällen den 23 samt 27 oktober. Academic Search Elite, 
PsycInfo, Cinahl, Science Direct och PubMed, databaser som är tillgängliga för studenter vid 
högskolan i Halmstad samt Campus Varberg, nyttjades. Sökorden som användes var anxious, 
education, expect, experience, hyperbar, hyperbaric oxygen therapy, knowledge, nurse, 
patient och research. De allra flesta sökorden trunkerades och kombinerades enligt boolesk 
sökteknik. För att utöka resultaten av samtliga sökningarna genomfördes samtliga med 
fritextord. Anledningen till att denna metod användes var för att få så många träffar som 
möjligt på valda sökord. Inklusionskriterier var researchartiklar som lyfte fram patienters 
erfarenheter av HBO-behandling och exklusionskriterier var artiklar som inte var skrivna på 
engelska samt reviewartiklar. Ytterligare ett exklusionskriterium gjordes på artiklar skrivna 
före 1980-talet. Anledningen till att artiklar kunde inkluderades var dels för att 
tryckkammarmodeller från 1980-talet fortfarande används idag, den andra anledningen var för 
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att utöka materialet till litteratursammanställningen. Resultaten av sökningarna granskades 
inledningsvis utifrån respektive titel. Titlar som inte ansågs intressanta för syftet valdes bort, 
utan att läsa abstracten. I de fall artiklar påträffades i flera sökningar så inkluderades de i 
totalsökningen och inte i resultaten för urval 2. Artiklar vars titlar och abstract verkade 
stämma in på litteraturstudiens syfte visade sig bli 15 som skrevs ut i fulltext i den mån det 
var möjligt. 3 artiklar fick beställas via biblioteket på Campus Varberg. Av dessa 15 träffar 
visade sig 7 inte vara vetenskapliga, 1 var reviewartikel och 3 ej relevanta för syftet. 
Reviewartikeln var från tidigt 80-tal och artiklarna i dess referenser visade sig vid manuell 
sökning vara bland annat från 60-talet, ansågs därför inte relevanta. De artiklar som inte 
ansågs relevanta handlade om sömn i hyperbar-  och hypobarmiljö, kvalitén på spermier hos 
dykare som vistades i hyperbarmiljö och behandling av dykare med tryckfallssjuka. De 
artiklar som var kvar, 3 kvantitativa och 1 kvalitativ, granskades enligt Carlssons & Eiman 
(2003) bedömningsmall för kvantitativa respektive kvalitativa vetenskapliga artiklar. Samtliga 
4 behölls för urval 2. Aktuella sökningar och dess sökord finns beskrivna i tabell bilaga I.  

Databearbetning 
 
Artiklarna som fanns kvar efter granskning lästes ett flertal gånger. Eftersom samtliga artiklar 
var skrivna på engelska uppstod ibland behov av att slå upp specifika ord för att förstå texten. 
När samtliga texter förstods, gicks de genom ytterligare en gång och samtliga resultat 
relevanta för syftet noterades. Dessa resultat från artiklarna sammanfattades i mindre 
grupperingar. Utifrån dem skrevs resultatet i löpande text. 
 
Artiklarna som kom att användas i resultatet redovisas i bilaga II. 
 

Resultat 
 
Patienterna uppfattade behandlingen på olika sätt, beroende av deras tidigare personliga 
erfarenheter. Vissa patienter menade att de varit med så många olika medicinska behandlingar 
att ytterligare en inte spelade någon större roll (Chalmers, Mitchell, Rosenthal & Elliott, 
2007). Andra patienter uttryckte uppgivenhet och besvikelse över ytterligare behandling då 
föregående behandlingsformer inte hjälpt (Ellis & Mandal, 1983).  
 
En nackdel var den ovisshet HBO- behandling medförde (Ellis & Mandal, 1983). Tidigare 
behandlingarsformer hade haft mindre lyckade resultat och nu så stod patienter inför ett sista 
alternativ där den medicinska utgången var oviss och biverkningarna okända (Chalmers, et al. 
2007; Clark, Rock & Tackett, 1994; Ellis & Mandal, 1983). Uttråkning under behandling 
kunde vara ett dilemma och stark anledning till övervägande att avstå vidare behandling 
eftersom positiva medicinska effekterna inte var självklara (Chalmers, et al. 2007). 
 
Studien av Clark, et al. (1994) visar att ungefär hälften av alla patienter som ingick i deras 
studie upplevde oro. Oron som dessa kände handlade till stor del om känslan att vara instängd 
och rädsla för det okända. Patienter, som tidigare inte genomgått HBO-behandling, som under 
rundtur sett både monoplace- och multiplace- kammare hade lite olika perspektiv på 
kommande behandling. Någon tyckte att monoplace- kammaren såg ut som en kista och 
tyckte att vilket utrymme som helst utom just det skulle gå bra att genomföra behandling i. 
Andra patienter menade att den större multiplacekammaren såg ut som en ubåt vilket stärkte 
känslan av oro för det okända (Chalmers, et al. 2007). Den subjektiva känslan av oro kunde 
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tillta av att se oroliga medpatienter (Chalmers, et al. 2007; Clark, et al. 1994). Lugna och 
trygga patienter som var erfarna kunde däremot ge värdefull information och ro inför HBO-
behandling, något inte omvårdnadspersonal alltid lyckades med, menade en del tillfrågade 
patienter (Chalmers, et al. 2007; Clark, et al. 1994). Andra patienter ansåg att bra trygghet 
kunde nås genom detaljrik information, rundvandring, skriven information och gärna någon 
kortare film (Clark, et al. 1994). I studien av Allen, Danforth & Drabman (1989) skulle filmen 
visa sig ha en betydande effekt på oroliga patienter där många i kontrollgruppen som inte sett 
någon förberedande film valt att avbryta eller helt avstå från HBO-behandling. Oberoende på 
typ av förberedelse, ansåg vissa patienter att inget kunde förbereda dem tillräckligt inför 
kommande initial HBO-behandling (Clark, et al. 1994). I en del fall ansåg patienter sig inte 
uppleva oro inför behandling, efteråt däremot visade samma undersökning att initialt hade 
ungefär hälften upplevt oro, men valt att inte säga något (Clark, et al. 1994). Allen, et al. 
(1989) studie visar att oro inte alltid behöver uppfattas av omvårdnadspersonal, endast vid 
tillfällen då patienter avbrutit pågående behandling kunde oro klart ses. Clark, et al. (1994) 
visar på i sin studie, att oron inte ändrats från dess att patienter meddelats att de skulle få 
HBO-behandling till efter det att första informationstillfället ägt rum. Patienterna i Chalmers, 
et al. (2007) studie som upplevt oro menade att det var först efter att initiala behandlingen 
genomförts som man med egen erfarenhet kunde känna sig lugn inför kommande 
behandlingar. I vissa fall där stark oro upplevts hos patienter och uppmärksammats har 
möjlighet funnits att stötta dessa mer vilket resulterat i att i en studie (Ellis & Mandal, 1983) 
lyckades man, av 20 oroliga patienter som ville hoppa av, övertyga 15 av dessa att vara kvar i 
behandlingen. I genomsnitt visade det sig att patienter som avbröt behandling och behandlas 
på andra sätt, behövde tre dagars längre vårdtid på sjukhus än patienter som genomgått HBO-
behandling (Allen, et al. 1989).  
 
Väl under behandling var det vanligt att tiden kändes lång (Allen, et al. 1989; Chalmers, et al. 
2007; Ellis & Mandal, 1983). I de fall behandling ägt rum i en multiplacekammare har 
integriteten och möjligheter till lägesförändringar blivit lidande på grund av övriga patienter i 
kammaren. En annan upplevelse från samma patientgrupp var en känsla av att vara isolerad, 
då det inte var möjligt att kommunicera (Chalmers, et al. 2007).  
 
Ljudnivån i kammare av äldre typ där ljudet inte reducerats vid nedtryckning respektive 
uppstigning ansågs störande. Patienter menade att det var omöjligt att koncentrera sig och 
drog liknelser till att befinna sig i en tortyrkammare. I andra fall ansågs ljudet som stressande 
men det i sig var inget ovanligt eller särskilt jobbigt då det jämfördes med barnbarn som lät 
(Chalmers, et al. 2007). 
 
Själva HBO-behandlingen kunde för en del patienter kännas uppiggande (Chalmers, et al. 
2007) medan andra kände sig illamående (Ellis & Mandal, 1983). Problematik med öron 
kunde leda till obehag och smärta (Clark, et al. 1994) och i sämsta fall tillfällig hörselförlust 
(Ellis & Mandal, 1983). Även synförändringar var en vanlig biverkning som noterades 
(Chalmers, et al. 2007; Clark, et al. 1994; Ellis & Mandal, 1983). Några av de mer 
problematiska upplevelserna för patienten var relaterade till de fall där behandlingen inneburit 
händelser som de inte förberetts på, exempelvis ibland hade patienter inte tillgodogjort sig 
information om exempelvis att oxygenadministrering sker ur mask eller huva och därför blivit 
förvånade då de ombads använda det. I andra fall upplevdes inte risken för biverkningar 
överhängande, och när öron- eller ögonproblematik inträffat så har patienterna känt sig 
oförberedda på att det skulle kunna hända just dem (Chalmers, et al. 2007).  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av hyperbar oxygenbehandling för 
att förtydliga de omvårdnadsåtgärder som vårdpersonal kan utföra inför behandling. 
Valet av arbete grundade sig på det växande intresse som finns för HBO-behandling. 
Forskningen har gått framåt och många områden har visat sig ha positiv effekt av HBO 
exempelvis behandling av hypoxiska sår, vilket har resulterat i moderniseringar och 
nyöppnade avdelningar med HBO-behandlingar.  
 
I sökningarna som gjordes i datasökbaser, enligt bilaga 1, fanns många vetenskapliga artiklar 
som hade en medicinsk aspekt men fåtalet med en omvårdnadsaspekt. Kombinationen av 
sökorden gav endast 4 vetenskapliga studier som svarade mot syftet, vilket är en nackdel. 
Fördelen är att de få artiklar hade en god relevans för syftet. Av de artiklar som lämpade sig 
för urval 2 var två av artiklarna skrivna under 1980-talet vilket kan anses olämpligt, då 
relevansen för framtida sjukvård kan ifrågasättas. Artiklarna är dock ännu aktuella och viktiga 
eftersom många tryckkammare där HBO-behandlingar genomförs är av äldre modell. Äldre 
modeller och vissa nya modeller av tryckkammare är av skäl för hållfastighet tillverkade som 
cylindriska rum likt en ubåt eller en liggande tank till formen. Moderna tryckkammare för 
behandling på sjukhus kan byggas som kubiskt rum i syfte att få tryckkammaren att påminna 
mer om vanliga behandlingsrum. I de fall då äldre tryckkammare används av cylindrisk typ 
blir det mer uppenbart att utrymmet skiljer sig från vanliga rum vilket anses kunna öka oron 
till skillnad från att kliva in i en modern tryckkammare likt vilket annat rum som helst. 
Givetvis spelar även tryckkammarens form roll när det gäller placering och tillgänglighet av 
utrustning som medförs in i kammaren där kubiska tryckkammare är att föredra.  
 
Artiklarna var både av kvalitativ och kvantitativ art. I en studie där patienters upplevelser vill 
undersökas kan det vara önskvärt med flertalet kvalitativa undersökningar där 
respondenternas beskrivningar blir mer talande. I detta fall är de kvantitativa artiklarna sådana 
att patienternas upplevelser ändå lyfts fram och har god relevans för syftet. Tre av de 
vetenskapliga artiklarnas trovärdighet skulle kunna ifrågasättas då deras underlag för 
resultatet är litet. Nackdelen med att studera patienter som genomgår behandling i 
tryckkammare är den långa period som krävs för att få ett tillräckligt stort underlag då 
patienter kan ha olika indikationer för behandling och därmed ha olika upplevelser. Fjärde 
studien i denna litteratursammanställning är ett bra exempel på svårigheterna att få ihop ett 
tillräckligt stort underlag för resultatet. Den representerar 10 års behandling och lyfter 87 
patientfall som var av relevans för studien. Än så länge saknas dock det stora underlag av 
vetenskapliga artiklar som skulle vara önskvärt för att öka denna litteratursammanställningens 
trovärdighet. Vidare så är det i sig en anledning att göra en litteratursammanställning då det 
sammanfattar den forskning som finns men även visar att fler vetenskapliga studier behövs för 
att på sikt identifiera vad som behövs för att uppnå god omvårdnad under tryckkammar-
behandling. 
 
Ingen av artiklarna är gjorda i Sverige eller Norden, vilket kan göra att studiens applicerbarhet 
till svensk vård kan ifrågasättas. Länderna där studierna bedrivits har dock en HBO 
behandling som inte skiljer sig nämnvärt från den behandling som bedrivs i Sverige och 
därför kan resultaten vara överförbara till svenska förhållanden.  
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av hyperbar oxygenbehandling för 
att förtydliga de omvårdnadsåtgärder som vårdpersonal kan utföra inför behandling. De 4 
vetenskapliga artiklar som användes i resultatet hade granskats enligt Carlsson & Eiman 
(2003) utifrån syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser och samtliga artiklar höll en 
vetenskaplig grad mellan I till III. Metodbeskrivningen och urvalet är beskrivet i samtliga 
studier men möjlighet till repeterbarhet med liknande resultat kan ifrågasättas då patienter 
svarar olika på HBO-behandling och deras behandling sedan tidigare innan HBO behandling 
satts in har skiljt sig. Endast i en av studierna uttrycks vilken typ av kammare studien har 
bedrivits i, i två av studierna kan man gissa sig till det och i den fjärde är denna uppgift oklar. 
Tre artiklar redovisar bortfall men endast två beskriver anledningar varför. En av artiklarna 
nämner att den blivit etiskt granskad, men det enda som kan tolkas som ett etiskt resonemang 
är när under behandling som patienterna närmats för studiens intervju. Resultaten beskrivs lite 
olika, men samtliga frågeställningar besvaras. Vissa av de kvantitativa tabeller som redovisas 
kan anses onödiga då resultatet enklare kunde ha förklarats. Samtliga anknyter till tidigare 
genomförd forskning. En observation är att så få vetenskapliga artiklar funnits vid sökning i 
flera databaser, som utgör i sig en nackdel, men även visar på hur ouppmärksammat detta 
område fortfarande är.  
 
För att kunna förbereda enskild patient på bästa sätt inför HBO-behandling gäller det att 
uppmärksamma behoven som enskild individ kan ha och utforma stöd i form av 
patientundervisning för varje unik individ (Almås & Berntzen, 2002; Klang Söderkvist,  
2001; Joakim Trogen, telefonsamtal, 11 december 2007). Patienter som remitterats till HBO-
behandling hade i många fall tidigare varit med om andra behandlingar utan positiva resultat. 
I den situationen där patienten står inför en ny prövande behandling som sista alternativ (Ellis 
& Mandal, 1983) utan garantier för varken medicinska fördelar eller biverkningar (Chalmers, 
et al. 2007; Clark, et al. 1994; Ellis & Mandal, 1983) är det stödet som omvårdnadspersonal 
kan bidra med ovärderligt. Sjuksköterskan har redan i och med Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ett stort ansvar vad beträffar att 
stötta patienten, se till trygghet och välbefinnandet men kravet blir desto större då det handlar 
om patienter med oro vilket inte var ovanligt (Allen, et al. 1989; Chalmers, et al. 2007; Clark, 
et al. 1994; Ellis & Mandal, 1983). Fler vetenskapliga studier skulle kunna hjälpa 
omvårdnadspersonal att identifiera vad som oroar patienter och vilka omvårdnadsåtgärder 
som skulle kunna minska dessa orosmoment, vilket i sin tur skulle förenkla uppmuntran till 
fortsatt behandling.  
 
Oro i sig kunde ha många anledningar (Clark, et al. 1994) vilket bevisligen kunde avta efter 
det att patienten hade fått egna erfarenheter av HBO-behandling (Chalmers, et al. 2007). I 
Clark, et al. (1994) studie var det av betydelse för vissa att ha kontakt med andra patienter 
som hade en positiv erfarenhet från HBO-behandling. Mycket verkar handla om att skapa sig 
en bild av vad som väntar och kan man inte det med given information, får informationen 
förmedlas på ett annat sätt. En framgångsrik metod som tyvärr saknar statistik är den som 
Trogen (telefonsamtal, 11 december 2007) bidrar med där patienter med oro till och med får 
möjlighet att öva HBO-behandling. I andra fall som finns dokumenterade visar Krouse (2001) 
i en studie, lik Allen, et al. (1989), att videofilm som presenteras för patienter minskar oro 
inför nya behandlingar. Resonemanget av deras resultat är att patienter som ser en 
informationsfilm där skådespelare utför det som de som patienter står inför, kan ge patienten 
en egen bild av hur hon eller han förväntas agera och vad som komma skall. De orealistiska 
förväntningarna som Gladfledter (2006) tar upp, kan kanske med en enkel informationsfilm 
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ersättas av en mental förberedelse som i sig minskar oron. Är en patient välinformerad, menar 
Gladfelter (2006) och Schaefer (1992), kan eventuella obehag under HBO-behandling 
minskas och sammantaget kan en högre belåtenhet nås. 
 
Upplevelser under HBO-behandlingen kunde ibland relateras till att patienterna kände sig 
överraskade därför att de inte tagit till sig av förberedelseinformationen om att biverkningar 
kunde uppkomma, eller om hur behandlingen gick till (Chalmers, et al. 2007). I dessa fall 
skulle det vara en fördel att låta patienten själv med egna ord få återberätta den information 
som givits. På så sätt kan omvårdnadsgivaren få en uppfattning av vilken information som 
patienten tagit till sig (Almås & Berntzen, 2002) samtidigt som patienten får ytterligare ett 
tillfälle att lyfta fram eventuella frågor och funderingar som kan finnas. Granum (1994) menar 
att problemet med att förstå inte ligger hos patienten utan ligger hos omvårdnadspersonalen. 
Omvårdnadspersonalen är de som väljer vilket ansvar som ges till patienten genom den 
information som förmedlas till patienten. I det första fallet kan patienten ha svårigheter att 
bearbeta och tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas. Viktig information kan gå förlorad. 
I det andra fallet kan omvårdnadspersonalen, i form av handledare, formulera frågor så att 
patienten förstår att kunskap behövs. Patienterna kan få egna funderingar, börja undra och 
efterhand ställa frågor som omvårdnadspersonalen lotsat patienten till. Patientens möjlighet 
att tillgodogöra sig information denna ansåg sig i behov av måste således besvaras för att ett 
intresse för att fortsätta söka information, för att minska egen oro, skall bibehållas 
(Granum,1994). 
 

Konklusion 
Denna litteraturstudie visar att patienters tidigare erfarenheter har betydelse för deras attityd 
gentemot HBO-behandling. Patienter skiljer sig också på den punkten att de tar till sig 
information olika och behöver av den anledningen individuell uppmärksamhet då en del kan 
känna oro som inte alltid uppmärksammas av omvårdnadspersonalen. Efter att initial HBO-
behandling genomförts, är det vanligt att patienter inte finner själva behandlingen 
oroväckande. En oro kan dock finnas kvar att biverkningar kan inträffa. Behandlingens 
resultat kan också variera. Omvårdnadspersonal uppfattade inte alltid att patienterna kände 
oro, vilket kan tyda på att interaktionen mellan  patient och personal skulle kunna bli bättre 
 

Implikation 
HBO-behandling tar lång tid att genomföra och dess resultat är varierande. För patienter som 
genomgår behandling är det därför av vikt att fler kvalitativa studier av patienternas 
upplevelser görs. Dessa studier kan göra att omvårdnadspersonal får en ökad förståelse för 
patienters subjektiva upplevelser vid nyintroducerade behandlingsformer. I sin tur kan 
omvårdnadspersonal då utveckla och genomföra omvårdnadsåtgärder för att minska oro före 
och under HBO behandling. En fördel i kommande studier vore att författarna nämner i vad 
för slags tryckkammare HBO-behandling ägt rum i och vilka indikationer och diagnoser som 
initierat behandling.  
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Tabell 1. Sökhistorik     Bilaga I  
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Academic 
Search 
Elite 

071023 Hyperbar* 
and nurs* 

26 5 1 1 

Academic 
Search 
Elite 

071027 Hyperbar* 
and research 

32 6 2 0 

Academic 
Search 
Elite 

071027 Educat* and 
patient* and 
knowledge 
and expect* 

113 2 2 0 

Academic 
Search 
Elite 

071027 Patien* and 
educat* and 
hyperbar* 

3 0 0 0 

PsycInfo 071023 Hyperbar* 
and nurs* 
(peer-
reviewed) 

19 2 0 0 

PsycInfo 071023 Hyperbar* 
and anxi* 
(peer-
reviewed) 

50 3 3 1 

PsycInfo 071023 Hyperbaric 
oxygen 
therapy 
(peer-
reviewed) 

63 1 1 1 

Cinahl 071023 Hyperbar* 
and nurs* 
(peer-
reviewed, 
research 
article) 

11 0 0 0 

Cinahl 071023 Hyperbar* 
and risk*  
(peer-
reviewed, 
research 
article) 

23 2 0 0 

Cinahl 071027 Educat* and 
patient* and 
knowledge 
and expect* 
(peer- 
reviewed, 
research 
article) 
 

182 3 3 0 



 

 

Cinahl 071027 Educat* and 
patient* and 
preparat* 
and 
knowledge 
(peer- 
reviewed, 
research 
article) 

102 3 1 0 

Cinahl 
 

071027 Patient* and 
educat* and 
hyperbar* 
(English, 
research 
article) 

6 0 0 0 

Science 
Direct 

071023 Hyperbar* 
and nurs* 

11 1 1 0 

PubMed 071027 Hyperbaric 
oxygen 
treatment 
and 
experience 

135 1 1 1 

PubMed 071027 Hyperbar* 
and 
education 

46 2 0 0 

 



 

 

Tabell 2. Artikelöversikt.        Bilaga II 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

- 1989 
- USA 

Allen, K., 
Danforth, S., 
& Drabman, R. 

Videotaped 
modelling and 
film distraction 
for fear 
reduction in 
adults 
undergoing 
hyperbaric 
oxygen therapy. 

Undersöka 
effektiviteten av 
en videoinspelning 
för att distrahera 
och minska 
eventuell oro och 
stress hos patienter 
som genomgår 
HBO behandling. 

Kvantitativ studie. 11 
patienter deltog i en studie 
där halva gruppen ingick i 
en kontrollgrupp. 
Sjuksköterskor 
registrerade patienters 
upplevelser inför och 
sedan under hela HBO 
behandlingen.  

Patienter som såg en 
videoinspelning hade 
lättare för att slappna av 
och genomföra sin 
behandling vilket drog ner 
övriga kostnader och 
längden på sjukhus 
vistelsen. 

Grad III 

- 2007 
- Australien 

Chalmers, A., 
Mitchell, C., 
Rosenthal, M., 
& Elliott, D. 

An exploration 
of patients 
memories and 
experiences of 
hyperbaric 
oxygen therapy 
in a multiplace 
chamber. 

Undersöka 
patienters 
erfarenheter från 
HBO behandling i 
multikammare i en 
australiensisk 
hyperbar 
medicinsk enhet. 

Kvalitativ studie. 7 
patienter intervjuades 
efter att ha avslutat 
flertalet behandlingar. 
Intervjuer pågick under 
30-45 min. Intervjuerna 
som spelades in 
analyserades. 

Informationen som 
delgivits kunde användas 
för att reducera negativa 
känslor och upplevelser 
för att ge framtida 
patienter bättre 
upplevelser från HBO 
behandling. 

Grad I 

- 1994 
- USA 

Clark, C., 
Rock, D., & 
Tackett, K. 

Assessment of 
the magnitude of 
anxiety in adults 
undergoing first 
oxygen 
treatment in a 
hyperbaric 
chamber. 

Undersöka vad 
som gör patienter 
oroliga inför initial 
HBO behandling. 

Kvantitativ studie. En 
enkätstudie samt en 
intervju genomfördes med 
24 patienter i anslutning 
till första vistelsen på 
kliniken innan 
information eller 
undervisning givits en 
timme innan behandling 
samt efter första 
behandlingen.  
 

Fynden från studien 
indikerar att fortsatta 
uppföljningar måste 
genomföras på patienter 
som genomgår HBO för 
att utveckla omvårdnaden 
som ges. 

Grad II 
 



 

 

- 1983 
- Storbritannien 

Ellis, M. E., & 
Mandal, B. K. 

Hyperbaric 
oxygen 
treatment: 10 
years’ 
experience of a 
Regional 
Infectious 
Diseases Unit 

Sammanfatta en 
infektions kliniks 
resultat av 10 års 
genomförd HBO-
behandling.   

Kvantitativ studie från 
1972-1981 där resultaten 
av 87 patientfall 
undersökts utifrån 
patientdokumentation och 
sammanställts.   

Studien visar att i många 
fall så dröjer det innan 
patienter får HBO-
behandling. Fler studier 
skulle behövas för att 
styrka dess positiva 
resultat. I väntan så hade 
det ansetts som en fördel 
om patienter ändå fick 
möjlighet till behandling 
innan deras situationer 
försämras ytterligare. 

Grad II 

 
 
 
 
 
 

 


