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Sammanfattning 

 

Antalet patienter som vårdas på IVA ökar. Teknikens utveckling tillsammans med ökad 

kunskap inom medicin samt en åldrande population, gör att fler människor överlever 

kritisk sjukdom och IVA-vistelsen. Konsekvensen av detta blir att fler patienter skrivs 

ut från sjukhuset med ett stort behov av omvårdnad, behandling och fortsatt 

rehabilitering. Många olika strategier har arbetats fram de senaste åren för att hantera de 

fysiska och psykiska problem som patienterna drabbas av. Ett sätt är genom uppföljning 

på en post-IVA mottagning. Genom återbesöket ges möjligheten att träffa personal som 

vårdat patienten och samtidigt får de chansen att prata om minnen och känslor som 

patienten och de anhöriga bär på efter intensivvård. Studiens syfte var att beskriva hur 

patienten upplever besöket på en post-IVA mottagning efter att ha vårdats på IVA. Vi 

har använt oss av en kvalitativ ansats med livsvärldsteoretisk grund. För att genomföra 

studien kontaktades två intensivvårdsavdelningar i västra Sverige som har post-IVA 

mottagning. För att komma åt patienternas upplevelser av besöket valde vi att använda 

oss av en halvstrukturerad livsvärldsintervju och datamaterialet bearbetades genom 

innebördsanalys. Resultatet presenterades i följande teman: Att få en karta, Att reda ut 

sina minnen, Det var min egen stund, Att återse IVA rummet och Att få ett avslut och gå 

vidare. Det framkom att det var viktigt för patienten att få en orientering över sin tid på 

IVA samt få verktyg att kunna bearbeta sina minnen. Besöket beskrevs också som en 

stund där frågor och funderingar kunde besvaras samt få möjlighet att visa tacksamhet 

inför den hjälp man fått och att man var i livet. Det var även viktigt att se IVA miljön, 

där man vårdats, då detta gav patienten en bild av hur sjuk denne faktiskt varit. Slutligen 

gav besöket på post-IVA mottagningen en möjlighet att avsluta sjukdomstiden och 

kunna vända blad för att gå vidare. 

 

Nyckelord: Post-IVA mottagning, Patientupplevelse, Intensivvårdsuppföljning, 

Intensivvård, Intervjustudie 
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INLEDNING 

I december 1953 öppnades den första intensivvårdsavdelningen (IVA) i världen på 

Kommunehospitalet i Köpenhamn, Danmark. Pionjären hette Björn Ibsen och var 

anestesiolog. IVA definierades då som en avdelning där både läkare och sjuksköterskor 

arbetade dygnets alla timmar med att observera och behandla kritiskt sjuka patienter 

från olika instanser inom medicin och kirurgi. Målet var då att återställa samt bevara 

viktiga funktioner i vitala organ för att öka chanserna till överlevnad. År 1953 vårdades 

det en patient och för varje år ökade patientantalet. År 1957 vårdade man 120 patienter 

på världens första IVA. Björn Ibsen låg även bakom den första artikeln som handlade 

om terapier inom intensivvården. Den publicerades i Nordisk Medicin 18 september 

1958 (Berthelsen & Cronqvist 2003). Sedan dess har kunskapen och utvecklingen inom 

medicin, farmakologi och teknologi gått framåt i en rasande fart, målet med 

intensivvård är dock fortfarande detsamma än idag (Morton & Fontaine 2013, s. 1). 

Förr gjordes omfattande studier inom intensivvård där mortalitet, under vårdtiden och 

efter utskrivning, stod i centrum. Idag är man inte bara intresserad av att rädda liv, utan 

patientens livskvalité efter utskrivning har blivit allt viktigare. Mendelsohn och Chelluri 

(2003) menar att först kring början av 2000-talet började man intressera sig mer för 

patientens livskvalitet efter att ha vårdats på IVA. Intresset ökade i samband med att 

kunskapen om patientens upplevelser av intensivvården blev mer framträdande 

(Åkerman 2012). 

Antalet patienter som vårdas på IVA ökar. Teknikens utveckling tillsammans med ökad 

kunskap inom medicin samt en åldrande population, gör att fler människor överlever 

kritisk sjukdom och IVA-vistelsen. Konsekvensen av detta blir att fler patienter skrivs 

ut från sjukhuset med ett stort behov av omvårdnad, behandling och fortsatt 

rehabilitering (Mehlhorn et al. 2014; Svenningsen, Langhorn, Ågård & Dreyer 2015). 

Många olika strategier har arbetats fram de senaste åren för att identifiera och hantera de 

fysiska och psykiska problem som patienterna drabbas av efter att ha varit kritiskt sjuka 

och varit inneliggande på IVA (Shandl et al 2011). Ett sätt är genom uppföljning på en 

post-IVA mottagning. Dock vet man inte vilka patienter som har mest fördel av att få 

komma på ett återbesök eller vilken effekt det har på den enskilde individen. Likaså 

råder det ovisshet om när och hur länge man skall följa upp patienterna samt vilka 

åtgärder man kan vidta för att stödja patienten i sin rehabilitering (Åkerman 2012). Då 

forskningen är begränsad kring patienternas egna upplevelser av uppföljning efter 

intensivvård, blev vi intresserade av att undersöka hur patienten som kommer till en 

post-IVA mottagning upplever detta besök. 

 

 

BAKGRUND 

Intensivvård 

I Sverige 2018 finns det ca 80 IVA och drygt 500 vårdplatser fördelade på dessa 

avdelningar enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR 2018). Intensivvård är en 

vårdnivå som innebär noggrann övervakning och avancerad behandling av svårt sjuka 

patienter. Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI 2015) ska IVA 
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kunna behandla manifest svikt i mer än ett vitalt organsystem och med intensivvård 

avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, 

ibland livshotande, skador och sjukdomar. Vården bedrivs i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt befintliga riktlinjer. 

 

SFAI definierar intensivvård som ”att förebygga och behandla svikt i ett eller flera 

organsystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel ” (SFAI 

2015, s. 3). 

 

Intensivvårdsmiljön 

Inskrivning på IVA sker oftast akut och patienten är inte förberedd på den tekniska 

miljön (Åkerman 2012). Personalen har behov av avancerad övervakning, behandling 

och diagnostik för att kunna följa patientens hälsotillstånd och patienten som vårdas på 

en IVA är därför uppkopplad till en mängd olika apparater. Det kan vara 

övervakningsmonitorer, ventilator, infusionspumpar, nutritionspump och dialysapparat.  

Detta gör att intensivvården är den mest tekniskt avancerade miljön på sjukhuset 

(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh 2007). Vårdpersonalen är specialistutbildade 

och tränade för att handskas med denna miljö och patientkategori. Patienten lämnas 

aldrig ensam, utan är alltid övervakad under dygnets alla timmar. Studier har visat på att 

intensivvårdsmiljön kan upplevas som hotfull och skrämmande. Under vårdtiden utsätts 

patienterna för störande ljud och ljus, sömnbrist, brist på avskildhet och de kan uppleva 

kommunikationssvårigheter, känslor av hopplöshet och frustration på grund av förlorad 

kontroll (Meriläinen, Kynäs & Ala-Kokko 2010). De svårast sjuka eller skadade 

patienterna är alltför sjuka för att själva ha synpunkter eller önskemål om vårdmiljön, 

men sannolikt påverkas de medvetet eller omedvetet. Risken är stor att utveckla ett 

förvirringstillstånd där patienten drabbas av mardrömmar, hallucinationer och förvrängd 

verklighetsuppfattning, ett så kallat IVA-syndrom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 236).  

 

Vanliga fysiska problem efter intensivvård 

De vanligaste fysiska problemen eller begränsningar som kan uppstå efter att ha vårdats 

på IVA och varit kritiskt sjuk är orkeslöshet, utmattning och muskelsvaghet (Deacon 

2012). Muskelförtvining och svaghet är vanligt och den fysiska återhämtningen tar 

oftare månader än veckor (Jones et al. 2003). En av anledningarna till att patienten kan 

uppleva orkeslöshet, utmattning och muskelsvaghet, är att sängläget på IVA kan 

medföra att upp till två procent muskelmassa per dygn förloras. Vid kritisk sjukdom kan 

patienten under sin vistelse förlora hela 50% av muskelmassan (Deacon 2012). Det kan 

bli mycket svårt att återfå muskelmassan, då matlust och smak kan vara förändrad efter 

en lång IVA-vård samt att trötthet och muskelsvaghet gör det svårt att motionera eller 

att ens få i sig föda. Sömnproblem är också mycket vanligt. En studie av Egerod et al. 

(2013) visar att 20 % av patienterna har kvarstående sömnsvårigheter åtta månader efter 

utskrivning och detta kan vara en bidragande orsak till att patienterna drabbas av 

orkeslöshet. Många patienter kan också uppleva det svårt att svälja och patienter som 

har varit intuberade i mer än 48 timmar, kan ha svårt att svälja i flera månader efter 

utskrivning. Detta i sin tur kan orsaka att man sväljer fel och ökar risken för aspiration. 

Efter ett år från utskrivning har endast 30–50% återfått den vikt personen hade innan 

inskrivning på IVA (Deacon 2012). Fysiska begränsningar har negativ inverkan på 
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livskvalitén och kan göra att de psykologiska besvären blir än mer framträdande 

(Shandl et al. 2011). Oftast inser inte patienterna hur svaga de är förrän de kommer hem 

och är utskrivna från sjukhuset. Den fysiska rehabiliteringen och hur framgångsrik den 

är kan bero på patientens ålder och hur lång vistelsen på sjukhuset varit. Cirka 50 % av 

patienterna har inte normal fysisk kapacitet, 6 månader efter utskrivning från IVA 

(Åkerman, Fridlund, Ersson & Granberg-Axell 2009). 

 

Vanliga psykiska problem efter intensivvård 

Psykiska problem drabbar en stor del av patienterna efter utskrivning från IVA. Det kan 

vara allt från milda besvär till allvarliga syndrom som kräver specialistvård (Åkerman 

2012). De vanligaste psykiska problemen som kan uppstå är oro, stress, mardrömmar, 

minnesförluster, kognitiv dysfunktion, ångest, depression och delirium. Har patienten 

flera av dessa problem ökar risken att drabbas av post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) 

(Bäckman, Orwelius, Sjöberg, Fredrikson & Walther 2010). PTSD är ett av de 

vanligaste psykiska problemen som dessa människor drabbas av efter en livshotande 

intensivvårdsupplevelse. Parker et al. (2015) fann att 1 av 5 patienter drabbas av PTSD 

inom 1 år efter intensivvård och risken för att utveckla PTSD ökar om patienten fått 

bensodiazepiner under vårdtiden.  

 

En sannolik orsak till många av de psykiska problem patienten kan uppleva, är att de 

saknar strukturerade minnen från vårdtiden på IVA. Patienterna har istället minnen från 

mardrömmar, hallucinationer eller förvirringstillstånd med vanföreställningar. 

Patienterna upplever tiden på IVA som overklig, som en främmande resa och har svårt 

att skilja på vad som är verkliga minnen och vad som är minnen från episoder av 

delirium. Att förlora kontrollen på tid och verklighet av att inte veta vad som egentligen 

har hänt under vårdtiden, kan leda till ångest och orsaka stor stress hos patienterna. 

Patienter som saknar konkreta minnen från intensivvården löper även större risk att 

drabbas av PTSD (Dahle Olsen, Nester & Sætre Hansen 2017; Engström, Andersson & 

Söderberg 2008; Åkerman 2012). 

 

Studier visar att 24 månader efter utskrivning från IVA hade mer än 20% av patienterna 

fortfarande signifikanta och kvarvarande psykiska besvär. Dessa psykiska problem som 

nämnts ovan är en del av ett så kallat post-IVA syndrom. Post-IVA syndrom kan visa 

sig i försämrad fysisk funktion, smärtproblematik och kognitiva besvär som t.ex. 

minnesproblematik. Patienterna kan även drabbas av känslomässig instabilitet. 

Kunskapen har ökat under de senaste åren om långtidskonsekvenser efter intensivvård. 

Detta har lett till en ökad förståelse för att fysiska och psykiska problem drabbar denna 

patientgrupp och dessa kan sitta i under många år. Många patienter kan återhämta sig 

över tid, men vissa patienter får kvarstående besvär som påverkar livskvalitén negativt 

och lämnas de obehandlade kan det även öka risken för självmord. Symtomen som 

skapar problemen i patientens liv kan leda till att denne upplever stor stress och ångest i 

sociala sammanhang, vilket kan leda till att patienten isolerar sig och slutar umgås med 

vänner och bekanta, eller inte vill gå tillbaka till ett arbete (Farley, Eastwood & Bellomo 

2016; Lasiter, Oles, Mundell, London & Khan 2016; Schandl et al. 2011; Samuelson & 

Corrigan 2009; Åkerman 2012). 
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Att komma tillbaka till livet efter att ha vårdats inom intensivvården 

Intensivvårdspatienter har ofta en förlängd och suboptimal rehabiliteringstid pga. 

fysiska och psykiska problem (Dahle Olsen, Nester & Sætre Hansen 2017). De fysiska 

besvären som muskelsvaghet och försämrad mobilisering kan oftast lindras med bra 

träningsprogram och sjukgymnastik. De kognitiva och psykiska besvären som 

depression, PTSD och ångest kan dock påverka personens förmåga negativt i att 

engagera sig i sin rehabilitering efter utskrivning från intensivvården. Detta kan då 

påverka den fysiska rehabiliteringen. Det första steget för att hjälpa dessa patienter är att 

identifiera de individuella besvär som drabbat den enskilda patienten. Utifrån denna 

kunskap ökar möjligheten att skapa ett individuellt rehabiliteringsprogram som kan 

hjälpa patienten tillbaka till ett så normalt liv som möjligt (Jones 2014) 

 

Utifrån en vårdvetenskaplig syn på livskvalitet så måste människan ha egen förmåga till 

rörelse och aktivitet samt vila och stillhet, för att få hälsa. Vården måste vara 

hälsocentrerad för att kunna hjälpa människan då denne inte själv har resurserna och 

förmågan att stärka eller återfå sin hälsa. Det räcker inte att återfå sin fysiska hälsa, utan 

människan måste kunna hantera sjukdom och ohälsa på alla plan, för att återfå hälsa och 

uppleva livskvalité i sin livsvärld. Livsvärlden grundar sig i fenomenologin och 

beskriver fenomen utifrån den värld som finns med oss överallt och sätter oss samman 

med denna värld. Livsvärlden kan även förstås som ett perspektiv som kan tydliggöra 

människors förhållande till världen runt omkring dem och till varandra. För vårdandets 

del handlar det då om öppenhet samt följsamhet för varje människas livssammanhang 

och samtidigt ha insikt i vilken vård som är vårdande, vad som stärker hälsan hos den 

enskilda människan och vad olika former av vårdande innebär för var och en i dennes 

livsvärld (Dahlberg 2014, ss. 27–28, 30–31, 53, 72). 

 

Uppföljning efter intensivvård 

Att erbjuda patienter uppföljning efter att ha vårdats på IVA är vanligt förekommande 

både i Sverige och internationellt. Det övergripande syftet med uppföljningen är att 

patienterna och deras anhöriga skall få möjligheten att uttrycka sina upplevelser och 

problem efter utskrivning från IVA (Haraldsson, Christensson, Conlon & Henricson 

2015). Enligt SFAI (2015) är det även viktigt att få möjlighet att kunna följa upp 

patientens medicinska och psykosociala situation och samtidigt få värdefull information 

från patient och närstående för att förbättra framtida vård och omhändertagande. 

Möjlighet finns efter uppföljningen att kunna remittera vidare de som har specifika 

behov till rätt instans, exempel till psykiatri och fysioterapi.  

 

Internationellt har det utarbetats många olika rehabiliteringsprogram för patienter som 

legat på IVA. I Skandinavien består oftast uppföljningen i att det skrivs patientdagbok 

under vårdtiden som patienten får med sig hem. Därefter erbjuds patienten ett återbesök 

till en post-IVA mottagning. Förutom att ha ett samtal om de upplevelser patienten bär 

på, så finns det även möjlighet att återse IVA-miljön där man legat. Det finns 4 olika 

basmodeller för uppföljningsmottagningar i Skandinavien (Egerod et al. 2013).  

1: Sjuksköterskeledd uppföljning med patientdagbok.  

2: Sjuksköterskeledd uppföljning utan patientdagbok.  

3: Multidisciplinär uppföljning med patientdagbok.  

4: Multidisciplinär uppföljning utan patientdagbok.  
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Nr 1 är den vanligaste modellen med några mindre variationer. 

Uppföljningsprogrammen skiljer sig lite också mellan patienter som vårdats på IVA i 

Norge, Sverige och Danmark. I Norge har man valt en mer humanistisk inriktning och 

fokuserat på existentiella behov för att finna en mening i livet. I Sverige fokuseras det 

mera på reorientering och återberättande. Målet är att fylla minnesluckor, dela med sig 

av information kring intensivvårdstiden samt ge råd inför framtiden. I Danmark blandar 

man olika metoder (Egerod et al. 2013). Det som sammanför de olika länderna är att 

post-IVA mottagningarna ofta bemannas av personal från IVA som har ett stort intresse 

i ämnet, samt att sjuksköterskans roll i uppföljningen är att fokusera på vad som har 

hänt, för att hjälpa patienten förstå sin situation (Dahle Olsen, Nester & Sætre Hansen 

2017).  

 

Uppföljningsprogram och post-IVA mottagningar skiljer sig åt i utformning beroende 

på i vilket land man befinner sig i. Det är därför svårt att utvärdera vilken typ av 

uppföljning som är mest effektiv då innehållet skiljer sig åt (Deacon 2012). Det som är 

gemensamt är att patienterna upplever det värdefullt att få berätta för någon som har 

kunskap om intensivvård. Dessutom är personalen på post-IVA mottagningar medvetna 

om vilka fysiska, psykiska och kognitiva besvär som patienterna kan bära med sig, 

vilket gör att de kan skapa en rehabilitering som utgår från patientens egna behov 

(Jonasdottir, Klinke & Jonsdottir 2015). 

 

Trots skillnaderna i uppföljningsprogrammen är rekommendationerna ändå att post-IVA 

uppföljningen skall delas upp i tre steg. Haraldsson, Christensson, Conlon och 

Henricson (2015) beskriver IVA uppföljningen på följande sätt. För det första får 

patienten en patientdagbok som skrivits under vårdtiden och belyser vad som hänt under 

tiden på IVA. Dagboken kan fylla de minnesluckor som är vanligt förekommande hos 

dessa patienter. Att skriva dagbok under vårdtiden kan därför vara en stor hjälp i den 

fortsatta rehabiliteringen (Deacon 2012). I en studie av Dahle Olsen, Nester & Sætre 

Hansen (2017) framkommer att genom dagboken kan patienterna snabbare finna en 

mening med livet. Vidare ses att patienter som har en kronisk sjukdom sedan tidigare, 

snabbare återgår till sitt habitualmående jämfört med dem som saknar dagbok. 

Genomgående för samtliga patienter är det viktigaste att förstå och bli förstådd. Hur 

man vill bearbeta informationen som dagboken ger är olika. Vissa är mycket hjälpta av 

dagboken medan andra vill glömma och gå vidare. Det som är gemensamt är att 

patienternas primära informationsinhämtning görs via anhöriga. Steg två  enligt 

Haraldsson, Christensson, Conlon och Henricson (2015) innebär att personal från IVA 

besöker patienten efter ett par dagar på den vårdavdelning som patienten skrivits ut till. 

Det ges då möjlighet att kunna ge information till patienten om vad denne kan förvänta 

sig efter vårdtiden på IVA samt även möjlighet att fånga upp problem som redan 

uppkommit för att slussa vidare det till rätt instans. Steg tre är att två till tre månader 

efter att patienten är utskriven från sjukhuset erbjuda ett återbesök till en post-IVA 

mottagning där man samtalar vidare om hur patienten upplever sitt dagliga liv. Här skall 

även finnas möjlighet till att informera om de konsekvenser som kan uppstå efter kritisk 

sjukdom och möjlighet att besöka IVA och uppleva miljön som man vårdats i. Ett 

önskemål är också om behov finns att sammanföra patienten med andra yrkeskategorier 

som kan vara nödvändiga i den fortsatta rehabiliteringen. Ytterligare forskning är dock 

nödvändig för att se vad som är värdeskapande och viktigt i uppföljningen (Jonasdottir, 

Klinke och Jonsdottir 2015). 
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I en studie av Haraldsson, Christensson, Conlon och Henricson (2015) har post-IVA 

uppföljning visat positiv effekt för patienternas rehabilitering och återhämtning. 

Uppföljningen har också effekt i form av att patienterna får kunskap och förståelse om 

tiden på IVA och då själva kunna sätta ord på vad de varit med om. Patienterna 

upplevde att uppföljningen fyllde minnesluckorna med information och att den var ett 

bra redskap för att bearbeta de upplevelser och känslor som de bär på, för att kunna gå 

vidare i livet.  

 

Patienterna har också ett behov av att få information om detaljerna om sin egen vistelse 

på IVA, så att de kan bearbeta och förstå vad som hänt dem. Patienter med färre minnen 

från intensivvårdstiden har ett större behov av att få information för att kunna skilja på 

verkliga minnen och inbillade minnen. Detta då inbillade minnen i större grad bidrar till 

psykiska besvär efter utskrivning. Det upplevs därför mycket positivt att få komma till 

en post-IVA mottagning där både patienter och anhöriga kan bearbeta de minnen som 

upplevs mycket stressande (Deacon 2012; Farley, Eastwood & Bellomo 2016; 

Samuelson & Corrigan 2009). 

 

Den ökade kunskapen om förhållandet mellan upplevelser och minnen från 

intensivvårdstiden samt mentala problem har lett till utvecklingen av post-IVA 

uppföljningen. Bland annat har man funnit att patientdagböcker som skrivits under 

vårdtiden kan hjälpa patienten efter utskrivning till att bättre bearbeta sin upplevelse och 

fylla i där patienten upplever minnesluckor. Den skrivna dagboken kan även användas 

under uppföljningsbesöket på post-IVA mottagningen som ett naturligt sätt att diskutera 

kring och då kunna fånga upp vilka besvär eller problem som patienten bär med sig. 

Dagboken är också ett bra hjälpmedel för att få patienten att börja reflektera kring sina 

IVA upplevelser efter utskrivning. Dessa reflektioner kan sedan utgöra en guide under 

post-IVA samtalet (Storli & Lind 2009). 

 

Studier har även visat på att risken för depression och ångest minskar med hjälp av 

patientdagbok och att de patienter som fått en patientdagbok skriven under vårdtiden på 

IVA hade lägre risk att drabbas av PTSD efter utskrivning, detta då den dokumenterar 

symtom och händelser från intensivvårdstiden som kan orsaka förvrängda minnen. 

Genom dagboken kunde patienten få ord på vad som hänt och på så sätt minska och 

förebygga risken för mentala problem som PTSD. Samtidigt var det svårt att särskilja 

vilken effekt just dagboken hade, då den oftast används tillsammans med ett post-IVA 

mottagningsbesök. Det behövs därför ytterligare forskning kring de 

rehabiliteringsprogram som erbjuds patienter efter en intensivvårdsvistelse, för att få 

klarhet i vilken effekt varje enskild metod har och vad man mer kan göra för dessa 

patienter (Parker et al. 2015; Deacon 2012; Mehlhorn et al. 2014, Lasiter, Oles, 

Mundell, London & Khan 2016). Ullman et al. (2015) har undersökt effekten av att 

använda patientdagbok jämfört med att inte använda patientdagbok för patient och 

anhöriga i rehabiliteringen efter intensivvård. Resultatet i studien var att i nuläget finns 

det för lite evidens för att utvärdera om det var till nytta eller skada att använda sig av 

patientdagbok för att stötta rehabiliteringen, men en positiv effekt sågs i att dagboken 

kan minska risken för posttraumatisk stress hos anhöriga.  

 

Utvecklingen av post-IVA uppföljning har ökat chansen att hjälpa både patient och 

anhöriga. Genom återbesöket på IVA får man möjlighet att träffa personal som vårdat 
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patienten och samtidigt ges chansen att prata om de minnen och känslor som patienten 

och de anhöriga bär på efter intensivvård (Svenningsen, Langhorn, Ågård & Dreyer 

2015). Williams & Leslie (2008) fann att patienterna oftast var nöjda med post-IVA 

mottagningen och mottagningen var speciellt bra för de patienter som hade svårt att 

prata med sina anhöriga. Post-IVA mottagningen var också ett bra tillfälle att fånga upp 

alla de fysiska och psykiska problem som personalen visste kunde drabba patienten 

efter intensivvård. På så sätt kunde patienten få hjälp i sin fysiska och psykiska 

rehabilitering. Slutligen kunde post-IVA mottagningen hjälpa till att skapa en större 

förståelse i sjukvården genom att upptäcka möjligheter till förebyggande åtgärder som 

kan sättas in redan under vårdtiden på IVA. 

 

Engström, Andersson och Söderberg (2008) belyser att det finns tidigare forskning som 

visar på att uppföljningsbesök kan öka kvalitén på rehabiliteringen efter kritisk sjukdom 

och att besöken tillsammans med patientdagbok från vårdtiden kan hjälpa patienten och 

anhöriga att förstå sjukdomen och tiden på IVA. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Fler människor överlever kritisk sjukdom tack vare utvecklingen inom sjukvården och i 

synnerhet tack vare utvecklingen inom intensivvården. Konsekvenserna av detta leder 

till att fler patienter skrivs ut från sjukhus med ett stort behov av fysisk, psykisk och 

kognitiv rehabilitering. Vi känner till olika metoder för att följa upp dessa individer 

efter vårdtiden men evidensen är motsägande gällande vad som är värdeskapande för 

patienterna vid uppföljningen. Det vore därför intressant att undersöka hur patienterna 

upplever uppföljningsbesöket på post-IVA mottagningen. Patientperspektivet är 

grundläggande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, då det är viktigt att ha insikt i vilken 

vård som är vårdande och vad som stärker hälsan hos den enskilda människan. Här har 

intensivvårdssjuksköterskan en viktig roll under besöket på post-IVA mottagningen, för 

att med sin vårdvetenskapliga grund och kompetens kunna hjälpa patienten tillbaka till 

hälsa och livskvalitet. Resultatet kan visa sig vara till stor nytta då det finns ett behov av 

ytterligare åtgärder för att hjälpa människor som drabbats av kritisk sjukdom och 

vårdats på intensivvårdsavdelning. Fokus i denna magisteruppsats ligger därför på hur 

patienten upplever besöket på en post-IVA mottagning. 

 

 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva hur patienten upplever besöket på en post-IVA 

mottagning efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning. 
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METOD 

Ansats 

Då studiens syfte var att undersöka hur patienten upplevde besöket på en post-IVA 

mottagning, har en kvalitativ ansats med livsvärldsteoretisk grund använts. Detta val av 

metod passar bra då syftet var att undersöka hur besöket erfars och uttrycks utifrån 

informantens livsvärld. Livsvärldsteori är en vetenskaplig grund för att beskriva den 

värld som människor befinner sig i. Livsvärldsteori är mångbottnad och försöker bland 

annat förstå hur vi lever, vad vi gör och hur vi interagerar med andra människor. 

Livsvärlden kan sätta oss i förbindelse med allt i världen och är ett förhållningsätt för att 

försöka förstå och förhålla oss till den värld som vi befinner oss i (Dahlberg 2014, ss. 

53–54). Livsvärldsteori är en fenomenologisk filosofi. Intresset ligger i hur någonting 

erfars av den som observerar det. Det som erfars skapar ett fenomen som vi är 

intresserade av. Livsvärlden får vi kontakt med genom våra kroppar. Genom kroppen 

lever och upplever vi oss själva men även andra människor. Det krävs dock en öppenhet 

hos oss, en öppen attityd och att inte ta saker för givna. Med detta menas att det krävs 

en vilja att se, lyssna, förstå och respektera ett fenomen. Att kliva ur den naturliga 

inställningen och låta fenomenet presentera sig självt som det vill bli presenterat 

(Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, ss. 29, 40, 98). För att bibehålla öppenheten 

måste vår förförståelse tyglas. Med förförståelse menas all den viktiga och nödvändiga 

kunskap och erfarenhet vi bär med oss för att förstå saker och ting (Dahlberg 2014, ss. 

69–70). 

 

Förförståelse 

För att förstå och tygla vår förförståelse inför fenomenet, besöket på en post-IVA 

mottagning, diskuterade vi vår förkunskap om post-IVA mottagning eftersom en av 

författarna redan jobbade på en intensivvårdsavdelning sedan en kort tid tillbaka. 

Möjligheten att härifrån ha skapat sig en bild av hur ett återbesök går till fanns, men 

eftersom anställningen varat i några få veckor, var upplevelsen att kunskapen om 

återbesöket var begränsad. Den andre författaren av oss, hade inte någon erfarenhet från 

intensivvård mer än från praktikperiod och ansåg sig stå öppen inför fenomenet. Den 

kunskap vi gemensamt bar på var från inläsning av litteraturen som ligger till grund till 

bakgrunden i detta arbete. 

 

Deltagare 

För att genomföra studien kontaktades två intensivvårdsavdelningar i västra Sverige 

som har post-IVA mottagning. Tillstånd för att få utföra studien, och att få intervjua 

patienter som varit på post-IVA mottagning, hämtades från verksamhetscheferna vid de 

två intensivvårdsavdelningarna. De fick då utförlig information angående syfte samt 

datainsamlingsmetod och fick sedan skriftligen ge sitt godkännande, se bilaga 1 och 2. 

Med hjälp av personalen på post-IVA mottagningarna fick vi sedan tillgång till 

patienterna genom två olika metoder. Den ena metoden var då patienten kom på ett 

återbesök till post-IVA mottagningen och tillfrågades i samband med detta av 

mottagningens personal. Den andra metoden var genom att nå patienten via 

telefonkontakt. Då tillfrågades patienter som varit på ett återbesök under de senaste 6 
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månaderna. Personalen informerade patienten om att två studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet för intensivvård vid Högskolan i Borås skriver en 

magisteruppsats kring upplevelsen av besöket på en post-IVA mottagning. Samtidigt 

ställdes frågan huruvida patienten var intresserad av att deltaga och bli intervjuad. 

Patienten fick då även ett informationsbrev antingen vid besöket på mottagningen eller 

hemskickat till sig, se bilaga 3.  

 

Vid intresse av att medverka i studien tillfrågades patienten om studenterna fick 

kontakta denne efter ett par dagar då patienten hunnit läsa informationsbrevet och 

hunnit fundera. Kontaktuppgifter förmedlades sedan vidare till studenterna som i sin tur 

tog kontakt med den intresserade patienten. När kontakten togs tillfrågades patienten 

om denne läst informationsbrevet och om det fanns ytterligare frågor eller funderingar, 

samt om denne fortfarande var intresserade av att medverka i studien. Vid fortsatt 

intresse av att deltaga bokades en intervju på en plats där patienten kände sig trygg. Vid 

intervjutillfället gick informationsbrevet åter igenom och patienten fick möjlighet att få 

svar på eventuella funderingar och möjlighet att avbryta sin medverkan. Slutligen fick 

patienten skriva på den samtyckesblankett, se bilaga 4, som medföljde 

informationsbrevet och denna samlades in. Totalt tio patienter tillfrågades om 

medverkan i studien. En dök inte upp till återbesöket och två avböjde medverkan vid 

besöket på post-IVA mottagningen. Totalt deltog därför sju stycken i studien. De var i 

åldrarna mellan 27 till 89 år, sex var män och en kvinna. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på olika platser och dessa miljöer var inte bestämda på 

förhand, utan det var platser som patienterna själva hade fått välja och som de kände sig 

trygga i. Det var även lokaler där intervjun kunde utföras utan störningar från 

omgivningen. Vid en av intervjuerna var även en anhörig med som stöd till patienten, 

men denne behövde inte vara aktiv i intervjun utan fanns passiv i bakgrunden. 

 

För att komma åt patienternas upplevelser av fenomenet, besöket på en post-IVA 

mottagning, valde vi att använda oss av en halvstrukturerad livsvärldsintervju, då denna 

försöker förstå intervjupersonens livsvärld för att kunna tolka meningen i de beskrivna 

fenomenen. Samtidigt ger detta val en möjlighet att under intervjun kunna göra 

förändringar gällande intervjufrågornas form och följd om detta skulle behövas för att 

kunna följa upp de svar och historier som framkommer från intervjupersonen. 

Livsvärldsintervjun är en kvalitativ intervjumetod som ger en unik möjlighet att 

beskriva den levda vardagsvärlden. Genom intervjun kan vi försöka förstå teman i den 

levda världen utifrån undersökningspersonens egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 

2009, ss. 43–44, 139–140). 

 

Vi valde att inte göra intervjuerna tillsammans utan de gjordes var för sig. En av oss 

gjorde fyra intervjuer och den andre tre intervjuer. Efter varje intervju pratade vi med 

varandra om hur intervjun hade gått och om det uppstått några svårigheter. Detta för att 

vi skulle kunna dela med oss av varandras erfarenheter och upplevelser av 

intervjusituationen. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter och spelades in digitalt. 

Inga namn eller persondata spelades in. Intervjufrågorna ställdes med hjälp av en 

intervjuguide, se bilaga 5. Intervjuguiden är ett manus för att leda intervjun framåt och 
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den kan vara mer eller mindre strängt strukturerad (Kvale och Brinkmann 2009, ss. 

146–150). Vi valde att starta intervjuerna med några öppna och allmänna frågor av 

enklare karaktär. Detta kan få intervjupersonen att känna att detta är något jag klarar av 

och då få denne att känna sig avslappnad (Dahlberg 2014, s. 89). Vidare riktades 

frågorna mer in mot fenomenet som vi ville undersöka. Vi delade in intervjuguiden i tre 

delar som berörde innan, under och efter besöket på post-IVA mottagningen. Detta 

gjorde att vi kunde rikta intervjupersonen mot fenomenet med ingångsfrågor men 

samtidigt få möjligheten att följa upp de svar som framkom. 

 

Dataanalys 

De färdiga intervjuerna avidentifierades direkt för att sedan lyssnas igenom noggrant 

och transkriberas ordagrant av den som genomfört intervjun. När detta var gjort fick vi 

båda tillgång till samtliga transkriberade intervjuer, som därefter lästes ett flertal gånger 

av oss separat, för att texterna skulle bli kända för oss båda. Sedan påbörjade vi 

bearbetningen av de transkriberade intervjuerna genom innebördsanalys. Vi valde att 

använda oss av beskrivande innebördsanalys. Syftet med denna analys är att beskriva ett 

fenomen och dess mening utan att lägga in någon egen tolkning. Detta gör att vi stannar 

nära datan och fenomenet får presentera sig självt (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

2008, s. 241).  

 

Enligt Dahlberg (2014, s. 116), försöker vi genom innebördsanalys finna det som finns 

bakom, eller mellan orden som belyser fenomenet. För att göra detta måste man gå från 

helhet till delar, för att sedan komma åter till helhet (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

(2008, s. 236). De transkriberade intervjuerna lästes utifrån en öppenhet flera gånger så 

att texten blev känd för oss och kunde bli en helhet. Det var då samtidigt viktigt att vara 

tyglande mot den egna förförståelsen och att inte försöka förstå texten, utan texten 

skulle själv få berätta sitt innehåll. En tyglande hållning inom livsvärldsteorin är viktig 

då den skall sakta ned förståelseprocessen, för att vi inte skall försöka förstå för snabbt 

(Dalhberg 2014, s. 73). I detta skede krävdes ett tålamod då inga slutsatser angående 

fenomenet fick göras. Det krävdes även en förmåga att tillåta sig att tveka inför det man 

tycker sig se, för att bortse från sin egen förförståelse, samt att kunna hantera den egna 

livsvärlden med sin levda kropp och intentionalitet. Då först bibehölls öppenheten och 

därav ökade möjligheten att uppvisa evidens i resultatet.  

 

När helheten var känd för oss, påbörjades den andra fasen. Då helheten blev till delar. 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 244) beskriver denna fas där försök görs att 

finna meningar i texten som hör samman och belyser samma innebörd. Dessa meningar 

förs samman till meningsenheter som därefter prövas mot fenomenet. När hela 

materialet är färdigbearbetat, kan resultatet med meningsenheter åter bilda en helhet 

med mönster av innebörder. Innebördsteman framträder då som belyser fenomenet. 

Processen när vi gick från helhet till delar gjordes initialt var för sig, genom att vi 

färgmarkerade meningar från texten i olika färger utifrån vad de berättade. Dessa 

meningar sammanfördes sedan till meningsbärande enheter. Totalt 11 olika färger blev 

det med meningsbärande enheter. När detta var gjort satte vi oss tillsammans för att vi 

skulle kunna jämföra vilka meningsbärande enheter vi funnit och för att kunna se vilka 

likheter och skillnader som vi kommit fram till. Utifrån detta kunde vi sedan få en 

samstämmig syn på det som framträdde. Nästa steg var sedan att tillsammans åter skapa 
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en helhet med innebörder utifrån de meningsbärande enheter vi funnit. Dessa innebörder 

bildade vidare innebördsteman kring fenomenet, besöket på en post-IVA mottagning. 

Innebördstemana togs fram under handledning med vår handledare. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie är byggd på autonomiprincipen och principen att inte skada. 

Autonomiprincipen beaktades genom att alla deltagares autonomi och integritet 

respekterades. Detta gjordes genom informerat samtycke. Informerat samtycke betyder 

att undersökningspersonen informeras om syftet med studien, hur den är upplagd och att 

deltagandet är helt frivilligt. Samtidigt informeras det om att undersökningspersonen 

kan välja att avbryta sin medverkan när som helst, utan vidare förklaring (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 87). Detta gjordes genom att patienterna fick ett informationsbrev 

att läsa. De gavs ett par dagar till att fundera på om de ville medverka i studien. När 

patienten sedan kontaktades tillfrågades denne om informationsbrevet hade lästs igenom 

och samtidigt frågade vi om det fanns några funderingar eller frågor angående studien. 

Det informerades då åter igen att det var helt frivilligt att medverka i studien och att 

patienten kunde avbryta deltagandet när som helst utan att behöva förklara varför. 

 

Principen att inte skada bygger på konfidentialitet. Konfidentialitet betyder att all data 

skall förvaras och hanteras på ett sådan sätt att ingen obehörig skall kunna få tillgång till 

datamaterialet och ingen deltagare skall kunna identifieras (Kvale och Brinkmann 2009, 

s. 88). Avidentifiering av datamaterialet gjordes direkt då inga namn eller 

personuppgifter spelades in. Intervjuerna namngavs bara med vilken intervju i 

ordningen det var samt vilket datum den var gjord. Det var också bara den som 

genomfört intervjun som hade tillgång till den inspelade intervjun. Först när intervjun 

var transkriberad fick den andre författaren samt handledare tillgång till datamaterialet 

inför analysen. De inspelade intervjuerna förvarades endast hos den som genomfört 

intervjun och förvarades i en lösenordskyddad mapp på dennes dator. Intervjuerna 

raderades direkt efter att uppsatsen var färdig. 

 

För oss var det också viktigt, för att inte göra skada, att den som genomförde intervjun 

skulle vara medveten om vilka konsekvenser som kunde uppstå på grund av intervjun. 

Den etiska principen att inte skada, innebär att minimera riskerna för att 

undersökningspersonen skall lida skada. Utifrån detta bör den som utför en intervju ha 

förståelse för hur deltagarna orkar med denna och dess frågor, då intervjuer med öppna 

frågor, kan locka intervjupersonen att avslöja saker som denne sedan ångrar att den hade 

delat med sig av enligt (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 89–90). Vi var medvetna om att 

genom intervjun kunde plågsamma och påfrestande minnen framkallas hos 

intervjupersonen. Därför var vi lyhörda på om intervjupersonen orkade med våra frågor 

och hur denne hanterade det känslomässigt under intervjun. Vi fick inte några 

indikationer på att intervjupersonerna avslöjat något som de senare ångrade eller börjat 

må dåligt över. Vi informerade även patienterna efter intervjun, att de var välkomna att 

kontakta oss igen om de hade frågor och funderingar, eller om de ville avsluta sin 

medverkan, vilket ingen har valt att göra. 
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna i studien, hur patienten upplever besöket på en post-IVA 

mottagning, genererade fem innebördsteman: Att få en karta, Att reda ut sina minnen, 

Det var min egen stund, Att återse IVA rummet och Att få ett avslut och gå vidare. Varje 

innebördstema kommer att beskrivas var för sig och gestaltas genom citat från den text 

som intervjuerna kom att utgöra. 

 

Att få en karta 

Inför besöket på post-IVA mottagningen fanns en upplevelse av saknad inom 

patienterna. En saknad över att inte veta vad det är man varit med om. Patienterna 

uttryckte att besöket gav dem en karta över vad som hänt under den tid de varit på IVA. 

Besöket beskrevs som viktigt för att åter kunna orientera sig och få ökad förståelse i vad 

det är som har hänt och även när detta hade hänt.  

 

Vissa saker och händelser som inträffat under vistelsen på IVA beskrevs vara väldigt 

svåra att ta till sig innan återbesöket eftersom det fanns för mycket minnesluckor. Det 

upplevdes därför tillfredsställande att tillsammans med personalen ha möjlighet att få gå 

igenom vårdperioden utifrån olika perspektiv och därmed få en klarare bild över 

vårdtiden. Återbesöket gav förståelsen en större mening då personalen agerade 

vägvisare så att patienten kunde ledas tillbaka från att ha varit vilsen. Personalen kunde 

skänka ljus över ett kapitel i livet som upplevdes mörkt och avlägset. Det upplevdes 

positivt att finna svar samt att få se det visuellt, då patientens vistelse illustrerades på ett 

pappersark.  

 

”En annan vet ju inte så mycket vad som kan hända eller vad som har 

hänt…nä hon sjuksköterskan hon beskrev det som hade hänt, hon 

tittade i journalerna och så förklarade hon på ett sätt så att jag 

förstod” (Patient 3) 

 

Återbesöket gav även patienterna samt deras närstående möjlighet att dela med sig av 

sina tankar, upplevelser och funderingar kring tiden under och efter IVA. En 

tyngdkänsla fanns inombords hos patienterna, då livsvärlden inte kunde kännas igen. En 

otrygghet då vägen tillbaka till att åter finna sig själv kändes tung. Frågor som 

patienterna längtat efter att få svar på, blev äntligen besvarade under återbesöket. Det 

upplevdes viktigt att få höra vad de själva kunde förvänta sig efter sin IVA-vistelse och 

patienterna var därför nöjda över att informationen på återbesöket inte bara fokuserade 

på det som hänt under vårdtiden, utan också vad de kunde förvänta sig i framtiden. 

Äntligen fick patienterna beskedet att de inte var onormala eller annorlunda. Allt var i 

sin ordning, men att det skulle ta tid innan de upplever det som en förbättring. 

 

”...det var väl mycket apropå det här med... att man kan bli så 

påverkad även av en kort IVA-vistelse och vi pratade lite om att det 

också kan ta lång tid innan man kommer tillbaka och det är klart att 

det var ju inte så positivt men det var ju bra att få veta det i alla fall. 

Att man inte har orimliga föreställningar ...” (Patient 5) 
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Efter utskrivning från IVA beskrev patienten att det kunde vara komplicerat att samtala 

med nära och kära om hur tiden under sjukhusvistelsen hade upplevts. Detta berodde på 

att anhörigas bild inte överensstämde med patientens egna upplevelser, samt att 

anhörigas bild var väldigt annorlunda jämfört med vad som egentligen hade hänt. 

Orsaken troddes vara att patienten själv inte uppfattade sig så kritiskt sjuk som anhöriga 

framställde det. Det upplevdes därför positivt att anhöriga var med under återbesöket då 

patienten själv förstod hur illa det hade varit. 

 

”... för jag har ju en totalt annan upplevelse av den händelsen än mina 

anhöriga, för jag var ju inte medvetande, de satt ju liksom och trodde 

att jag skulle gå bort så det var liksom deras, klarar han en natt till 

med det har ju inte jag någon aning om…” (Patient 2) 

 

Att reda ut sina minnen 

Under återbesöket beskrev patienterna för personalen hur deras identitet blivit ifrågasatt 

av dem själva, då dagar i deras liv försvunnit. Det upplevdes svårt att finna mening då 

patienterna inte mindes vad de erfarit. En känsla av befrielse infann sig hos patienten då 

samtalet vid återbesöket gav möjlighet att dela med sig av ens innersta tankar. Vissa 

patienter hade inget minne alls över att ha vistats på en intensivvårdsavdelning, medan 

andra patienter bara mindes hallucinationer av sin vårdtid eller beskrev att de upplevt 

fasansfulla händelser genom mardrömmar. Det var oftast de oförklarliga, hemska och 

underliga drömmarna patienterna mindes bäst. Vidare framkom det att patienterna i 

vaket tillstånd, upplevde sig se märkliga saker som i deras värld var helt verkliga för 

dem. I efterhand förstod de att det var hallucinationer. Den subjektiva kroppen 

uppfattade då verkligheten som den sanna och först nu vågade patienten delge sin 

livsvärld inför personalen i hopp om att närma sig förståelse. Det uppskattades då att 

kunna fylla i luckor som saknades och det gav en ökad känsla av trygghet efter besöket. 

 

”Det är lite svårt att förstå att inte detta är sant som man har varit 

med om eftersom dom är så klara.... det är så rätt igenom från första 

stund till sista stund så är det så att dom pågick ju alltså inte bara det 

att dom kommer en natt utan det kom ju tillbaka. Så det var ju, det 

byggdes ju på hela tiden och man fortsätter att drömma om samma 

sak.” (Patient 7) 

 

Återbesöket upplevdes som att befinna sig på en fredad och trygg plats där ens 

upplevelser kunde delges utan att patienten behövde känna sig annorlunda. Att få 

bekräftelse på detta sätt hade enligt patientens upplevelse en avgörande betydelse för att 

kunna få tillbaka en liten del av sig själv igen. Patienterna upplevde det tryggt att få svar 

på varför drömmar och hallucinationer uppkommer. Likaså varför det är vanligt att 

förlora tid, dygnsrytm och orienteringen. Återbesöket gav en möjlighet att samtala om 

sina rädslor då vissa av patienterna hade minnen från IVA som fruktades att få upplevas 

igen. Minnen som format patienten och blivit en del av dennes livsvärld nu. 

Bearbetningen av intensivvårdstiden försvårades då patienten inte hade en verklig 

händelse att lägga som grund i ett försök att själva placera sina minnen.  
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”… så är det en sådan där skräck… att man får lite sådana där 

hjärnspöken…tänk om det kommer tillbaka…all den där smärtan och 

den andnöden som jag hade…” (Patient 6) 

 

Vårdare kunde också vara med i patientens drömmar och det kunde försvåra patientens 

upplevelse av att känna trygghet och tillit till personalen. Detta upplevdes så verkligt, att 

flera månader senare kunde patienten fortfarande inte förstå att det som upplevdes inne 

på salen aldrig hade inträffat. Patienterna uppskattade att få prata om detta då många 

frågor förföljt dem under månader och nu kunde rätas ut och läggas åt sidan. 

 

”Ja det var två tre stycken som jag hade dålig relation med under 

drömmarna och när jag vaknade upp så hade jag.... höll jag lite vakt 

på dom alltså” (Patient 1) 

 

Patienten som hade en närstående med sig upplevde att det vara till stor nytta att inte 

vara ensam under återbesöket, då närstående kunde fungera som ett bollplank. Minnen 

och upplevelser kunde lättare samtalas om och detta var en stor fördel för 

återhämtningen. För några patienter upplevdes dagboken vara en stor hjälp till att öka 

förståelsen för vad som hänt under vårdtillfället och den var intressant att läsa både en 

och två gånger. Det upplevdes obehagligt att inte minnas hur IVA-miljön såg ut och 

patienterna uttryckte en önskan över att kunna känna igen sig. Anhöriga och närstående 

som hade vakat hos patienten under kritiska dagar, fanns det heller inget minne ut av. 

 

Det var min egen stund 

Flera patienter upplevde mötet på återbesöket som att de blev sedda. Det var deras egen 

stund. Allt var väl förberett och det gjorde att patienten kände sig välkommen när hen 

anlände. Det infann sig en känsla av tacksamhet då denna dag hade utformats för 

patienten. Tiden beskrevs som en viktig aspekt under post-IVA mottagningsbesöket. 

Känslan att det var ens egen tid, att man själv fick styra över tiden utifrån sitt eget 

behov, upplevdes positivt. Istället för att känna sig otrygg och rädd så var känslan 

tvärtom. Det upplevdes vidare att besöket var fritt från stress och det fick ta den tiden 

det tog. Känslan som fick återbesöket att upplevas speciellt var att patienten själv fick 

styra över samtalet och kunde vara den drivande genom sina egna frågor. Det upplevdes 

positivt att få vara den som startade frågorna, då denna livshändelse framkallat många 

tankar och funderingar hos patienten. Genom återbesöket söktes svar på de frågor som 

burits på under lång tid. Både från tiden då patienten vistades på IVA men också från 

tiden efter utskrivning och fram till återbesöket. 

 

”…dom hade den tid dom behövde genom att det var liksom, de drev 

inte samtalet utan det var tvärt om det var jag som drev hela tiden…så 

att så länge jag hade något så fick jag driva samtalet…det tyckte jag 

var väldigt skönt…det är precis så det skall gå till när man gör en 

uppföljning för det är ju jag som skall ha hjälp inte dom…så jag fick 

ju den hjälp som jag behövde…” (Patient 6) 
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Återbesöket upplevdes vara ett tillfälle att visa tacksamhet. En känsla av att ha fått en 

andra chans då intensivvården räddat ens liv. Det handlade inte enbart om att tacka 

sjukvården utan det upplevdes en tacksamhet över att vara i livet. Patienterna ville ge 

något tillbaka. Det upplevdes betydelsefullt att få dela med sig av sin livsvärld till 

personalen då patientens berättelser och upplevelser kunde hjälpa andra patienter i 

liknande situationer. 

  

”Det är ju viktigt för den personalen och för alla som jobbar därnere 

att få det positiva tillbaka från oss som dom har vårdat då, det tycker 

jag är jätteviktigt. För det vill man ju ha.... alltså när jag har jobbat 

så känner jag att jag vill få den feedbacken för det jag gör där” 

(Patient 7) 

 

Inför besöket på post-IVA mottagningen fanns en förhoppning om att få träffa den eller 

de som hade vårdat patienten under intensivvårdsvistelsen. Detta var något patienten 

upplevde saknades vid återbesöket. Det fanns en stor önskan att vilja visa sin 

tacksamhet till de människor som varit så nära under denna svåra tid i livet och många 

patienter blev gråtmilda när det samtalades om detta. Upplevelsen var att det var viktigt 

att kunna känna en viss relation till dem som man faktiskt träffar på ett återbesök. Det 

uttrycktes som att det hade kunnat ge den där extra biten som saknades. 

 

”Det som var lite tråkigt med det och som jag tycker skulle vara 

viktigt för sådana här är att man försöker planera dom när den 

personalen som har varit med och vårdat mig mest, framför allt under 

den vakna tiden hade varit där. Det hade gett den här biten ännu mer 

för mig då…Utan det var ju bara dom här två som hade hand om det 

här då. Det var lite tråkigt. Viktigt med en viss relation till dom man 

träffar på ett återbesök jämfört med att det inte finns någon relation 

till dom man träffar” (Patient 7) 

 

För vissa patienter var det även viktigt att få bekräftelse på hur dom själva hade betett 

sig och uppträtt gentemot personalen då de själva inte mindes detta. Patienterna vill veta 

hur vårdpersonalen upplevt dem som personer. Frågor kring detta hade patienterna 

väntat på att få ställa ända sedan de fick ett datum till återbesöket. 

 

”...hur var jag som person, så att jag inte gjorde något fel… något 

förjävligt som jag inte vet om, mot dom liksom. Det kanske man 

känner att.... Hur var jag som person mot er liksom?” (Patient 1) 

 

Att återse IVA rummet 

Upplevelsen av att få besöka och se IVA miljön, beskrevs som att få mera insikt och 

fylla upp bitar som saknades inombords. Det beskrivs som en hjälp i läkningsprocessen 

genom att få material att bearbeta. Genom att uppleva miljön där man själv vistats som 

sjuk, rätades oklarheter ut som patienten bar på. Besöket gav möjlighet att få en insikt 

om i miljö där man vårdats och befunnits sig, trots att det saknades förståelse 

kunskapsmässigt. Att få se miljön beskrevs som en mäktig upplevelse, då vistelsen fick 

en innebörd och förklaring i sig. Detta gav en klarhet i vad man varit med om. 
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”För mig hade det ett värde att se det här rummet, att se den här 

sängen, man kan nästan koppla det till någon form av andlighet. Ja 

alltså där har jag faktiskt legat och varit riktigt illa” (Patient 2) 

 

Att få se miljön beskrivs som en hjälp då de inte längre behöver bära på en diffus bild 

utan fick en konkret bild att se tillbaka på. Patienterna beskrev även en förväntan på 

återbesöket. En förväntan på att få en bild av hur det såg ut där denne själv befunnit sig, 

eftersom detta saknades helt. Detta beskrivs även som att patienten fick en insikt i hur 

sjuk denne varit, då hen inte varit medveten hur det sett ut när hen befunnit sig på IVA.  

 

”Jag upplevde det som oerhört positivt att få se det här och att få 

någon sorts vink om det. Sedan att man inte är i närheten av det 

kunskapsmässigt hur dom gjort inuti min kropp och hur det fungerar 

och här har varit grejor och slangar och så” (Patient 2) 

 

Dagboken beskrevs som att den ibland kunde ge en overklig bild av den egna 

upplevelsen. Miljön som kunde skönjas i dagboken liknade inte en patientsal utan 

någonting helt annat. Detta då det som kunde läsas inte var de egna upplevda minnena, 

utan något främmande. Bilder som var tagna på en själv, upplevdes vara på någon annan 

som liknande patienten.  

 

”Jag hade ju en mitt emot mig och jag tittade och så tänkte jag det...... 

fy fan vad sjuk han måste vara, så jädra mycket grejer han har runt 

omkring sig. Sedan när man fick se då var det precis likadant bakom 

ryggen på mig” (Patient 7) 

 

Att få ett avslut och gå vidare 

Det upplevdes vara svårt att gå vidare i livet efter kritisk sjukdom, då minnen och 

händelser inte kunde bearbetas utan hjälp, speciellt då patienten förstått att döden varit 

nära. Återbesöket gav möjligheten att få höra vårdarnas perspektiv och detta var 

patienten mycket intresserad av. Den suddiga bilden över vad som egentligen hade hänt 

önskades bli mer tydlig. Patienten ville ha hjälp med att fylla ut texten i dagboken då 

den kunde ge ytterligare frågor som hittills var obesvarade. 

 

”Det har varit lite små bearbetningar som kommit då och då liksom 

så att... För ett litet tag sedan så var det, shit alltså… det är helt 

konstigt.... Det är helt enkelt tur att jag överlevde och såna saker så… 

Det kan komma upp sådana här små… Små insikter eller vad man 

kallar det liksom” (Patient 1) 

 

Alla medverkande patienter i studien var eniga om att de tackade ja till ett återbesök för 

att få ett förtydligande. Samtliga sökte ett större sammanhang och en helhetsbild över 

sina kritiska dagar. Den berättelsen som fanns i huvudet var ofullständig, suddig och 

otydlig. Det fanns en önskan att sagan skulle bli hel. Önskan över att veta var så stark, 

att ingen av patienterna någonsin tvekade över att få komma tillbaka igen. Under 

återbesöket slog deras önskan in. 
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”Hon pratade om de olika sakerna som hade hänt och.... utifrån lite 

olika perspektiv. Både vad som hade hänt och hur jag hade mått 

och.... För då fick jag ett bättre övergripande sammanhang av det. 

Även om det inte var mina egna minnen så har jag ju ett sammanhang 

nu” (Patient 5) 

 

Patienterna upplevde även återbesöket som starten på ett nytt kapitel i deras och i 

närståendes liv. Det hade skett en förändring inombords där de menade att ett kapitel i 

ens liv var färdigskrivet och patienterna kunde nu vända blad. Allt som hade varit, var 

över och detta var starten på en ny resa mot nya mål. 

 

” ...men liksom att ok det var där och jag satta liksom inte punkt i den 

bemärkelsen men det var liksom ok nu är det klart liksom… det 

besöket var värt mycket i den bemärkelsen psykiskt för mig ok nu har 

jag fått reda på det och jag har inget mer som jag undrar över liksom 

direkt...” (Patient 2) 

 

Efter återbesöket hade tankarna och känslor vänt riktning. Tidigare kunde patienten 

tänka, vad sjuk jag har varit, till att nu tänka hur stark kan jag bli. Det upplevdes även 

positivt att få komma på återbesöket då patienten kände sig relativt frisk till skillnad 

från att komma på besök då denne var sjuk. Det uppstod en känsla av att få ny styrka i 

bekräftelsen på att hen överlevt den svåra tiden av sjukdom, vilket gav hopp om 

framtiden. Viljan att komma vidare och att bli stark blev mer framträdande. Det blev 

tydligt att patienten var redo för att komma vidare i livet och fortsätta återhämta sig. Det 

upplevdes också vara en trygghet för patienten att ha någon att vända sig till då det 

uppstod frågor eller funderingar. 

 

”...men det men jag har ju inga frågor så så jag kunde gör någon 

sorts avstamp genom att nu är det klart nu satsar vi på rehab nu ska vi 

bli bra igen… och jag ska gå vidare” (Patient 2) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur patienten upplevde besöket på en post-IVA 

mottagning efter att ha legat på IVA. Vi valde en kvalitativ ansats med 

livsvärldsperspektiv. Detta val gjordes utifrån att vi var intresserade av hur någonting 

erfars. Vi ville inte mäta eller beräkna hur någonting är, där en kvantitativ ansats hade 

passat bättre enligt Dahlberg (2014, s.20–21), utan vi var intresserade av ett fenomen, 

besöket på post-IVA mottagning och hur detta besök upplevdes. Vi ville fånga hur 

patienterna erfar besöket utifrån deras livsvärld. För att kunna göra detta behövde vi 

välja en kvalitativ ansats för att rikta vår uppmärksamhet mot företeelsernas innebörd 

och vilken mening de bar på. 

 

Vid valet av deltagare till studien, valde vi att göra en förfrågan, dels till den IVA som 

en av oss jobbade på och dels till den IVA där den andra hade genomfört sin praktik. 
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Detta val gjordes då det redan fanns en etablerad kontakt och vi var välkända. Risken 

med detta var att intervjupersonerna skulle kunnat vara några som vi hade vårdat. Vi 

diskuterade då om det här skulle kunna påverka studien. Då anställningen startats efter 

det att de tillfrågade patienterna legat inne på IVA, ansåg vi att det var låg sannolikhet 

att ha träffat dessa patienter i ett tidigare skede. Om det hade blivit så, var vi överens om 

att den andra av oss som inte hade någon relation till patienten skulle utföra intervjun. 

Detta för att intervjupersonen inte skulle hamna i någon beroendeställning och känna att 

den måste deltaga trots att den inte hade velat. Denna situation uppstod inte, utan 

samtliga deltagare var nya kontakter för oss båda.  

 

Vi valde också att personalen på post-IVA mottagningarna skulle göra urvalet om vilka 

patienter som var lämpliga att tillfråga. Detta då de hade informationen om i vilket 

fysisk och psykiskt skick patienterna var i och om det var lämpligt att intervjua dem. 

Denna selektering riskerar att påverka resultatet, då vi kanske inte fångar upp 

upplevelserna från dem som har mest besvär. Samtidigt kan intervjupersonen enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 89–90) i intervjusituationen lockas till att säga mer än 

den vill, vilket riskerar att skada personen och än mer om denne är skör. Utifrån detta 

och vårt etiska ställningstagande att inte orsaka skada, valde vi att göra på detta sätt i 

urvalet av informanter.  

 

Vi hade som mål att få tio informanter. Resultatet blev sju stycken efter en och en halv 

månads insamling. Detta beror huvudsakligen på två saker. För det första så ville den 

ena av intensivvårdsavdelningarna att en projektplan upprättades för studien innan de 

godkände att vi samlade in informanter från deras post-IVA mottagning. Processen tog 

två till tre veckor och försenade uppstarten. För det andra hade de två post-IVA 

mottagningar, som vi valt att samla in data från, endast avsatt en dag varannan vecka till 

post-IVA mottagning. Inför varje mottagning tillfrågades bara 1–2 patienter. Det var 

inte heller alltid som patienterna kom till återbesöket. Detta gjorde det svårt att få ihop 

en större grupp människor att intervjua. Vi valde därför på den ena post-IVA 

mottagningen att inte bara tillfråga vid återbesöket, utan även kunna kontakta patienter 

som redan hade varit på återbesök de senaste 6 månaderna, vilket genererade tre 

intervjuer till. Detta gjorde att vi ändå kunde få ihop sju informanter av de tio som vi 

hade som mål.  

 

Att endast en av informanterna är kvinna och de andra män behöver enligt Dahlberg 

(2014, s.79–80) inte spela någon roll för resultatet, då möjligheten att fånga 

innebörderna av ett fenomen med ett snävt urval ändå är god. Dock menar Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström (2008, s. 175) att ju mer variationsrikt datamaterialet är, desto mer 

generaliserbart blir resultatet. Det hade därför varit intressant med en mera jämn 

fördelning mellan könstillhörighet i datamaterialet för att se om detta hade gett någon 

skillnad i resultatet. När det gäller åldersspridning på informanterna anser vi att det här 

finns en bra spridning, då vi både fångat yngre och äldre patienter. Dock har vi inte sett 

någon större skillnad i upplevelsen av besöket utifrån ålder.  

 

Något vi upptäckte under studiens gång var att bara svensktalande patienter blev kallade 

till post-IVA mottagningen. Vi fick till svar från en av intensivvårdsavdelningarna att 

det inte finns resurser att ha tolk på återbesöket och att dessa människor då inte får 

frågan och möjligheten att få komma på återbesök. Det här anser vi kan skapa en 
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svaghet i studien då vi inte kan fånga ett omfångsrikt urval eftersom samtliga 

informanter är svensktalande. Hur upplevs besöket om man inte delar samma språk? 

Upplevs samma saker eller påverkar språkskillnader upplevelsen? Om en tolk finns 

med, upplevs då besöket på samma sätt som när man delar samma språk? Detta hade 

varit intressant att undersöka. 

 

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer med hjälp av en frågeguide, 

eftersom vi sökte beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka det 

beskrivna fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 165). Enligt Dahlberg (2014, s. 87) 

är det en fördel med intervju jämfört med skrivna berättelser. Med intervjuer kan 

fokuset riktas på företeelsen som skall undersökas och möjlighet finns att kunna fånga 

ytterligare nyanser av företeelsen genom följdfrågor. Innan vi började arbeta med 

framställning av frågorna i guiden läste vi in oss på intervjuteknik och hur en guide 

skulle kunna se ut. Enligt Polit & Beck (2012, s. 537) var det viktigt att frågorna ställdes 

i en logisk ordning för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Det är även viktigt 

för intervjuaren att vara uppmärksam då informanten omedvetet kan svara på frågor 

som kommer senare i intervjuguiden. En halvstrukturerad intervju gjordes då vi hade 

som önskemål att täcka olika områden kring fenomenet och därför utformades frågorna 

så alla informanter kunde svara ur sitt perspektiv. Vi kände mycket väl till hur viktigt 

det var att uppmuntra informanten till att prata fritt under intervjun och dela med sig av 

upplevelser genom egna berättelser (Polit & Beck 2012, s. 537). För att nå ett tillräckligt 

djup i intervjuerna antog vi medvetet en naiv inställning i förhållande till 

informanternas svar genom att ställa följdfrågor. Målet var att skapa en mer innehållsrik 

nyans av det beskrivna (Dahlberg 2014, s. 87).  

 

Att intervjua en person kräver övning och färdighet och vi upplevde det väldigt 

utmanande stundtals att få informanten att fritt berätta om sina egna levda erfarenheter. 

En orsak enligt Kvale & Brinkman (2014, s 170) kan detta bero på att intervjupersonen 

inte tillåter sig att tala fritt om erfarenheter och känslor då personen i fråga inte skapat 

sig en uppfattning om intervjuaren. Visst hjälper det till med en väl genomtänkt 

frågeguide men det krävs mer än så. Det upptäckte vi senare då transkriberingen 

startade. I efterhand hade vi mer än en gång velat gå tillbaka till intervjun och fortsätta 

gräva mer på djupet. Vi upplevde oss ibland vara aningen för snabba att gå vidare med 

frågorna istället för att stanna upp och låta informanten berätta mer. Detta hade kanske 

kunnat berika materialet ytterligare.  

 

Kvale & Brinkman (2014, s. 208) talar om hur viktigt det är med att en god intervjuare 

behärskar konsten att samtala och under intervjuer har förmågan att fatta beslut om vad 

hen skall fråga om och hur denna fråga skall ställas. En god intervjuare vet även vilka 

svar som skall följas upp eller inte följas upp. Här känner vi att kunskapen och 

erfarenheten saknades. Vi upplevde dock efter ytterligare genomförda intervjuer att vi 

blev mer närvarande under intervjutillfällena. Det kändes mer avslappnat och naturligt 

som intervjuare och vi upplevde att detta speglade av sig på informanten (Dahlberg 

2014, s. 90).  Enligt Polit & Beck (2012, s. 542) finns det en risk att informanter inte 

delar med sig lika mycket av sina berättelser, om de känner sig otrygga och därför är det 

upp till intervjuaren att få informanten att känna sig trygg. Kvale & Brinkman (2014, s. 

207) menar på att den ideala intervjupersonen inte existerar men vissa intervjupersoner 

tycks vara bättre än andra. Vi upplevde att några informanter hade större förmåga att 
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beskriva och sätta ord på sina levda erfarenheter. Detta innebar dock inte att dessa 

informanter gav den mest värdefulla informationen. 

Under intervjuerna var vi noga med att inte ställa några ledande frågor. Vi försökte även 

ha ett neutralt kroppsspråk, då kroppsspråket kan verka som en positiv eller negativ 

förstärkare för intervjupersonens svar och resultatet kunde bli ett mer avsmalnat 

svarsalternativ hos informanten (Kvale & Brinkman 2014, s. 215). I vissa fall görs en 

provintervju inför ett arbete där frågeguiden kan testas. Vi kände dock inte att det skulle 

kunna bidra till ökad trygghet för oss som nybörjare. Däremot kunde det gjort skillnad i 

hur vi ställde våra frågor samt gjort oss bättre förberedda på när informanten kom in på 

andra frågor i intervjuguiden, genom sitt fria berättande (Polit & Beck 2008, s. 541). Då 

vi rundade av intervjuerna gav vi informanterna tid till fundering, om det fanns något 

ytterligare de skulle vilja lyfta upp. Detta för att minimera risken att missa värdefull 

information (Kvale & Brinkman 2014, s. 171). Trots att vi är noviser gällande 

intervjuteknik och saknar viktiga forskningsverktyg anser vi ändå att samtliga intervjuer 

burit på mycket mening och det har varit genomgående lärorikt att få ta del av dessa 

erfarenheter. En önskan nu i efterhand hade varit att få göra observationsstudier under 

återbesöket på post-IVA mottagningen och sedan följt upp patienterna efter några 

månader och gjort dessa intervjuer. Observationer hade varit ett bra komplement då det 

möjliggör förståelse av företeelser som är svåra att beskriva och uttrycka i ord 

(Dalhlberg 2014, s. 97). 

Vi hade redan i ett tidigt skede bestämt oss för att låta informanterna välja intervjumiljö 

i möjligaste mån. Detta för att vi antog att de skulle känna sig mer trygga. Önskemålet 

var en lugn plats där intervjun kunde genomföras utan risk för att bli avbruten. Två av 

intervjuerna gjordes i samband med att patienten var inskriven på sjukhus. Beslutet att 

genomföra dessa intervjuer togs tillsammans med patienten och att vi kunde vara på en 

plats där vi var ostörda samt där patienternas integritet kunde skyddas.  

Alla intervjuer spelades in digitalt och transkriberades ordagrant i nära anslutning till att 

intervjun var färdig. Vi upplevde att detta var en bra metod då informantens berättelser 

fanns kvar i minnet. Utskriften blev inledningen till den analytiska process som då 

startade (Kvale & Brinkman 2014, s. 220). 

 

Reflektioner över studiens trovärdighet 

Kvalitativ livsvärdsforskning bedöms utifrån fyra kvalitetskriterier och säkerhetsställer 

det vetenskapliga värdet i forskningssammanhang. De fyra kriterierna är; trovärdighet, 

pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Polit & Beck 2012, ss. 584–585; Kvale & 

Brinkman 2014, s. 295). 

 

Trovärdighet handlar om sanningsvärdet av en studie och i denna studie beaktades 

trovärdigheten genom att vi noggrant beskrivit val av metod samt urval- och 

analysprocessens olika delar. Vi har varit mycket textnära i hela arbetet och insamlade 

data har svarat upp gentemot det avsedda syftet (Polit & Beck 2012, s. 585). En tyglad 

hållning, en följsamhet och en öppenhet mot fenomenet, som beskrivits i metoden, har 

tillämpats under hela dataanalysen. Det uppfyller även forskningens krav på 

objektivitet. I arbetet har vi strävat efter koherens, det vill säga att studien följer en röd 

tråd. Detta är ett viktigt validitetskriterium i forskning. Läsaren skall ha möjlighet att 
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följa författarens samtliga steg och resonemang i hela studien och själv kunna värdera 

genomförandet och resultat (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 336–337). Vi 

strävade efter att minska subjektiviteten genom att båda startade med analysen på 

enskilt håll utan att nämna vad vi kommit fram till. Detta pågick under ett par veckor 

och till slut sammanförde vi våra tankar och hade funnit liknande innebörder. Detta 

stärker också resultatets trovärdighet då en enskild forskares subjektivitet annars kan 

styra vad som är intressant eller inte (Kvale & Brinkman 2014, ss. 292–293). 

 

Pålitlighet i en studie handlar om stabilitet i studiens data. Skulle resultatet kunna 

upprepas under likadana förutsättningar? Vi anser att detta kan garanteras, då urvalet av 

informanter i studien valdes med omsorg gentemot syftet och datainsamlingsmetoden 

genomfördes med hjälp av halvstrukterade frågor. Intervjuerna spelades in digitalt och 

transkriberades ordagrant direkt efter de var färdiga (Polit & Beck 2012, s. 585).  

 

Tillförlitlighet handlar om att forskaren skall vara objektiv. Att ha förmågan att se 

fenomenet som studeras utan att styras av tidigare tankar, känslor och värderingar. Vi 

upplevde det svårt att helhjärtat ha ett öppet förhållningssätt och samtidigt en tyglande 

och reflekterande hållning som noviser. Vi fann under transkriberingen att en text kan 

inneha flera betydelser och att det alltid förelåg en viss grad av tolkning under 

bearbetningen. Fokuset riktades på att lyssna på informanternas röster, att försöka återge 

deras berättelser och upplevelser som framkom under intervjuerna på ett ärligt sätt. 

Ställningstaganden som gjordes under analysprocessen genomfördes i diskussion med 

handledare för att erhålla olika infallsvinklar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 

336; Polit & Beck 2012, s. 585). 

 

Med överförbarhet menas att det man finner i sin forskning även går att generalisera till 

en större massa än de som är med i studien. Kan vi överföra resultat av denna 

intervjustudie till andra undersökningspersoner, kontexter och situationer? (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, s. 342; Kvale & Brinkman 2014, s.310). Upplevelser av ett 

fenomen innefattar ett så stort område att det är omöjligt att säga att det går att 

generalisera det som framkommit utifrån sju intervjuer i denna studie. Vi ser dock 

likheter i materialet samt i tidigare forskning som skulle kunna tyda på att vissa 

upplever post-IVA tiden lika, dock ej huruvida patienterna upplever besöket på en post-

IVA mottagning lika eller inte. Vi vill hävda att detta forskningsmaterial trots ett relativt 

litet datamaterial på sju informanter, kan ha betydelse inte bara för de som medverkat i 

studien, utan även för andra människor i liknade situationer. Målet var att belysa hur 

patienter upplevde återbesöket på en post-IVA mottagning och få ökad förståelse samt 

fördjupad kunskap av deras unika berättelser. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att människor som varit livshotande sjuka och vårdats på 

en intensivvårdsavdelning, värdesätter att få komma på ett uppföljningsbesök på en 

post-IVA mottagning. Det framkom att det var viktigt att få en orientering över sin tid 

på IVA samt få verktyg för att kunna bearbeta sina minnen. Besöket beskrevs också 

som en stund där frågor och funderingar kunde besvaras samt få möjlighet att visa 

tacksamhet inför den hjälp man fått och att man var i livet. Det var även viktigt att se 

IVA miljön där man vårdats, då detta gav patienten en bild av hur sjuk denne faktiskt 
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varit. Slutlig gav besöket på post-IVA mottagningen en möjlighet att avsluta 

sjukdomstiden och kunna vända blad för att gå vidare. 

 

Den ökade förståelsen för sambandet mellan försämrad livskvalité efter vård på 

intensivvårdsavdelning har lett till uppstart av olika uppföljningsprogram nationellt och 

internationellt. Flera studier visar på att patienter som vårdats på IVA har kvarstående 

psykiska och fysiska problem som förföljer dem i månader, kanske till och med år. 

Dessa patienter har behov av stöd under sin återhämtning (Storli & Lind 2009; 

Meriläinen, Kyngäs & Ala-kokko 2010; Svenningsen, Langhorn, Ågård & Dreyer 2015; 

Samuelsson 2011; Deacon 2012; Åkerman 2012). I nuläget pågår världsomfattande 

forskning i hopp om att finna olika strategier och metoder kring behandling, för att 

minska uppkomsten och förebygga de komplikationer som patienterna kan drabbas av 

efter utskrivning från intensivvården. Ett flertal studier visar på att uppföljning efter 

intensivvård gagnar både patienter och närstående men samtidigt finns det studier som 

visat motsägelsefulla resultat. Vi vet också att det finns bristande kunskap vad 

uppföljningsbesöket på en post-IVA mottagning betyder för patienten, vilken innebörd 

det har. Detta kanske är orsaken till att Socialstyrelsen inte reglerar detta bättre genom 

hårdare krav på uppföljning, evidensen är bristfällig. Det man vet är dock att 

uppföljningsbesöket kan vara ett sätt att tidigt identifiera problem hos patienten och 

därmed få möjlighet att tidigt initiera åtgärder. Detta i sin tur kan leda till att patienten 

återhämtar sig snabbare och ökar möjligheten att uppnå ökat välbefinnande (Åkerman, 

Fridh, Orwelius, Ringdal & Schandl 2017). Nyligen har det publicerats nationella 

rekommendationer för uppföljning av patienter efter intensivvård (Åkeman et al. (2017). 

Riktlinjerna är framtagna av Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Idag ser 

uppföljningen olika ut beroende på vilket sjukhus patienten vårdats. Resultatet av detta 

blir en ojämlik vård samt gör det svårt att få kunskap och erfarenhet i vad som är bästa 

vård för patienten. Genom att följa dessa nationella rekommendationer kan vi få en mer 

jämlik och strukturerad uppföljning i hela landet. Det rekommenderas även att 

uppföljningen bör ske av ett multiprofessionellt team vilket kan innebära att patienter 

med identifierbara problem kan remitteras vidare till rätt instans om det inte kan 

avhjälpas där och då (Åkerman et al 2017). Ett uppföljningsbesök till en post-IVA 

mottagning skall kunna ge patienter möjligheter att få komma i kontakt med eller få 

hjälp till andra specialiteter såsom sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut och psykolog 

(Prinjha, Field & Rowan 2009). De två intensivvårdsavdelningar vi har arbetat 

tillsammans med har inte någon delegation på att remittera patienter vidare efter 

uppföljningsbesöket, utan patienterna själva får ta kontakt med respektive specialitet om 

det skulle vara aktuellt. Ett sätt att förbättra och underlätta för patienten, är att 

sjuksköterskorna tar kontakten och remitterar patienten genom att de får delegation på 

detta. Alternativt att post-IVA mottagningen leds av sjuksköterskor och i teamet även 

ingår exempelvis; sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist, psykolog, logoped, 

läkare och sjukhuspräst som lätt kan konsulteras vid behov. 

 

Under studien fann vi att patienter ofta uteblev från erbjudet uppföljningsbesök. 

Orsaken till detta är oklart. En teori kan vara att svårt kritiskt sjuka patienter inte har ork 

att vid den speciella tidpunkten komma på ett återbesök eller att det fortfarande finns en 

kvarstående rädsla bland dessa patienter som kan bero på alla negativa upplevelser från 

vistelsen på IVA. De vågar helt enkelt inte närvara. En fråga som man måste ställa är; 

hur skall vi få patienten att komma på ett uppföljningsbesök? Problemet vi ser är att 
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vissa IVA inrättningar endast kallar 1-2 patienter varannan vecka på grund av det inte 

finns tillräckligt med resurser, detta leder till att vissa år kallas inte ens 20 patienter för 

uppföljning. Det är alltså ett väldigt litet antal patienter som får möjligheten att närvara 

och uppleva det positiva i att få ”sin egen stund” på post-IVA mottagningen.  

 

Vi fann som tidigare nämnts att patienter med behov av tolk inte kallas till ett 

uppföljningsbesök, på grund av resursbrist. Vi kan konstatera att vår studie har visat på 

förekomsten av både fysiska och psykiska problem som kunnat tas upp och samtalats 

om på ett återbesök. Vi har samtidigt beskrivit olika saker där uppföljningssamtalet 

hjälpt patienten med bearbetningen efter en intensivvårdsvistelse. Ett antagande är att 

patientgruppen som är i behov av tolk, har än mer svårt att göra sig förstådda samt söka 

stöttning och hjälp under dennes rehabilitering efter en intensivvårdsvistelse. Vi 

rekommenderar att man ser över detta och verkar för ett mer värdigt och jämlikt 

omhändertagande. Reducering av språkliga hinder kan verka för att vården bli mer 

effektiv och samtidigt spara på resurserna i samhället.   

 

Svenska intensivvårdsregistret (SIR 2016) har sedan 2005 följt upp patienter över 16 år 

som vårdats på IVA fyra dygn eller mer. Årsrapporten som kom 2016 presenterar 

resultat under en sex års period (2010-2015) och uppföljningsresultatet bestod av 

patientens första år efter utskrivning. Då man tittade på patienter som kom på tre 

uppföljningsbesök (2, 6 och 12 månader efter intensivvård) verkar den största 

återhämtningen i hälsorelaterad livskvalitet ske inom de sex första månaderna. 

Resultatet visar på signifikanta skillnader, mellan två till sex månader, i bland annat 

fysisk och social funktion. Trots dessa förbättringar visar det även på att 

rehabiliteringstiden kan vara lång efter att ha varit kritiskt sjuk. Efter sex månader var 

en stor del av patienterna fortfarande i behov av hjälp för att klara enkla vardagssysslor 

och många patienter var fortfarande inte tillbaka på sitt jobb. Detta kan innebära stora 

ekonomiska bekymmer för den enskilde, men samtidigt också för familjen då 

närstående ibland måste vara sjukskrivna för att ta hand om sin anhörig efter 

utskrivning. Rapporten skall dock tolkas med försiktighet då man bara haft tillgång till 

data från de patienter som varit på återbesök. Man får anta att det är ett stort mörkertal 

då vi vet att patienter inte kommer på återbesöken på grund av det är frivilligt och vissa 

kanske inte har behov av det. Vi vet dock också att patienter inte orkar för att det är för 

sjuka. Några intressanta frågor är; Vad blir resultatet om man är mer aktiv i försöken att 

få patienterna att komma på uppföljningsbesöken och fler fick möjligheten att följas 

upp? Vad blir det för resultat om alla uppföljningsbesök var sjuksköterskeledda och ett 

multiprofessionellt team fanns tillgängligt för de patienterna med behov? Vad blir det 

för resultat om sjuksköterskorna på mottagning hade delegering att remittera patienter 

och de fick hjälp med att komma till rätt instans direkt? Skulle det visa sig vara ännu 

fler patienter som upplever större livskvalité vid nya mätningar? Det vore intressant att i 

ett senare skede studera om patienters återhämtning och livskvalité kunde påverkas av 

dessa nya rekommendationer som finns från Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård. Det krävs dock resurser för att följa dessa rekommendationer som finns. 

Det krävs också andra metoder för att få patienterna att komma på uppföljningsbesöken. 
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Att få en karta 

Patienterna beskriver en lättnad då uppföljningsbesöket gav dem tillbaka kontrollen 

över sina liv igen, genom att erbjuda en lösning på den svårlösta ekvationen som varit 

tung att bära på. Tiden efter IVA verkade vara ett sökande. Ett sökande efter förståelse. 

Storli, Lindseth & Asplund (2008) beskriver tiden efter vistelsen på IVA som en resa i 

ett delvis outforskat landskap. Det beskrivs en strävan hos patienterna att få en känsla av 

sammanhang av sina upplevelser och försöka förstå vad de hade varit med om. 

Patienterna beskriver att de upplevde det svårt att ta till sig händelser som inträffat 

eftersom minnet var sviktande. Det som var förvånansvärt var att inga patienter som 

tillfrågades i studien kunde berätta till fullo vad de varit med om, innan det varit på 

uppföljningsbesöket. Något som gjorde starkt intryck på oss var då patienterna beskrev 

tyngdkänslan som helt plötsligt släppte då alla deras frågor besvarades under 

uppföljningsbesöket. Vi som aldrig upplevt detta genom egna erfarenheter kan aldrig 

föreställa oss hur det känns att vara ovetande inför vad som varit och vad som komma 

skall. Prinjha, Field & Rowan (2009) beskriver att patienterna upplevde det positivt att 

få svar på alla frågor kring psykiska, fysiska och emotionella funderingar som de hade 

burit på och detta hade en stor inverkan på deras återhämtning. Det upplevdes också 

vara värdefullt att få ställa frågor om dagarna som varit de mest kritiska under ens 

vistelse på IVA. Få information om sin sjukdom, behandling, prover och resultat samt 

få datum för händelser (Prinjha, Field & Rowan 2009). Upplevelsen av besöket 

beskrevs så positivt att vi har svårt att sätta ord på det. Äntligen var ett ord som 

användes hos flera informanter. Vi tolkade detta som att det har funnits en stark längtan 

efter något och till slut har behovet blivit tillfredsställt. Patienterna hade inte bara frågor 

om vistelsen på IVA utan även om vad de kunde förvänta sig framöver. Närstående 

upplevde också att det var viktigt att uppföljningen fokuserade på framtiden. Det 

upplevdes tryggt då man fick bekräftelse på att återhämtningen fortskred normalt. Att 

patienterna inte var onormala eller annorlunda då de bar på mycket frågor. Studier visar 

att dessa tankar och funderingar som beskrivs i resultatet är vanliga hos patienter som 

legat på IVA. Patienterna söker en slags bekräftelse på att allt som de upplevde, var 

normalt. De bar på rädslan att bli kritiskt sjuka igen och att få höra att personalen känner 

igen det patienterna berättade, skapar en känsla av trygghet (Pattison, Dolan, Townsend 

& Townsend 2007; Prinjha, Field & Rowan, 2009). 

  

Patienten ville oftast att närstående skulle närvara och vara ett stöd vid 

uppföljningsbesöket då patienten annars kunde känna sig ensam. Det fanns även en 

rädsla över att inte minnas den information de fått. Det är därför en rekommendation att 

anhöriga skall vara med, då detta ger möjligheten att dela upplevelser och erfarenheter 

ur olika perspektiv tillsammans med personalen (Engström, Andersson & Söderberg 

2008). Vår studie bekräftar att det upplevdes svårt att samtala om vissa upplevda 

minnen mellan närstående och patient just för att man hade helt olika bilder av vad som 

har hänt under vistelsen på IVA.  

 

Studier har visat på att de patienter som inte följdes upp kände sig besvikna och 

övergivna. De fick ingen möjlighet att få svar på sina frågor om sin sjukdomstid och 

detta saknade patienterna. Ibland var det självvalt att inte följas upp då ens minnen från 

IVA var så negativa att man inte ville uppleva miljön igen. Den största önskan var bara 

att försöka få bort det ur minnet (Prinjha, Field & Rowan, 2009). 
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Att reda ut sina minnen 

Alla patienterna beskrev att de upplevde att de inte kunde lita på vad de mindes. De 

hade en osäkerhet över vad som var sant och osant i det som hände och detta skapade ett 

lidande hos patienterna. Dahlberg och Segersten (2010, ss. 216-217) beskriver att när 

patienten inte förstår vad som händer eller vad som är meningen med det vårdande som 

sker, skapas en utsatthet som kan ta hårt på självkänslan och ett vårdlidande uppstår.  

 

Patienterna beskrev att besöket på post-IVA mottagningen var det som hjälpte dem att 

äntligen få ordning i det kaos som fanns inom dem, som kom från att de inte visste vad 

som hänt under intensivvårdstiden. Tidigare studier har visat att många patienter som 

vårdats på IVA drabbas av och kan återberätta detaljerade minnen från mardrömmar och 

hallucinationer. Dessa minnen stannar kvar och kan återberättas väldigt tydligt under en 

väldigt lång tid, till och med bättre än de verkliga händelserna som patienten varit med 

om. Patienterna vittnar om känslor om ensamhet i de minnen de bär med sig och de vet 

inte om minnena kommer från verklighet eller är påhittade. Detta kan få 

långtidskonsekvenser för den hälsorelaterade livskvalitén då stressfulla minnen från 

intensivvårdstiden är en bidragande orsak till utvecklandet av PTSD efter intensivvård 

(Aitken et al. 2016; Löf, Berggren & Ahlström 2006; Svenningsen, Langhorn, Ågård & 

Dreyer 2015).  

 

Patienterna hade ett behov av att få information om detaljerna i sin egen vistelse på 

IVA, så att de kunde bearbeta och förstå vad som hänt dem för att kunna skilja på 

verkliga och inbillade minnen (Deacon 2012). Här har utvecklingen av post-IVA 

uppföljning chansen att hjälpa både patient och anhöriga, genom att erbjuda återbesök 

på intensivvårdsavdelningen. Träffa personal som vårdat patienten och kunna få prata 

om de minnen och känslor som de bär med sig och på så sätt bli re orienterade över den 

tid som de befunnits sig på IVA. Genom besöket kan vi också få tillbaka viktig 

kunskap. Studier har visat att uppföljningsbesök inte bara är till gagn för patienter och 

närstående utan även för intensivvården och dess personal. Den feedback som erhålls i 

mötet med patienten och närstående under uppföljningsbesöken ger personalen en ökad 

förståelse för intensivvårdsprocessen och de förvrängda minnen som patienterna kan bär 

med sig efter intensivvårdsvistelsen. Förståelse kan därmed resultera i bättre omvårdnad 

som förhoppningsvis kan hjälpa framtida patienter inom intensivvården (Prinjha, Field 

& Rowan 2009; Modrykamien 2012). 

 

Det var min egen stund 

Att bli sedd är ett av människans mest grundläggande behov. Då patienten blev sedd 

som en hel människa blev existensen bekräftad. Det är i det första mötet en relation 

inleds och i detta skede lär man känna varandra. Patienterna upplevde att de kände sig 

välkomna under uppföljningsbesöket och att det var deras stund. Sjuksköterskan visade 

sitt intresse för hur patienten egentligen mådde genom att vara närvarande under hela 

mötet. När patienterna beskrev en upplevelse av att bli sedda, var det inte att själva 

innehållet i samtalet som var av värde utan i dialogen där deras röster blev hörda och 

besvarade. Det var patienternas stund genom att vårdpersonalen var tillgänglig under 

hela besöket och detta är en förutsättning för att kunna bekräfta en annan människa och 

för att denne skall bli sedd. För att kunna bli bekräftad och sedd måste man dock vara 

öppen och mottaglig. Patienterna beskrev tydliga tecken till att de var förväntansfulla 
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och hade sett fram emot denna dag, vilket innebar att de var öppna och mottagliga. 

Upplevelsen var att patienterna kände sig uppmärksammade och igenkända och att de 

blev bemötta som den helhet de var. Uppföljningsbesöket står för allt vad Dahlberg & 

Segesten (2010, ss 190-194) kallar vårdande möten. Dagen på post-IVA mottagningen 

beskrevs som ett vårdande möte där en vårdrelation uppstod. Det vårdande mötet 

upplevdes inte vara tidsbegränsat utan patienten beskrev dagen som tidlös, vilket också 

var positivt och skapade en känsla av trygghet för patienten. Uppföljningsbesöket hade 

en stärkande effekt på patientens livskraft genom att skapa en tryggare balans i tillvaron. 

Dahlberg & Segesten (2010, ss. 183-184) menar att det vårdvetenskapliga intresset 

ligger i att se till att det uppstår ett möte mellan vetenskapens värld och patientens värld, 

mellan vetenskapen och livsvärlden. Då alla patienters livsvärldar är unika måste 

vårdaren kunna använda sin professionella kunskap för att möta patientens individuella 

livsvärld. Genom ett öppet och följsamt förhållningssätt kan man möta varje patients 

upplevelser och berättelser utifrån deras erfarenhetsvärld. Storli & Lind (2009) påvisar i 

sin studie hur viktigt det är att personalen på uppföljningsmottagningar har kunskapen 

att kunna förstå vad patienten varit med om samt har förståelse av hur det kan upplevas 

att ha varit inneliggande på IVA. Vissa patienter var inte så intresserade av specifika 

händelser eller datum utan hade också en stor längtan efter att få prata av sig och ha 

någon som lyssnade och kunde förstå dem ur deras perspektiv. 

  

Halldorsdottir (2008) förklarar i sin studie att det är speciella människor som lyckas få 

patienterna att känna den bekräftelsen som beskrevs i uppföljningsbesöket. Det som 

attribuerar en professionell vårdare är kompetens, äkta omtanke för patienten som 

person samt att se och lyssna till patienten. Då en vårdare är närvarande och gör sig 

tillgänglig uppstår en känsla av säkerhet och bekräftelse. Halldorsdottir (2008) kallar 

denna relation livsstärkande och det är den som hjälper patienten att växa som 

människa. Eriksson (1987) se Dahlberg & Segesten (2010, ss. 197-199) har publicerat 

en idé om vårdandets grundläggande begrepp: ansa, leka och lära. Begreppen kan med 

fördel jämföras med uppföljningsbesökets grundläggande syfte. Ansa, som en del i det 

vårdande mötet mellan vårdpersonalen och patienten, där vårdpersonalen på post-IVA 

mottagningen aktivt, öppet och följsamt lyssnar och försöker förstå patientens 

berättelse. Lek, skulle kunna vara då personalen tillsammans med patienten finner 

vägen till en större känsla av sammanhang och detta i sin tur kan stärka den lekande 

kraften, kreativiteten och drömmarna. Genom att finna en större känsla av sammanhang 

kan det sviktande hoppet stärkas. Till sist lärandet, som kan innebära att patienten får 

information om hur post-IVA tiden kan upplevas och samtidigt få möjlighet att sätta 

upp realistiska mål för återhämtningen. Det kan innebära att patienten erhåller kunskap 

om en sjukdom och får råd i hälsorelaterade frågor. Lärandet kan även innebära att 

vårdpersonalen får feedback genom patienternas berättelser vilket kan resultera i att 

omvårdnaden inom intensivvården kan utvecklas och bli ännu bättre. 

 

Patienterna uttryckte att uppföljningsbesöket var ett tillfälle att kunna visa sin 

tacksamhet. Det var inte en känsla av att de stod i skuld utan det handlande om en större 

mening och betydelse i ordet tacksamhet. Först beskrevs en tacksamhet då patienten 

upplevde att dagen då uppföljningsbesöket genomfördes var till för dem, det var deras 

stund. Sedan gav uppföljningen en möjlighet att framföra sin tacksamhet för all vård 

som erhållits samt att de fortfarande var i livet. Tacksamheten för att vara vid liv och 

vilja ge något tillbaka beskrivs i flera studier (Engström, Andersson & Söderberg 2008; 
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Prinjha, Field & Rowan 2009; Hollman-Frisman, Wåhlin, Orwelius & Ågren 2018). Det 

var betydelsefullt att få dela med sig av sina erfarenheter av intensivvårdsvistelsen och 

förhoppningsvis kunna bidra med något som ett tack för allt. Det är svårt att sätta ord på 

den tacksamheten patienterna beskriver i vårt resultat. Det går inte att föreställa sig om 

det inte har upplevts själv. De sju patienter som deltog i denna studie var alla otroligt 

tacksamma över hela sin intensivvårdsvistelse men självklart finns det patienter som 

inte vill bli räddade till ett liv tillbaka. De som tackade ja till medverkan i denna studie 

upplevde vi, var patienter som också ville ställa upp för att de var tacksamma. Ett svar 

som återkom då patienterna tackade jag till medverkan var att det var det minsta de 

kunde göra och att det var också ett sätt att kunna ge tillbaka något. 

  

Några patienter uttryckte saknad över, var att inte få träffa de som man faktiskt mindes 

och hade fått en närmare relation med under sin intensivvårdsvistelse. Om detta handlar 

om att få säga tack personligen till dessa människor eller att få visa vilka framsteg som 

hade gjorts, vet vi inte. Det kanske är betydelsefullt att få visa upp ”sitt rätta jag” till 

skillnad från då de var sjuka och var beroende av all tänkbar omvårdnad.  

 

Att återse IVA rummet 

Det framkommer i resultatet att då patienterna får uppleva IVA miljön startar en process 

i deras kropp. En läkningsprocess där patienterna beskriver att det har ett värde i sig att 

få uppleva detta. Ett värde i form av att läkas ihop, att bli hel igen. Studier visar att 

patienterna uppskattade att återse IVA rummet där de vårdats (Engström, Andersson & 

Söderberg 2008; Storli, Lindseth & Asplund 2008). 

 

IVA rummet kan upplevas ur två olika perspektiv. Det ena perspektivet är att det kan 

upplevas som skrämmande och hotfullt mot ens existens, medan det andra perspektivet 

kan vara att uppleva IVA rummet som helig mark, ett andligt uppvaknande eller en 

kroppslig medvetenhet. Patienten fick en insikt i hur sjuk denne varit och att det var här 

man fick livet tillbaka. Det som avgör hur en människa väljer perspektiv i detta fall 

antar vi ligger i människans natur huruvida man är frisk eller kritiskt sjuk (Storli, 

Lindseth & Asplund 2008). 

 

Under uppföljningsbesöket fick patienterna själv välja om de ville återse vårdrummet de 

vårdats i. För vissa patienter kunde det vara svårt att återuppleva det som upplevts 

skrämmande men samtidigt fanns det i efterhand en möjlighet att lämna det bakom sig. 

Då man frågat patienter hur de upplevt den tekniska miljön var ca 80% väldigt nöjda 

över att apparaturen som fanns, kommit till användning och det bekräftades av flertalet 

patienter, att den tekniska miljön var en bidragande orsak till att de överlevt sin vistelse 

på IVA (Russel 1999).   

 

Russel (1999) fann även att 75% av de tillfrågade patienterna svarade att de inte hade 

något minne eller möjligtvis ett svagt minne, av den tekniska miljön som finns på IVA, 

jämfört med närstående som mindes sig att ha stirrat in i monitorer och lyssnat på olika 

larmsignaler under otaliga timmar. Hur närstående upplevde att se IVA rummet i vår 

studie framgår inte av resultatet, dock vill vi hävda att det också har stor betydelse för 

närstående att se IVA rummet om de vill, och ställa frågor då även de har ett behov av 

att läka. Det är samtidigt viktigt att acceptera om närstående inte vill uppleva IVA 
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rummet igen, då detta kan väcka skrämmande minnen som de inte vill kännas vid 

(Ewens, Chapman, Tulloch & Hendricks 2014). 

 

Att få ett avslut och gå vidare 

Flertalet patienter beskrev tydligt att det har varit svårt att gå vidare i livet då minnen 

inte kunde bearbetas. Innan uppföljningsbesöket hade det ständigt funnits ett sökande 

efter svar. Svar som endast kunde besvaras av de som varit där och vårdat patienten. 

Haraldsson, Christensson, Conlon & Henriksson (2015) kunde påvisa likadant resultat. 

Deras studie visade på att uppföljningsbesöket var det första tillfället då patienten 

berättade om sina erfarenheter för sjukvårdspersonal. Detta kan vara en orsak till att det 

blir svårt att komma vidare då ens upplevelser och erfarenheter inte får bearbetas utan 

stannar inombords. Patientdagboken har varit en viss hjälp i bearbetningen, men den har 

också skapat mer frågor om vårdtillfället. Dagboken spelade störst roll i rehabiliteringen 

då personal tillsammans med patienten gick igenom den som en del i uppföljningen och 

att det då gavs möjlighet att fylla ut texten i dagboken. Enligt Åkerman (2012) kan 

dagboken väcka känslor och minnesbilder och därför kan det vara en fördel att sitta 

tillsammans med personalen, då ytterligare frågor kan väckas till liv. 

 

Att få en karta som vägledning och få hjälp till att bearbeta sina minnen, att få återse 

IVA rummet under en dag då patienterna blev sedda och bekräftade kallade de sin egna 

stund. Detta resulterade i att patienterna kunde få ett avslut och möjligheten att gå 

vidare livet. 

  

Att uppföljningsbesöket har betydelse för patienten och att uppföljningen hjälper dem i 

rehabiliteringen kan styrkas i flera studier (Haraldsson, Christensson, Conlon & 

Henriksson 2015; Engström, Rogmalm, Marklund & Walivaara 2015; Prinjha, Field & 

Rowan 2009; Åkerman 2012 ). Det som dock gör uppföljningsbesöket så betydelsefullt 

för patienter och närstående är forskningen något oense om. Likaså är forskningen 

oense om när det är lämpligast i tid att kalla patienterna för uppföljning. I denna studie 

var det inte heller tydligt när det kunde vara lämpligast att få komma tillbaka till post-

IVA mottagningen för uppföljning. Dock beskrivs det tydligt om vikten att låta patienter 

följas upp. Flera patienter beskriver att det är starten på ett nytt kapitel i deras liv och nu 

kunde de vända blad. Detta hade en livsstärkande effekt. Dessutom var det en trygghet 

att ha fått en bekräftelse på att allt fortlöpte normalt och samtidigt visste patienterna vart 

de kunde vända sig om de hade ytterligare frågor. 

Prinjha, Field & Rowan (2009) visade att då patienter inte följs upp, kunde olika frågor 

som patienterna bar på, förbli obesvarade och resulterade i oro, frustration och till och 

med depression. Patienterna kunde inte förstå varför rehabiliteringen gick så långsamt. 

Många patienter hade orealistiska förväntningar, då ingen förklarat för dem hur det 

ligger till. Vissa saknade vetskap om vad det var som drabbat dem från första början 

och ingen hade kunskapen att berätta det för dem heller. Dessa patienter kommer ha 

svårt att komma vidare och vända blad då de inte får chansen att bearbeta tiden från 

IVA. 

  

Utifrån resultatet från denna studie har vi svårt att försvara något annat än att alla 

patienter har nytta av att följas upp, eventuellt också dem som väljer att inte följas upp, 

då det är frivilligt. Idag råder det tveksamhet kring vilka patienter som skall följas upp 
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och när tiden är optimal för intensivvårdsuppföljning (Åkerman et al 2017). Framtiden 

får utvisa detta genom att följa upp patienter och fortsätta forska kring detta intressanta 

ämne. 

 

 

SLUTSATS 

Resultatet av denna magisteruppsats styrker att uppföljning efter intensivvård är en 

viktig del i återhämtningsprocessen. Dagen på post-IVA mottagningen beskrevs som ett 

vårdande möte där en vårdrelation uppstod. Patienterna upplevde sig bli sedda och 

bekräftade vilket gav modet att berätta och dela med sig av sina förvrängda minnen och 

upplevelser, från sin tid på intensivvårdsavdelningen. Återbesöket hjälper patienten att 

skapa en berättelse som ger begriplighet och förståelse i vad som hände, vilket kan bidra 

till ett ökat välbefinnande både ur ett fysiskt, psykiskt och emotionellt perspektiv. 

Uppföljningen ger information som ökar förståelsen kring hur den kritiska sjukdomen 

och intensivvårdsvistelsen påverkat det egna fysiska och psykosociala välbefinnandet. 

Detta kan hjälpa patienten att sätta upp realistiska mål för återhämtningen och minska 

den psykiska stressen genom att inte ha för höga förväntningar för tidigt. Återbesöket 

gav patienterna verktyget för att starta bearbetningen av sina upplevda minnen och 

intryck vilket gav möjligheten till att få ett avslut och komma vidare i livet.  

 

Post-IVA mottagning är en viktig verksamhet då den även kan upptäcka och identifiera 

patienter och närstående som är i behov av stöd under återhämtningsprocessen. Ett 

antagande kan vara att detta resulterar i kortare sjukskrivningsperioder och snabbare väg 

tillbaka till arbetslivet, med de positiva socioekonomiska vinster det kan ge. Samtidigt 

ger uppföljningsbesöket värdefull kunskap då patienternas berättelser kan ge 

vårdpersonal ökad förståelse, för hur den kritiskt sjuke patienten upplever sin tid på 

IVA, vilket kan leda till förbättrat omhändertagande.  Det krävs dock fortsatt utveckling 

kring post-IVA uppföljning. Finns det ytterligare insatser vi kan göra för att hjälpa 

dessa patienter, samt ge fler möjligheten att få komma på detta besök? 

 

 

Kliniska implikationer 

• Genom att visa effekten av besöket på post-IVA mottagningen och vad det kan 

innebära för patienter, som vårdats inom intensivvården, kan sjukvården få upp 

ögonen för den nytta dessa mottagningar gör. Genom ökade resurser kan fler få 

möjlighet att få komma till en post-IVA mottagning.  

 

• En annan syn kring icke svensktalande behövs så även de blir erbjudna denna 

hjälp, för ett mer jämlikt och värdigt omhändertagande med vård på lika villkor. 

 

• Genom besöket på post-IVA mottagning kan intensivvårdspersonalen få ökad 

kunskap om de besvär som dessa patienter kan drabbas av. Denna kunskap kan 

göra att insatser sätts in redan när patienten är inneliggande för att minska 

riskerna för fysiska och psykiska besvär efter utskrivning. 
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Bilaga 1 

 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 

Till Verksamhetschefen eller motsvarande för intensivvårdsavdelningen vid X 

sjukhus 

Vi är två studenter vid Borås Högskola som studerar till specialistsjuksköterska med 

inriktning intensivvård. I vår magisteruppsats planerar vi att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie. Post-IVA mottagningar är idag införda på de flesta 

intensivvårdsavdelningar i Sverige. Evidensen för nyttan på lång sikt av denna 

verksamhet är motsägande men kvalitativa studier visar att patienter ofta uppskattar 

dessa besök. Ytterligare kunskap behövs dock om vad i innehållet i återbesöket som är 

värdefullt/icke värdefullt för patienten. Syftet med studien är att undersöka patientens 

upplevelse av besöket på en post-IVA mottagning. 

Härmed ansöker vi om ert godkännande att få genomföra studien. Två sjukhus i västra 

Sverige kommer att tillfrågas att medverka i studien varvid ert sjukhus är ett av dem och 

målet är att få tio informanter totalt. Studiens datainsamling kommer ske med hjälp av 

individuella intervjuer med patienter efter att de varit på besök på en post iva 

mottagning. Frågorna kommer att vara av beskrivande karaktär där patienten får 

beskriva sina upplevelser av detta besök på post iva mottagningen. Intervjun beräknas ta 

ca 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in. Endast författarna kommer att ha 

tillgång till materialet och inspelningarna kommer att raderas efter att examensarbetet är 

examinerat. Studiens deltagare kommer att avidentifieras och deltagandet är frivilligt. 

Informanterna kan när som helst avbryta medverkan utan någon vidare förklaring. Inga 

enskilda individer kommer att kunna identifieras i resultatet. Resultatet redovisas i form 

av en magisteruppsats på avancerad nivå och kommer att finnas tillgänglig för er 

verksamhet via kopia på den färdiga magisteruppsatsen som lämnas till enheten. 

Författarna till studien önskar även hjälp med att välja ut lämpliga informanter och vi 

avser att be berörd personal på post-IVA mottagningen, om hjälp med detta.  
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Vid frågor, vänligen kontakta nedanstående:   

Med vänlig hälsning.  

 

Studenter:   

Andreas Windhage 

E-post: windhage@gmail.com 

Tfn: 0734-35 26 86 

  

Martin Anstrin 

E-post: s161626@student.hb.se     

Tfn: 0708-41 81 09   

  

Handledare:   

Isabell Fridh 

Studierektor 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

Tfn: 033-435 45 90 

mailto:isabell.fridh@hb.se
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Bilaga 2 

 

TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV MAGISTERUPPSATS 

……………………………………………………………………………………………   

Studerandes namn, kurs   

Andreas Windhage, Examensarbete akututbildningarna, Högskolan i Borås 

……………………………………………………………………………………………   

Studerandes namn, kurs   

Martin Anstrin, Examensarbete akututbildningarna, Högskolan i Borås 

……………………………………………………………………………………………   

  

  

Ovanstående studerande vid, akademin för vård, arbetsliv och välfärd, erhåller tillstånd 

att genomföra magisteruppsats benämnt:  Hur patienten upplever besöket på en post iva 

mottagning. 

………………………………………………………………….   

  

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i   

  

…………….……………………………………………   

  

  

……………………………………………..  Ort och datum   

  

  

………………………………………………….  Verksamhetschef/motsvarande   

  

  

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet 

kommer att bifogas till magisteruppsatsen. 

 



 38 

Bilaga 3 

 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 

Informationsbrev  

Vi vänder oss till dig eftersom Du har vårdats på intensivvårdsavdelningen vid X 

sjukhus och blivit erbjuden ett återbesök på post-IVA-mottagningen. Idag finns post-

IVA-mottagningar på de flesta sjukhus i Sverige och ytterligare kunskap behövs om hur 

patienterna upplever innehållet i dessa besök.  

 

Vi är två sjuksköterskor som genomgår en specialistutbildning inom intensivvård och 

planerar att genomföra en magisteruppsats med syfte att undersöka hur patienten 

upplever besöket på en post-IVA-mottagning. För att få kunskap om denna upplevelse 

kommer vi att genomföra en intervjustudie. Intervjun planeras att genomföras efter ditt 

besök på mottagningen och kommer att ske på en plats som vi kommer överens om 

tillsammans, tex på sjukhuset eller en annan plats som känns bra för dig. Intervjun 

beräknas ta ca 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att senare bearbetas. Inga 

personuppgifter om dig kommer att spelas in och inspelningarna kommer att raderas när 

vår uppsats är färdigställd. Under arbetets gång kommer materialet att förvaras säkert 

hos författarna, utan tillgänglighet för obehöriga 

 

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan, utan 

någon vidare förklaring. Allt material kommer att vara anonymt och inga namn kommer 

att kunna identifieras i resultatet av uppsatsen. Resultatet kommer slutligen presenteras i 

en magisteruppsats på avancerad nivå vid Högskolan i Borås. 
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Vid frågor, vänligen kontakta nedanstående:   

 

Med vänlig hälsning.  

 

Studenter:   

Andreas Windhage 

E-post: windhage@gmail.com 

Tfn: 0734-35 26 86 

  

Martin Anstrin 

E-post: s161626@student.hb.se 

Tfn: 0708-41 81 09 

  

Handledare:   

Isabell Fridh 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

Tfn: 033-435 45 90 
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Bilaga 4 

SAMTYCKESBLANKETT FÖR INFORMANTER  
  

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en magisteruppsats på avancerad nivå som 

avses undersöka hur patienten upplever besöket på en post iva mottagning.   

Vänligen läs igenom och skriv under när du tagit del av nedanstående:  

Jag har tagit del av informationsbrevet gällande studien och är medveten om hur 

intervjun ska gå tillväga. Jag har även givits möjlighet att få mina frågor besvarade 

innan intervjun påbörjas och vet vart jag kan vända mig med frågor efter deltagandet. 

Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om studiens syfte och 

att resultatet kommer att presenteras på högskolan i Borås. Jag är medveten om att jag 

när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att bli ifrågasatt. Jag 

ger mitt medgivande till att författarna till denna studie får behandla och bearbeta mina 

svar på de frågor som ställs under intervjun under förutsättning att gällande etiska 

principer beaktas.  

  

  

  

  

  

  

……………………………………………..  Ort och datum   

  

  

……………………………………………………………………  Informantens namn 
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Bilaga 5 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder: 

• Kön: 

• Datum/månad vid utskrivning från IVA: 

• Vet du hur länge du legat på IVA? 

• Fick du något besök på vårdavdelning efter utskrivning från IVA? 

• Var du själv på uppföljningsbesöket? 

 

Huvudfrågor 

• Hur har du upplevt tiden efter utskrivning? 

• Vad var det som fick dig att tacka ja till uppföljningsbesöket på post-IVA 

mottagningen? 

• Hur lång tid efter utskrivning erhöll du kallelsen till uppföljningsbesöket? Skulle 

du vilja haft återbesöket tidigare eller senare? Varför? 

• Vad var dina förväntningar inför uppföljningsbesöket på post-IVA 

mottagningen? Blev dom uppfyllda? 

 

• Hur upplevde du besöket? Vad hände?  vad gjorde ni? 

• Fick du/Ni möjlighet att besöka avdelningen under ditt uppföljningsbesök? Kan 

du beskriva känslan/upplevelsen vid det tillfället? 

• Har du några besvär efter din intensivvårdsvistelse som du kunde ta upp och 

samtala om under ditt uppföljningsbesök? Hur upplevde du det? 

• Upplevde du att det saknades något på ditt besök? I så fall vad? 

 

• Kan du beskriva känslan du hade efter att du lämnade post-IVA mottagningen 

• Upplever du att saker och ting har förändrats efter uppföljningsbesöket? På 

vilket sätt? 

• Planeras det ytterligare besök till post-IVA mottagningen i framtiden?  

• Avslutningsvis, vad skulle du själv vilja lyfta upp som ett viktigt område som vi 

inte har pratat om? 
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Följdfrågor att ställa vid behov:  

Hur menar du?  

Hur tänker du då?  

Vill du utveckla det närmare? 

Har jag förstått dig rätt? 

Kan du ge några exempel? 


