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Sammanfattning 

Vid en intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas svårt sjuka patienter med risk för eller 

pågående svikt av vitala funktioner. Ett stort problem för intensivvårds patienter är att 

de ofta har minnesluckor från vårdtiden. Att föra dagbok och ta fotografier inom 

intensivvård är ett sätt att dokumentera för patienten den vård som bedrivits och det som 

har hänt under deras vistelse på IVA, vilket har stor betydelse för patienten i 

efterförloppet. I den högteknologiska vården som bedrivs på IVA är dagboken ett sätt 

för sjuksköterskan att skapa en vårdrelation med patienten och de närstående och 

därmed se patienten som en människa och inte ett objekt. Dagboken kan även användas 

som en form av kommunikationskanal/informationskanal mellan sjuksköterska, patient 

och närstående. Då det saknas riktlinjer för hur dagboksskivandet ska gå till är det svårt 

för sjuksköterskan att veta vilken struktur som gäller. Syftet är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok med fotografier inom 

intensivvård. En kvalitativ ansats har använts. Semistrukturerade intervjuer utfördes 

med nio intensivvårdssjuksköterskor från tre sjukhus i södra Sverige. Analysen utfördes 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Denna analys resulterade i tre huvudkategorier. 

Dessa huvudkategorier består av tre, fyra respektive fem subkategorier vardera. 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok och fotografier 

beskrivs i följande tre kategorier. Utveckling- och arbetsprocesser där utvecklingen utav 

dagböcker och beskrivning hur det skrivs i dem. Det har skett en enorm utveckling de 

senaste tio åren i hur de är utformade och vad de innehåller. Det skrivna ordet, där det 

betonas möjligheterna som sjuksköterskan har när hon/han skriver. Att skriva vardagligt 

om rutiner eller att välja en mer personlig prägel på sitt skrivande. Att gå vidare, där 

beskrivs det hur patienter och närstående använder dagboken för att gå vidare i 

återhämtningsfasen, att dagboken spelar en enorm roll för accepterandet av hur sjuka 

patienterna varit. 

 



Nyckelord: dagbok, fotografier, intensivvårdssjuksköterska, kommunikation, 

vårdrelation.  
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INLEDNING 

Intensivvård innebär övervakning av patienter med inträffad eller hotande svikt av vitala 

livsfunktioner. Den bedrivs på intensivvårdsavdelningar (IVA) som kännetecknas av hög 

personaltäthet och specialistutbildad personal samt högteknologisk övervakning och 

behandling dygnet runt.  

 

Tidigare forskning visar att patienterna har behov av att bearbeta sjukdomsförloppet och 

reflektera över vad som hänt under vårdtiden eftersom deras minnen är fragmenterade på 

grund av sjukdomen samt olika läkemedel. Då kan dagboken vara till stor hjälp för patienten 

för att de ska få ihop en helhet- en berättelse av tiden på IVA. Genom att vårdpersonal och 

närstående skriver dagbok och tar fotografier är det ett tecken på vårdande och gör att 

patienten ses som en människa i en högteknologisk vårdmiljö. Sjuksköterskan upprättar en 

relation till patientens upplevelse och banar väg för patientens reflektioner vid ett senare 

tillfälle när de skriver dagbok. 

 

Författarna har i denna studie använt benämningen sjuksköterska vilket då avser 

specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård. Även benämningen patient innebär 

intensivvårdspatient. 

 

Mycket har skrivits om patienter och närstående, hur de upplever dagböcker och fotografier.  

Betydelsen av dagböckernas användning för att återskapa patientens minnen av tiden på IVA 

och vikten av dagboksanvändning i patienternas bearbetningsprocess (Combe 2005; Egerod & 

Bagger 2010). Få studier beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok och 

fotografier på IVA, hur sjuksköterskorna ser på dagboksanvändningen (Perier et al. 2013). 

 

 

BAKGRUND 

Att vara intensivvårdspatient 

Som kritisk sjuk kan det vara en mycket stressande upplevelse att vårdas för ett livshotande 

tillstånd på IVA (Fredriksen & Ringsberg 2007). Den högt specialiserade och 

högteknologiska vårdmiljön som finns på IVA kan vara skrämmande och främmande för 

patienten och det är svårt för sjuksköterskan att se patienten som en människa (Perier et al. 

2013). Svårigheten att inte kunna göra sig förstådd med omvärlden kan leda till frustration 

och det kan vara relaterat till brist på kontroll (Almerud et al. 2007). Patienten har ofta 

skiftande vakenhetsgrad med minnesluckor från vårdtiden och med det följer en oförmåga att 

skilja mellan det overkliga och det verkliga (Combe 2005; Zetterlund et al. 2012). Dessa 

minnesluckor kan ha flera orsaker, exempelvis sjukdomen och dess behandling, givna 

läkemedel, delirium, hallucinationer, sömnproblem och sedering. Minnen av hallucinationer, 

vanföreställningar, mardrömmar, förvirringstillstånd och overklighetsupplevelse från 

vårdtiden kan vara väl bevarade och möjliga att plockas fram ur patienternas minnen under 

lång tid framöver (Capuzzo et al. 2001; Tembo & Parker 2009; Zetterlund et al. 2012). 

 

Dagbok  

Det finns flera olika syften med användning av dagbok på IVA. Dagboken ger patienten en 

realistisk beskrivning av händelserna under vistelsen där. Detta ger dem en möjlighet till att 

återskapa minnen, ge en insikt till erfarenheter från tiden på IVA samt ett är bevis för 
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patienten för hur sjuk han/hon faktiskt varit (Combe 2005; Egerod & Bagger 2010). 

Patientdagbok, med eller utan fotografier, används som ett hjälpmedel för patienten att skapa 

mening och förståelse kring den upplevda intensivvårdstiden. Detta är en dokumentation av 

vårdtiden för patienten och den skrivs av vårdpersonal, sjuksköterskor men även närstående 

uppmuntras att skriva i den (Egerod & Bagger 2010). 

 

Dagboken används även i terapeutiskt och vårdande syfte och inte enbart för att fylla 

minnesluckor. Genom att vårdpersonal skriver dagbok är det ett tecken på vårdande, vilket 

gör att dessa utsatta patienter ses som en människa. Huvudsyftet med det vårdande 

tillvägagångsättet är att redogöra för patientens upplevelse så nära som möjligt. 

Sjuksköterskan upprättar en relation till patientens upplevelse och banar väg för patientens 

reflektioner vid ett senare tillfälle när de skriver dagbok. När patienten i efterförloppet läser 

sin dagbok kan han/hon finna en mening och få en styrka som förhindrar traumatiska 

reaktioner (Gjengedal et al. 2010). Genom att läsa patienternas dagböcker kan vårdpersonal 

utveckla vårdandet av patienterna och därmed utveckla och förbättra nya rutiner (Combe 

2005; Storli & Lind 2009; Åkerman et al. 2010). 

 

Dagboksanvändning kan även tjäna som länk mellan sjuksköterskan, patienten och de 

närstående och därmed förbättras kommunikationen mellan dem. Dagboken hjälper till att 

förmedla information till de närstående och förstärker den muntliga informationen som är 

given. Närstående kan i lugn och ro läsa i dagboken och sedan ställa eventuella frågor till 

sjuksköterskan.  Det är även betydelsefullt för de närstående att kunna skriva i dagboken och 

sätta ord på sina känslor (Perier et al. 2013). 

 

Det har skrivits dagböcker i Norden sedan slutet av 1980-talet (Gjengedal et al. 2010). Enligt 

Åkerman et al. (2010) skrevs den första dagboken 1991 i Sverige. Dagböcker på IVA är stort i 

de nordiska länderna och det har utvecklats under de senaste decennierna. Av de 86 stycken 

IVA i Sverige använder 65 stycken dagböcker (Åkerman et al. 2010). 

 

Forskning visar att det är stora skillnader i utformningen av dagböckerna och hur de används 

efter vårdtiden (Jones et al. 2007; Åkerman et al. 2010). I England finns det speciellt 

utformade guidelines, vilket är lokala föreskrifter som beskriver för vårdpersonalen vad och 

hur de ska skriva i dagboken. I Danmark finns det liknade föreskrifter, de är utformade som 

nationella riktlinjer, där beskrivs att det som ska skrivas är det som sjuksköterskor vill prata 

med patienter och närstående om (Egerod 2008). Även i Norge finns det riktlinjer utformade. 

Där står beskrivet att dagboken är en del av patientens journal, vilka patienter som ska få en 

dagbok, vem som ska skriva i den, vilket språk och struktur som gäller samt 

tillvägagångssättet vid användning av fotografier (Storli et al. 2011). I Sverige saknas 

nationella riktlinjer, däremot finns det lokala riktlinjer på vissa IVA för hur dagbok ska föras. 

 

På de flesta IVA skriver vårdpersonalen dagbok åt de patienter där det finns en vårdtid som 

förväntas överskrida tre dygn på IVA och då den bedöms vara till stor nytta för patienten 

(Egerod & Bagger 2010; Gjengedal et al. 2010; Åkerman et al. 2010). Dock finns det 

skillnader i hur urvalet av patienterna sker. Inte alla patienter som behöver en dagbok får en 

(Gjengedal et al. 2010; Åkerman et al. 2010). 
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Fotografier 

Ett sätt att hjälpa patienterna i deras bearbetningsprocess är användning av dagbok med 

fotografier ifrån vårdtiden. Fotografier som skildrar patientens utseende hjälper dem att förstå 

och acceptera hur svårt sjuka de varit (Bäckman & Walter 2001). Det är önskvärt att ta 

dagliga fotografier för att patienten på så sätt får följa vårdtiden (Åkerman et al. 2010). 

Baserad på vad som framkommit vid uppföljningssamtal med patienten och tidigare forskning 

har det en potentiell betydelse med fotografier. Även om patienten inte kan ge sitt samtycke 

för fotografering är det etiskt försvarbart att ta fotografier (Gjengedal et al. 2010). 

 

Motiven på fotografierna kan variera och se olika ut. I Sverige finns det inga klara riktlinjer 

för vilka fotografier som vårdpersonal ska ta, vilket kan göra det svårt för dem. Två 

tredjedelar av IVA i Sverige tar fotografier på patienter. På vissa IVA tar de fotografier på 

kraftigt skadade patienter även om de förlorat en kroppsdel, de menar då att det hjälper 

patienten i deras återhämtningsfas (Åkerman et al. 2010). Andra IVA tar inte fotografier om 

patienten är skadad, exempelvis svullen i ansiktet.  De menar att det krävs en balansgång då 

vårdpersonal vill undvika att ta fotografier som kan göra skada för patienten i framtiden 

(Gjengedal et al. 2010; Åkerman et al. 2010). 

 

 

Vårdrelation  

Kärnan i en god vård är vårdrelationen. Samspelet mellan sjuksköterska, patient och 

närstående har betydelse för att en god vårdrelation uppstår (Dahlberg & Segersten 2010). 

Målet för sjuksköterskan är att vårda patienten och att de uppnår god hälsa, där har en 

vårdrelation stor betydelse och är utgångspunkt för allt vårdande. Syftet med en vårdrelation 

är att sjuksköterskan hjälper patienten att stärka sina hälsoprocesser och lindra lidande och 

därigenom uppnår patienten en högre grad av hälsa och välbefinnande. För att hälsa ska 

uppnås arbetar sjuksköterskan utifrån vetenskap och beprövade erfarenheter men de måste 

även utgå från varje patients livsvärld, det vill säga att sjuksköterskan arbetar utifrån hur 

patienten upplever och uppfattar situationen (Dahlberg & Segersten 2010). Om 

sjuksköterskan är hjälpande, förstående och empatisk kan patienten och de närstående uppleva 

sjuksköterskan som intresserad av patientens tillfrisknande (Berg & Danielsson 2007). 

 

Den första tiden på IVA kan för patienten karakteriseras av ett omtöcknat tillstånd då 

patienten är helt beroende av sjuksköterskan. Under denna period är det viktigt med en trygg 

miljö skapad genom god vård, närhet och information till patienten och de närstående (Wåhlin 

et al. 2006). Teknologin på IVA har betydelse för vårdandet av patienten, då sjuksköterskan är 

fokuserad på tekniken och inte ser till patientens behov och problem. Det krävs då en 

balansgång mellan teknologin och en god vårdrelation. Det kan vara svårt för sjuksköterskan 

att se patienten som en människa (Almerud et al. 2007). En styrka med dagboken är att 

sjuksköterskan ser patienten som en människa och därigenom ger personlig information till 

patient och närstående. Dagboksskrivande är bevis på omtänksamhet från sjuksköterskans 

sida och därigenom skapas en god vårdrelation. Dagboken är tecken på att sjuksköterskan tar 

hand om och bryr sig om patienten. Genom att sjuksköterskan skriver i dagboken skapas en 

känslig/empatisk relation mellan sjuksköterskan, patienten och de närstående. Trots all 

teknisk utrustning och interventioner ser patienten i efterförloppet att han/hon uppfattades 

som en människa och inte enbart ett objekt under vårdtiden (Perier et al. 2013). 

 

En nära relation till patienten och de närstående är grunden för att kunna se patientens behov 

och önskningar (Fossum 2007). Då patienten har svårigheter att kommunicera effektivt spelar 
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sjuksköterskans relation med närstående en stor roll och samspelet mellan vårdpersonal, 

patient och närstående har betydelse för att en god vårdrelation ska uppstå. Genom att skapa 

en god vårdrelation upprättas en kommunikation mellan sjuksköterskan, patienten och de 

närstående och därigenom reduceras eventuella känslor som missförstånd, ångest som 

uppkommit hos patienten och de närstående (Arslanian-Engoren et al. 2003; Dahlberg & 

Segersten 2010). 

 

I en vårdrelation där det uppstår brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient 

ställs stora krav på vårdpersonalens öppenhet för patienter, närstående och framförallt sina 

egna känslor (Magnusson 2000). Intensivvårds patienters förmåga till kommunikation kan 

vara påverkad, då dessa patienter lider av allvarliga tillstånd med skiftande medvetandegrad. 

Denna oförmåga till kommunikation får patienterna att känna sig isolerade från omvärlden 

(Happ 2000; Johnsson et al. 2006; Magarey & McCutcheon 2005). De närstående spelar stor 

roll när patienten är både fysiskt och psykiskt svag, när de inte kan kommunicera med 

omvärlden eller har svårt att fatta egna beslut och ta emot information. Det har då stor 

betydelse att ta tillvara på de närståendes erfarenheter och kunskaper om patienten (Dahlberg 

& Segesten 2010; Hupcey 1999). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienterna har ofta minnesluckor från tiden på IVA, de har en oförmåga att skilja mellan det 

verkliga och det overkliga. Dagbok med fotografier hjälper patienterna att förstå och 

acceptera hur svårt sjuka de varit under tiden på IVA, vilket underlättar för dem i deras 

bearbetningsprocess. På IVA ligger fokus på teknologin och att behandla patientens 

sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan kan ha svårt för att se patienten som en människa i den 

högteknologiska vårdmiljön som bedrivs där. För sjuksköterskan krävs det då en balansgång 

mellan teknologin och att kunna skapa en god vårdrelation till patienten. Svårigheter kan även 

uppstå för sjuksköterskan då det i Sverige saknas nationella riktlinjer för hur 

dagboksskivandet ska utföras, vilka patienter som ska få dagbok och vad som skrivs i dem 

samt vilka fotografier som ska tas. Det är av intresse att få sjuksköterskornas syn på och 

erfarenheter av användning av dagbok med fotografier. Om de använder sig av lokala 

riktlinjerna, om de anser att dagboken tillsammans med fotografier kan underlätta för 

patienterna i bearbetningsprocessen. Det är även av intresse att se om sjuksköterskorna genom 

dagboksanvändning och fotografier ser patienten som en människa samt om användning av 

dagbok kan tjäna som en länk/kommunikationskanal mellan sjuksköterskan, patient och de 

närstående.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva intensivvårdsjuksköterskors erfarenheter av att använda dagbok med 

fotografier inom intensivvård. 
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METOD 

Ansats 

Denna studie har en kvalitativ ansats och målet med denna kvalitativa studie är att förklara ett 

fenomen genom att utveckla kunskap (Polit & Beck 2012). Studien har en induktiv ansats, 

vilket innebär en förutsättningslös analys av texter. I detta fall texter baserade på 

sjuksköterskornas olika erfarenheter av användningen av dagbok med fotografier. I den 

kvalitativa ansatsen är uppfattningen att ”sanningen” finns i betraktarens ögon (Graneheim & 

Lundman 2008).  Att arbeta med en kvalitativa induktiv metod ger en möjlighet för 

intervjuaren att se med nya ögon och fantasifullhet på problemet (Burns & Grove 2005).  

 

Urval 

Tillåtelse att genomföra studien söktes hos vårdenhetschefer på intensivvårdsavdelningar vid 

tre sjukhus i södra Sverige (Bilaga 1). Två avdelningar återfinns på Regionsjukhus och en 

avdelning på ett Länssjukhus, och de har från sex till åtta vårdplatser.  Möjlighet till hjälp att 

komma i kontakt med möjliga intervjupersoner förmedlades genom personlig kontakt via 

telefon och mail med vårdenhetschefer på berörda avdelningar. Vårdenhetscheferna ombads 

välja ut intervjupersoner efter inklusionskriterier. Dessa kriterier var specialistsjuksköterskor 

med arbetslivserfarenhet inom intensivvård. Erfarenhet att skriva dagbok med fotografier 

samt att få en variation i kön, ålder och antal verksamma år som intensivvårdssjuksköterska. 

Detta ändamålsenliga urval har tillämpats för att få ett varierat och spritt urval som möjligt 

och för att studien ska kunna svara mot syftet (Graneheim & Lundman 2008). De första 

intervjuerna bokades in av vårdenhetscheferna, sedan togs personlig kontakt för att boka in 

lämpliga tider med de övriga intervjupersonerna. Undersökningen utgår från nio intervjuer 

med intensivvårdssjuksköterskor. Intervjupersonerna som deltog i denna studie var 

specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård och var mellan 37-63 år gamla. 

Deltagarnas erfarenhet inom intensivvård var mellan tre till 38 år. Intervjupersonerna blev 

jämnt fördelade med tre från varje sjukhus. 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade forskningsintervjuer, detta för 

att erhålla beskrivningar om sjuksköterskornas erfarenheter som skulle undersökas (Kvale & 

Brinkmann 2012). Intervjuerna ägde rum i ett ostört, enskilt rum som intervjupersonerna 

själva valde ut. Alla intervjuer genomfördes på det sjukhus där intervjupersonerna arbetade. 

Intervjufrågorna och förförståelsen tänktes noggrant igenom innan intervjuerna påbörjades. 

Det strävades under intervjuerna efter lyhördhet, följsamhet samt öppenhet inför 

intervjupersonerna (Kvale1997). Intervjuerna bandinspelades för att kunna fokusera helt på 

ämnet och intervjupersonen. Bandspelaren kontrollerades inför varje intervju för att testa 

kvalitén på inspelningen. Innan varje intervju började gavs tid för att samtala kring 

informationsbrevet och samtycket att medverka i studien. Vid intervjuns början ombads 

intervjupersonerna beskriva och berätta om sina erfarenheter kring användning av dagbok och 

fotografier vid intensivvård. Därefter ställdes följdfrågor (Bilaga 3) om det var nödvändigt för 

att föra intervjun framåt eller tillbaka till syftet. Intervjupersonerna uppmuntrades under 

intervjuns gång att utveckla sina svar om något var oklart. I slutet av varje intervju 

summerade intervjuaren vilka områden som berörts samt på ett ungefär vad som sagts och vad 

som framkommit och deltagarna tillfrågades om det var något mer de ville tillägga innan 

intervjun avslutades. Intervjuarna genomförde varsin provintervju innan resterande intervjuer 
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genomfördes. Efter transkription läste handledaren igenom dessa provintervjuer för att 

säkerställa och godkänna kvalitén på undersökarnas intervjuteknik samt intervjuguide 

(Danielson 2012). Resultatet från provintervjuerna används i studien. Totalt genomfördes nio 

enskilda intervjuer och de varade mellan 15-32 minuter. Av dessa intervjuer utförde 

intervjuarna fyra respektive fem var och alla bandades. Intervjuerna genomfördes i februari-

mars 2013. 

 

Det inspelade materialet gavs en kod som sedan motsvarande transkriptionen, för att inte 

kunna förknippas med en specifik intervjuperson. Efter varje intervju skrev intervjuaren ner 

viktig information som helheten, känslor och dylikt för att på så sätt förstå intervjun lättare 

vid transkription. Intervjuaren skrev även ned sin känsla av intervjutekniken, för att på så sätt 

kunna utveckla denna. Varje intervju transkriberades i direkt anslutning till intervjuerna. 

Innan utskriften började beslutades att allt skulle skrivas ut ordagrant det vill säga pauser, 

tystnader, harklingar, hummande och liknande ljud (Danielson 2012). Detta för att de båda 

intervjuarnas intervjuer skulle vara så lika som möjligt inför analysen.  

 

Förförståelse  

Innan intervjuerna genomfördes var intervjuarna noga med att de inte hade någon relation till 

intervjupersonerna som kunde spegla intervjun, så att de kunde uttrycka sig fritt i intervjun. 

 

Enligt Dahlberg et al. (2008) är förförståelsen för problemet som studeras både en belastning 

och en tillgång i samtalet med intervjupersonerna. En förutsättning för att vara öppen och 

följsam mot intervjupersonerna och kunna nå djupare i intervjupersonernas förståelse av 

dagböcker och fotografier, är att intervjuaren kan tygla denna förförståelse. Intervjuarna skrev 

ner sin förförståelse kring dagböcker och fotografier. Eftersom intervjuarna inte har arbetat på 

IVA och därför inte varit i kontakt med dagböcker var förförståelsen minimal. Intervjuarna 

märkte att de var positivt inställda till dagbok och fotografier och hade därför positiva 

förväntningar på undersökningen. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna har analyserats systematiskt och stegvis efter Graneheim och Lundmans 

analysmodell (Graneheim & Lundman 2004). Denna modell betonar skillnader och likheter i 

data. Analysarbetet har utförts av båda intervjuarna tillsammans för att på så sätt försäkra sig 

om att intervjuarna analyserar på ett liknande vis. Varje intervju lästes igenom ett flertal 

gånger för att skapa en förståelse för vad som framkom och för att skapa en helhetsbild. 

Anteckningar och reflektioner markerades i marginalen. Efter denna reflektionsfas söktes 

meningsbärande enheter fram. Dessa kondenserades. Då gjordes texten kortare och mer 

lätthanterlig samtidigt som det viktiga i textens innehåll bevarades. Efter kondenseringen 

lyftes innehållet genom abstraktion till en högre nivå och det bildades koder. Varje kod 

kontrollerades tillbaka med ursprungstexten för att lyfta fram det väsentliga. Innehållet i 

koderna bestod av både likheter och skillnader. Koderna jämfördes och fördes sedan samman 

i 12 subkategorier. Analysarbetet fortsatte sedan under resultatskrivandet och vissa koder 

bytte subkategorier. Subkategorierna jämfördes och tre huvudkategorier framkom (tabell 1). 

Huvudkategorierna baseras på det centrala budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman 

2004). 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 

enheter 

Kondens Kod Subkategori Kategori 

”…för att 

patienterna skall 

ej känna sig 

utlämnade och 

de skall inte tro 

att de varit 

ensamma utan 

de har alltid 

varit nån hos 

dem det är 

viktigt.” 
 

Viktigt att någon 

är med på 

fotografiet 

tillsammans med 

patienten för att 

de inte känna sig 

utlämnade och 

ensamma. 

Inte ensam 

fotografier 

Att knyta an till 

verkligheten 

Att gå vidare 

”…jag menar här 

får du hjälp med 

andningen med 

cirkulationen det 

är ju mycket såna 

grejer som du inte 

har kontroll så du 

kanske måste 

ligga sövd så är du 

ju jättedålig när du 

kommer och då 

har du inte så 

mycket minnen 

om det kommer 

inte ihåg det så bra 

jag tror det är 

mycket därför 

man skriver 

dagböcker.” 

Utelämnad på 

IVA därför 

dagbok 

Utelämnad/ 

dagboksanledning 

 

Betydelse för 

patientens minne 

Att gå vidare 

 

 

Etiska överväganden 

Studien har godkänts av berörda vårdenhetschefer på de enheter där intervjupersonerna 

arbetar (Bilaga 1). All skriftlig information given till berörda vårdenhetschefer samt 

intervjupersoner finns beskrivet i informationsbrevet (Bilaga 1, Bilaga 2). 

 

I denna studie har författarna reflekterat över etiska aspekter. Författarna har belyst sociala 

och emotionella risker. Dessa risker är att intervjudeltagarna måste avsätta tid för studien, att 

deras identitet riskerar att röjas och att de utnyttjas för att få kunskap. Författarna har strävat 

efter att intervjudeltagarnas integritet och värdighet inte kränktes. Nyttan med studien har 

vägts mot riskerna. Nyttan med studien är det vetenskapliga värdet, värdet för 

intervjudeltagarna och att konfidentialiteten har följts genom hela arbetet. Denna nytta väger 

mer än riskerna med studien (Kjellström 2012). I anslutning till intervjuerna fick 

intervjudeltagarna muntlig och skriftlig information om syftet med studien. De skrev även 

under ett informerat samtycke (Bilaga 2). De fick information om att deltagande var frivilligt, 
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att de kunde avbryta när som helst under studiens gång utan motivering samt att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt menas att all privat data som kan 

identifiera intervjudeltagarna i studien inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann 2012). 

Vid transkribering av intervjuerna kodades varje intervju och all data som kunde härledas till 

person, arbetsplats eller sjukhus togs bort. Detta enligt forskningsetiska riktlinjer i 

Helsingforsdeklarationen (2008). 

 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att använda dagbok med 

fotografier inom intensivvård i tre kategorier; Utveckling - och Arbetsprocesser, 

Det skrivna ordet och Att gå vidare (tabell 2). 

 

Tabell 2. Beskrivning av subkategorier och kategorier 

Subkategori 
 

Kategori 

Utseendet och innehållet har 

betydelse 

 

 

 

 

Utveckling - Arbetsprocesser 

 

Dagboksinnehåll 

 

Att välja ut vem som ska få dagbok 

 

Vem skriver 

 

Tid för dagboksskrivande 

 

Att skriva vardagligt  

 

 

Det skrivna ordet 
Att skriva personligt 

 

Kommunikationskanal 

Att vara uppriktig 

Att knyta an till verkligheten  

 

Att gå vidare 

 

Betydelse för patientens minnen 

Nyttan i efterförloppet för patient 

och närstående 
 

 

 

   

 

 

Utveckling - och Arbetsprocesser 

Dagboksskrivandet har utvecklats de senaste åren och utseende och innehåll har förändrats. 

Att välja ut vem som ska få dagbok är olika från sjukhus till sjukhus och har förändrats genom 

åren. Även sjukhusens riktlinjer för dagböckerna och fotografierna skiljer sig åt. 
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Arbetsprocesser beskrivs med vem som skriver, hur det väljs, vem som ska få dagbok och när 

det skrivs i dagboken.  

 

Utseendet och innehållet har betydelse 

Dagbok har skrivits i flera år på de berörda IVA. Sjuksköterskorna nämner att de började med 

att skriva dagbok för 12-15 år sedan. Utseendet och innehållet i dagboken har förbättrats 

genom åren. Utvecklingen har gått från att vara väldigt ostrukturerad och endast skrivas till 

patienter som låg väldigt länge till att nästan alla patienter får en. Utveckling med återbesök 

och uppföljningsmottagningar har även lett till ökad frekvens av dagböcker och fotografier. 

 

”...dagböckerna kom vi igång på riktigt stort allvar i samband med att vi drog igång post-IVA 

mottagningen och då började vi också fotografera med lite mera rutin …”intervju nr 4. 

 

Det är de ansvariga för uppföljningsmottagningen, med sin erfarenhet av dagböcker som har 

utarbetat hur de ser ut och vad de innehåller. En del har riktlinjer för vem som ska skriva, vad 

som ska skrivas och vad som ska göras med dagboken och fotografierna i efterförloppet. 

Medan andra inte har några riktlinjer, de menar att det är upp till var och en hur det skrivs i 

dagböckerna. Det kan försvåra för sjuksköterskorna när de inte har klara riktlinjer att följa. 

 

Dagböckernas utseende på de berörda IVA ser olika ut. Det skiljer det sig mellan ett 

skrivhäfte med papperspärm, ett skrivhäfte med inplastad utsida och en inbunden bok. Det 

kunde vara bättre med en inplastad bok av hygieniska skäl, att det finns möjlighet att torka av 

den menar de. De menar även att den ska vara fin nog att kunna ha i bokhyllan i framtiden.  

Andra sjukhus har finare böcker, deras dagbok ser lite tråkig ut, de önskade finare material på 

utsidan. Dagboken kunde vara för tunn i synnerhet till långliggare som ibland kan få flera 

dagböcker. 

 

Dagboksinnehåll 

I dagböckerna finns information om rutiner på avdelningen. Närstående och patienter får 

lättare en förståelse av arbetet på avdelningen genom denna information. Dagböckerna 

innehåller även en kort beskrivning av patienten, där närstående skriver ner information om 

bland annat patientens personliga vanor, intressen och trosuppfattning. Saker som gör 

tillvaron bättre för patienten och underlättar för vårdpersonalen i arbetet med patienten. 

 

”…skrivit lite vad man till exempel gillar att ligga på för sida när man sover och vad man har 

för intresse och sen kan det ju vara något religiöst då så man tänker på det om man tror på 

något och vill ha det på ett speciellt vis…” intervju nr 1. 

 

Längst bak i boken finns en ordlista, en beskrivning av medicinska ord som används inom 

intensivvård, för att läsaren skall kunna förstå utan att vara medicinskt kunnig. Detta gör det 

enklare för sjuksköterskan i skrivandet, de menar att de inte behöver tänka på att förklara alla 

svåra ord. Det finns även med en dikt som är fin och passande. 

 

Att välja ut vem som ska få dagbok 

Tanken är att alla ska få dagbok, målet är att alla patienter på intensiven ska få dagbok. Men 

alla patienter får inte dagbok. Sjuksköterskorna säger att de som ska få dagbok är de som 

ligger mer än 96 timmar och detta är även ett kriterium för att bli kallade till 

uppföljningsmottagningen. De ger även dagböcker till de som inte vårdats dessa timmar om 
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det tidigt var uppenbart att vårdtiden skulle komma att bli långvarig. De gånger då de avstår 

från att starta upp dagbok är när det handlar om exempelvis självmordsförsök eller olyckor.  

Där patientens tillstånd är kritiskt och intensivvård inte kan rädda patienten och dödlig utgång 

inte går att förhindra. 

 

”…jag själv har valt att inte skriva till en person som hade försökt suicidera och inte lyckats 

hundra procent men fick en hjärnskada där man visste att det här kommer inte gå bra då 

kändes det väldigt makabert att framförallt skriva en dagbok …det är ju ingenting som 

anhöriga sen vill läsa heller …”intervju nr 5. 

 

Sjuksköterskorna uppger att de som inte får dagbok är de som vårdas kort tid och där de bara 

är på IVA för att stabiliseras några timmar eller några få dagar. Dagbok ges även till barn som 

förväntas vårdas en längre tid. 

 

Vem skriver 

Alla ska kunna skriva i dagboken. Personal, närstående samt patienten själv är det som nämns 

som författare. Ofta hjälps vårdpersonal åt att skriva i dagboken och skriver under med sina 

förnamn. Det nämns att närstående kan skriva blandat med vårdpersonalen eller att de kan 

börja ifrån mitten av dagboken, den första delen blir vårdpersonalens och den sista delen blir 

de närståendes.  

 

Det finns de som tror mer på projektet med dagböcker och skriver därför mer frekvent. Sedan 

finns det de som aldrig skriver dagbok och då nämns läkarna. På en avdelning har läkarna 

varit med på föreläsning om dagböcker, men det har inte lett till att de ökat sitt skrivande i 

dagboken.  

 

”… kanske att de tycker att det där gör andra lika bra inte att de inte är engagerade utan de 

är väl …kanske de tycker att de har viktigare saker att göra …de gör ju mycket annat för 

patienterna …”intervju nr 5 

 

Vissa har lättare att uttrycka sig i ord än vad andra har och skriver därför mer frekvent och 

målande än andra. Det finns även de som brinner extra för det här med dagbok. Skriva i 

dagboken är en frivillig handling, det finns vårdpersonal som valt att inte skriva. Personalen 

engagerar närstående till att skriva genom att de närstående ofta är väldigt intresserade av att 

läsa vad som skrivits, och om de då får uppmuntran och tillåtelse att skriva gör de gärna det. 

En del sjuksköterskor säger att de inte varit med om någon närstående som inte velat skriva i 

dagboken medan andra sjuksköterskor uppger att närstående kan vara motsträviga till att 

skriva och behöver uppmuntran. 

 

Tid för dagboksskrivande 

Sjuksköterskorna upplever emellanåt att är det stressigt, då det inte finns tid avsatt till att 

skriva dagbok. Ibland glöms det helt enkelt bort på grund av tidsbrist. När de sedan har 

kommit igång med dagboken är det enklast att de skriver kontinuerligt, vid varje arbetspass 

eller när det hänt något speciellt. De flesta försöker skriva varje dag för att det inte blir stora 

tomma glapp. 

 

 Det kan vara mycket att göra innan de kan finna tid för att skriva. Avsatt tid för 

dagboksskrivande finns inte utan det är ett moment att göra när allt det andra är gjort. Målet är 

att skriva varje pass. På en IVA finns det ett ställe i journalen att pricka av när de skrivit i 
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dagboken, då det är en arbetsuppgift som ska utföras. Det skrivs vid ledig tid eller vid 

överlappningar av personalen, oftast i slutet av varje arbetspass. Skrivandet känns inte som 

någon belastning. En del sjuksköterskor upplever att det skrivs mest under dagtid då det 

händer mycket med och runt patienten. Andra menar att det skrivs mest under kvällar och 

nätter då det är lugnare på avdelningen. Det glöms gärna bort dagtid, men även att det är 

mycket att göra dagtid och då är det inte högsta prioritet att skriva dagbok. Undersköterskorna 

är bäst på att få till skrivandet eftersom de ofta sitter tillsammans med patienten inne på 

rummet. 

 

Det bästa är att starta upp dagboken direkt eftersom sammanfattningen tar lite längre tid att 

skriva. Om det har gått flera arbetspass innan patienten får sin dagbok kan det vara svårt och 

tidskrävande för sjuksköterskan att gå tillbaka i journalen och få ihop en berättelse. 

 

”… Tar det en eller två veckor innan man startar dagboken då är den där sammanfattningen 

tung ….har det nu dragit ut på tiden så att de inte har fått någon dagbok så blir det motigt att 

starta upp den …”Intervju nr 9 

 

 

Det finns förbättringar att göra med dagboken. Bland annat att de kan bli bättre på att skriva 

varje dag. De uppger även att det ibland missas att skriva dagbok, att den aldrig påbörjats 

vilket de kan bli bättre på. Det missas även ibland att starta upp dagbok i ett tidigt skede för 

att de förväntar sig att patienten ska förbättras snabbare än de gör. 

 

 

Det skrivna ordet  

Genom sjuksköterskans sätt att skriva upprättars en kommunikation mellan sjuksköterskan, 

patienten och de närstående. Sättet att skriva varierar. De skriver om vardagliga saker som 

exempelvis undersökningar och rutiner men de skriver även personligt om det runt omkring 

vården. Att skriva ärligt och att inte utelämna saker är viktigt uppger de. Dagboken används 

som en sorts kommunikation, de skriver till patienten när de inte kan föra ett normalt samtal.   

 

Att skriva vardagligt  

Personalen skriver blandat, som till exempel om de regelbundna undersökningar som är 

genomförda, prover som är tagna, röntgen, läkemedel som är givna, väder, datum, vad som 

händer runtomkring i omvärlden och vilka som har varit där. Det har även betydelse med 

förklaringar kring situationen runt patienten, vad som är gjort och hur det går, hur tillståndet 

ser ut, hur patienten mår, att skildra dagen som den varit.  

 

I de fall där det är lång vårdtid med långsam rehabilitering blir det lätt upprepning av vad som 

skrivs, det kan vara svårt att motivera sjuksköterskorna till fortsatt skrivande. 

 

”… det jobbiga är när det blir långvariga sjukhusvistelser och det blir liksom samma, samma 

då brukar det tappa av lite frekvensen i skrivandet då skrivs det definitivt inte varje pass 

några veckor är inga problem men när det börjar komma uppåt en månad då börjar det bli 

lite trögt men jag vet inte å andra sidan så händer ju inte så mycket heller…” Intervju nr 9 

 

De nämner att de tycker det blir lite tjatigt skrivande med för mycket rutinsaker, de tycker att 

det räcker med en översikt i början där rutiner som beskriver arbetet finns. 
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Att skriva personligt 

Det är fritt upp till var och en att skriva vad de tycker och känner. Det nämns hur vårdpersonal 

förväntas att skriva i dagboken. Innehållet bör vara enkelt och lättförståeligt och skrivet på ett 

avslappnat sätt i en berättande form och inte som i journalen. Sjuksköterskorna försöker 

använda ett enkelt språk när de skriver i dagböckerna så att även de som inte är bekanta med 

sjukvården ska förstå vad som menas. Men ibland menar de att det inte går att komma ifrån 

att skriva en del medicinska termer, då det används ofta i vården. 

 

”… annars blir det lätt att man fördummar sig själv när man skriver annat när man skall 

förklara tub och trach… enklare …det blir konstigt i dagboken när man läser det sen 

…”intervju nr 9 

 

Mycket av inspirationen till dagboksskrivandet har sjuksköterskorna fått från pionjären Calle 

Bäckman och hans forskning. De försöker skriva efter hans rekommendationer. Han menar att 

skrivandet bör vara personligt, ärligt och komma från hjärtat, att de ska försöka göra ett litet 

avtryck hos den som läser. Patienterna uppskattar när det skrivs personligt, gärna om saker 

som sker utanför vården uppger sjuksköterskorna. 

 

Det är bra med dagböcker. De är glada att skriva i dem för patientens skull. Personalen skriver 

till patienten som i ett brev/samtal. Det kan skrivas uppmuntrande till patienten, som det här 

går bra, krya på dig etc. De uppgav att det blir mer personligt och mänskligt med dagbok i en 

annars kall och hård sjukhusmiljö. Att sjuksköterskan får en relation till patienten och ser 

patienten som en människa i den teknologiska vårdmiljön som finns på IVA. 

 

”… dagbok blir lite personligt för vi har ju ingen personlig miljö direkt här det är ju väldigt 

sterilt det är ju sjukhusmiljö …”intervjunummer 7. 

 

Det framkom även att närstående skriver mer känslomässigt och personligt än personalen, 

eftersom de har en närmare relation till patienten. Närstående skriver om personliga saker som 

händer på hemmafronten som patienten missar i och med sin vistelse på sjukhus. De skriver 

som en hälsning att de älskar dem och saknar dem, de önskar att de ska bli friska snart, eller 

hur de upplevde deras tillstånd när de hälsade på dem om de var vakna, kramade handen eller 

tittade upp och log. 

 

Kommunikationskanal 

Närstående använder dagboken som kommunikationskanal när det är svårt att prata med 

patienten, exempelvis när han/hon är sederad. 

 

”…några anhöriga som var tonårstjejer tyckte att det var jättesvårt att gå in nu när pappa 

ligger där och är dålig de tyckte det var jobbigt att se honom men att sitta utanför och skriva 

det gick ju bra då kunde man skriva alla sina känslor och vad man i vanliga fall hade pratat 

om …”intervju nr 5.  

 

Även sjuksköterskorna nämner dagboken som kommunikationskanal. Genom dagboken kan 

vårdpersonal försöka skapa en relation till patienten, att tvingas skapa sig en relation eftersom 

det är en tvingande närhet när någon alltid måste sitta vid patienten. Att patienten är helt 

utlämnad till personalen och att det därför är som en sorts skyldighet att föra dagbok som ett 

bevis på vad de gjort med henne/honom. Sjuksköterskorna menar då att de använder 

dagboken som kommunikationskanal i denna relation.  
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Att vara uppriktig  

Det förekommer att patienter saknar en del saker som hänt i sin dagbok, att personalen ibland 

utelämnat vissa saker, för att skona patienten.  

 

Personalen försöker skriva varje dag för att det inte blir stora tomma glapp för de menar att en 

del patienter då tror att de vill undanhålla något otäckt som hänt dem just den dagen.  

 

”… vi som IVA personal hoppar över det som kanske är lite svårt eller lite tungt om de har 

fått hjärtstopp eller så där så kanske man inte alltid nämner det eller att man inte vill 

beskriva det där som är riktigt kritiskt …sen  får inte patienten ihop det efteråt med vad som 

står i journalen …”Intervju nr 4. 

 

Sjuksköterskorna framhåller att det inte bör utelämnas svåra saker utan skrivas ärligt om det 

som sker. 

 

 

Att gå vidare 

Att kunna gå vidare efter en tid som svårt sjuk kan upplevas svårt för patienten. Med 

dagboken och fotografier kan patienter få den hjälp de behöver för att få förståelse för vad 

som hänt samt kunna gå vidare i livet.  

 

Att knyta an till verkligheten 

Fotografier används som ett komplement till dagboken. Det tas personliga bilder på patienten 

i olika stadier av sjukdomen. Foton förstärker minnen och upplevelser och hjälper patienten 

att förstå det visuellt hur allvarligt sjuk han/hon var. Ibland är det lättare för patienten att se 

fotografier tillsammans med en text för att få denna förståelse. Vilket även kan hjälpa 

patienten acceptera att det tar lång tid med rehabilitering. 

 

Avdelningarna har egna kameror som personalen med varierat intresse använder, en del 

använder dem mer än andra. Fotografierna skrivs ut direkt efter att de tagits och raderas 

därefter på kameran. Ibland glöms det bort att ta fotografier, de menar att det är lättare att 

sätta sig och skriva i dagboken än att gå och hämta kameran.  

 

Medverkandet på fotografier är frivilligt, ibland menar sjuksköterskorna att vakna patienter 

inte vill vara med på fotografierna för att de tycker att de ser hemska ut. Sjuksköterskorna 

betonade vikten av att det alltid ska vara personal eller närstående med på fotografierna 

tillsammans med patienten för att de inte ska känna sig ensamma och övergivna. Det tas oftast 

fotografier i början när patienten är som sjukast och sedan allteftersom för att visa 

förbättringar i sjukdomstillståndet.  

 

”…att man vågar som vårdpersonal ta fotografier för att visa patienten efteråt så blir det 

liksom en acceptans och en förståelse för varför man har gjort eller gått igenom det man gjort 

att det kan vara en lång rehabilitering…” intervju nr 3. 

 

 Bilderna som tas ges tillbaka till patienten på återbesöket. För de som inte erbjöd återbesök 

klistrades bilderna in i dagboken. Detta för att kunna vara med och förklara dessa bilder där 

de ser annorlunda och ibland skrämmande ut. Där de inte ännu har någon helt hundra 
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procentigt fungerande uppföljningsmottagningar och där patienter inte hade möjligheter att få 

komma tillbaka klistrade de in bilderna direkt i dagboken.  

 

De flesta får dagbok men det är fortfarande många som saknar fotografier i sina dagböcker. 

Har patienter inte fått dagbok eller fotografier har sjuksköterskorna på 

uppföljningsmottagningen märkt besvikelse över detta. 

  

”…det är jättetråkigt de gånger vi missar att skriva dagbok och ta foton …att det inte finns 

någon är jättetråkigt men det händer ju ibland …”intervju nr 8. 

 

En del får inte fotografier därför att närstående har sagt nej till fotografering. 

Sjuksköterskorna har då märkt besvikelse hos de patienter som inte blivit fotograferade av 

denna anledning. Detta har lett till ändring i policyn, där de förut gick på eventuella 

önskningar från närstående om att inte ta fotografier, men nu tar de fotografier på alla 

patienter för att inte riskera att patienten blir besviken. Vissa har ett ställe i dagboken för 

fototillstånd som alltid skall signeras innan foton tas. Det menades att de skulle kunna vara 

mer frikostiga på att ta fotografier på skadade kroppsdelar. 

 

”…jag tror att fotografier kan skapa acceptans varför det är som det är och just varför man 

har blivit av med ett ben till exempel att man som vårdpersonal vågar ta fotografier på det 

här sargade benet för att sedan visa patienten det efteråt att ditt ben såg ut så här det var 

därför vi var tvungna att ta av det …”intervju nr 3 

 

Vill patienten inte se sina fotografier så är det frivilligt. En del har förtryckta bilder som de 

klistrar in på allmänna saker där inte patienten förekommer, de menar att det är viktigt att 

patienten får se apparater, tekniska IVA saker och hur det ser ut runt omkring. Andra 

sjuksköterskor pekade på motsatsen att det inte var apparater och möbler som patienterna ville 

se. Sjuksköterskorna upplever att andra sjukhus är effektivare på att ta fotografier, vilket kan 

förbättras.  

 

Betydelse för patientens minnen 

Det är viktigt med dagbok för patienten, främst för deras minnen. De uppgav flera 

anledningar till minnesförlusterna. Patienterna är kritiskt sjuka, de är nedsövda en längre tid 

och ligger i respirator. Det ges även mediciner som ger hallucinationer, 

overklighetsupplevelser och minnesluckor. Patienterna har ofta inget minne av tiden på 

intensiven och minns inte vad som gjorts med dem. IVA patienten tappar ofta uppfattningen 

om tid och rum då det inte alltid går att hålla dygnsrytmen när personal arbetar omkring dem 

hela tiden. Det svarta hålet nämns nästan som obligatoriskt.  De som arbetar med 

uppföljningsmottagningen har blivit förvånade över vilka det är som har dessa minnesluckor. 

Att det kan bero på läkemedel och typ av skada var redan känt, men det framgick även att till 

synes vakna patienter som kunnat kommunicera med personalen har stora minnesluckor av 

tiden på IVA. De menar att det därför är viktigt med dagböcker till alla för att kunna ge en 

slags bild av IVA tiden och kunna ge förklaringar till de minnen patienterna har eller 

saknaden av minnen från denna tid. 

 

”… en man såg ju att den här skenan i taket där droppställningarna går uppfattade han att 

det var kistan, att han låg i kistan och det var locket så han väntade ju bara på att locket 

skulle sänkas ner och spikas fast på kistan …”Intervju nr 5 
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Det är även viktigt att få en tidsrymd i vad som skett då de vårdats på IVA. Detta så de kan 

bilda sig en uppfattning om denna tid efteråt. Då får patienterna något konkret som visar vad 

som hänt dem, dag för dag under vårdtiden. Den rätar ut otäcka och skrämmande minnen och 

hjälper dem i bearbetningsprocessen. De får en grund att stå på i sin fortsatta rehabilitering. 

 

Nyttan i efterförloppet för patient och närstående 

En del vill inte läsa sin dagbok medan andra läser den om och om igen. De som inte läst den 

har haft en rädsla för att lyfta minnen från IVA tiden och en del har inte kommit så långt i sin 

bearbetningsprocess att de haft intresse för att läsa dagboken. 

 

Dagboken används ibland vid återbesök. Den används som ett hjälpmedel att identifiera 

obehagliga upplevelser av tiden på IVA och bearbeta dessa upplevelser. Sjuksköterskorna 

uppger att de fått positiv feedback för detta vid återbesöken då patienter och närstående 

påtalar vilken betydelse dagboken haft för dem. De är övertygade om att dagbok fyller en 

funktion som bearbetningsprocess för att komma vidare i livet, ett slags avstamp. Dagboken 

ses som en ägodel och följer med patienten vidare till avdelningen och hem, där de ibland 

fortsätter att skriva i den. Dagboken blir som en kär ägodel att kunna gå tillbaka till i 

framtiden. 

 

”… betydelsefull efteråt för patienter … även patienter som avlider här så får de anhöriga 

dagboken istället och de säger att det är en skatt något att hålla taget i …”intervju nr 9 

 

Närstående uppskattar och blir glada av att personalen skriver dagbok. Dagboken skrivs till 

patienten och närstående för att de ska kunna använda sig av den efter vårdtiden. De 

närstående har svårt att ta in allting som händer runt omkring när någon nära är svårt kritiskt 

sjuk. Det är oordning för dem, det flyter samman och tillvaron pendlar mellan hopp och 

förtvivlan och då kan dagboken vara betydelsefullt för dem. Den är även bra för de vänner 

och närstående som inte kommer på besök till intensivvården för att de ska kunna förstå vad 

som har gjorts och vad som har hänt med patienten. Det berättades att de närstående har 

fortsatt att skriva i dagboken för att sedan visa vänner och närstående att de som inte varit och 

besökt patienten kunde läsa och skriva i den och att de fann stort värde i detta. Dagboken kan 

de sedan ha med sig till uppföljnings mottagning och visa personalen, vilket de finner stort 

värde i. 

 

”att de tar med den på en begravning och folk fortsätter att skriva i den …då fick ju alla 

arbetskamrater och vänner verkligen ta del av hans sjukdom och tiden på sjukhuset och vad vi 

hade gjort med honom och hur han hade mått och varför det blev som det blev och så var det 

ju inga frågetecken …”intervju nr 5 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En kvalitativ ansats har valts då syftet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att använda dagbok med fotografier inom IVA. Då kvalitativ forskning syftar 

till att söka förståelse av fenomen utifrån individers upplevelser valdes denna metod framför 

en kvantitativ. Datainsamlingsmetoden intervjuer valdes därför att avsikten var att beskriva 

sjuksköterskornas erfarenheter av dagböcker med fotografier, det beskrivs bäst av 

sjuksköterskorna själva (Polit & Beck 2012). 
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För att på bästa sätt få svar på studiens syfte valdes vissa kriterier ut som beskrev för 

vårdenhetscheferna vilka de skulle välja ut att delta i studien. Urvalet i studien gjordes av 

respektive vårdenhetschef. Det finns en risk i att använda sig av vårdenhetschefer som 

urvalsansvarig, urvalet kan bli vinklat. Det kan då påverka studiens trovärdighet. Det försökte 

författarna att komma ifrån genom att ge tydliga urvalskriterier. Ett urvalskriterie som 

författarna önskade var att inkludera både män och kvinnor. Urvalet i föreliggande studie kom 

att inkludera enbart kvinnor. Det blev inga intervjuer med manliga deltagare på grund av att 

de var få till antalet och de som var tillgängliga kunde inte delta inom tidsramen för studien.   

De inkluderade sjuksköterskorna hade olika yrkeserfarenheter, vilket var positivt då syftet var 

att belysa kunskap utifrån olika erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Fyra av 

sjuksköterskorna var ansvariga för uppföljningsmottagningar och fem sjuksköterskor arbetade 

inte med uppföljningsmottagning. Att ha en strategi för urvalet av sjuksköterskor till studien 

har betydelse för studiens trovärdighet. I de nio intervjuer som genomfördes är variationen 

därför stor i ålder, antal arbetande år som sjuksköterska samt antal arbetande år som 

intensivvårdssjuksköterska på IVA. Författarna vet inte om resultatet hade varit annorlunda 

om några män intervjuats, men detta är en svaghet i studien. En annan svaghet är att 

författarna märkte skillnad i intervjuernas innehåll avseende de som arbetar med 

uppföljningsmottagning jämfört med de som inte arbetar med detta.  Vid intervjuernas början 

fick därför författarna påpeka att det inte var uppföljningsmottagningar som ämnades 

undersökas utan mer erfarenheterna kring dagbok med fotografier under vårdtiden på IVA. 

Även om detta påpekades har resultatet blivit synbart färgat av deras erfarenheter. Detta kan 

ha påverkat studiens trovärdighet. I avseende på urvalet kunde författarna om de hade haft 

kunskap om detta styrt urvalet så att sjuksköterskor som arbetar med 

uppföljningsmottagningar exkluderats. 

 

Som metod för datainsamling valdes semistrukturerade intervjuer. Författarna tog hjälp av 

handledaren för att utveckla intervjutekniken och genomförde därför varsin provintervju. 

Inför dessa intervjuer var det stor nervositet hos författarna och det speglades i att vissa delar i 

intervjuerna inte fördjupades. Det går Dahlberg (1997) in på när hon beskriver att en ovan 

intervjuare ofta avslutar vissa sekvenser i intervjun tidigare. Efter feedback och handledning 

av provintervjuerna blev de resterande intervjuerna förbättrade. Författarna reflekterade även 

över intervjutekniken efter varje genomförd intervju. Detta stärker studiens trovärdighet. 

 

Antalet intervjuer i föreliggande studie kan ses som ett litet antal. Fler hade kunnat ge mer 

tyngd och ökat trovärdigheten. Enligt Kvale och Brinkman (2012) behövs det ett antal 

intervjuer för att bättra på intervjutekniken. Detta märkte även författarna. Fler intervjuer hade 

kunnat ge tyngd åt resultatet eller mer variation. Föreliggande studiens tillförlitlighet kunde 

stärkts genom ytterligare intervjuer och därmed även utveckling av intervjutekniken. 

  

Intervjuerna i denna studie genomfördes på var sitt håll av författarna. Genom att ha en 

intervjuguide säkerställs det att båda författarna belyser samma områden. En intervju blev 

betydligt kortare än de andra. Den bedömdes ändå som betydelsefull eftersom den svarade 

mot studiens syfte. För att styrka studiens trovärdighet ytterligare kan intervjudeltagarna 

enligt Lincoln och Gouba (1985) få läsa sina transkriberade intervjuer innan analysen 

påbörjas. Detta fanns det inte tid för inom kursens angivna tidsram. Detta kan ha påverkat 

trovärdigheten.  

 

För att tidigare erfarenheter och författarnas förförståelse inte skulle påverka intervjuerna 

diskuterades och medvetandegjordes förförståelsen. Förförståelsen skrevs på intervjuguiden 

för att tänka på den under intervjun, detta för att medvetet undvika att styra intervjudeltagarna 
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och innehållet. Intervjuaren skall ha en strävan att inte ta någonting för givet. Allt eftersom 

arbetet fortskred ändrades förförståelsen och det diskuterade författarna regelbundet under 

intervjuerna och analysarbetet. Genom reflektion om förförståelsen ökar studiens 

tillförlitlighet enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008).  Om författarna inte hade 

reflekterat hade studien blivit mer styrd. I kvalitativ forskning är det centralt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till sin egen roll och att vara medveten om att denna kan fungera som en 

felkälla (Henricson 2012). Författare innehar både medvetna och omedvetna förutfattade 

meningar och fördomar, det påverkar studiens trovärdighet (Danielsson 2012). Det går inte att 

utesluta att förförståelsen inte har påverkat resultatet i föreliggande studie, dock har 

författarna försökt minimera förförståelsens inverkan. 

 

Materialet analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

För att öka tillförlitligheten genomfördes analysen tillsammans. De utskrivna intervjuerna 

resulterade i ett stort material vilket kan innebära en risk. Det finns risker att tappa delar av 

materialet. Upplevelsen är trots ett stort material att kärnan i materialet har behållits och att 

intervjuerna speglas i resultatet på ett trovärdigt sätt. Författarna kom fram till att analysen var 

svår, speciellt i början av analysen eftersom mycket av texten kunde passa in under flera 

kategorier. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008)  kan detta bli just ett problem när 

upplevelser ska granskas. Dessa upplevelser kan gå in i varandra och passa in på flera ställen.  

Under analysarbetet har författarna handletts tillsammans med en annan grupp studenter och 

har tillsammans diskuterat analys och skapandet av subkategorier och kategorier. Detta leder 

till att öka trovärdigheten i studien. Studiens trovärdighet ökar om människor som är insatta i 

forskning samt det aktuella problemet, granskar kategorierna och om de överensstämmer med 

textens innehåll samt att de granskar om författarnas tolkning verkar trovärdig. Resultatet i 

studien stärks även med citat från intervjuerna detta för att öka giltigheten. För att öka 

studiens trovärdighet, vilket innebär att studien beskriver det den är avsedd att beskriva, 

beskrivs det tydligt hur analysprocessen och hur urvalet är genomfört (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2008). 

 

Forskningsetik bygger på att ta hänsyn till att deltagarnas integritet, autonomi samt att deras 

lika värde bevaras (Kjellström 2012). Detta har i föreliggande studie lyfts fram genom att 

författarna tog sig tid innan intervjun startade, för att prata igenom förutsättningarna och för 

att göra informanten bekväm med situationen. Autonomiprincipen påvisar rätten till att 

självbestämmande har följts. Sjuksköterskorna fick informationsbrevet om de inte redan hade 

fått det av vårdenhetschefen. De läste igenom det och författarna belyste vikten av att de 

kunde avbryta sin medverkan närhelst de önskade. Ett informerat samtycke skrevs under, 

detta stödjer rätten till självbestämmande. En inledande fråga användes vid samtliga 

intervjuer. Enligt Dahlberg (1997) är det av stor vikt att denna inledande fråga är tydlig, 

välstrukturerad och att den är lätt att börja reflektera kring. Att informanten känner sig 

avslappnad och trygg så att de vågar beskriva sina erfarenheter. 

 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer tre fynd som väckte särskilt intresse hos författarna. Ett av fynden 

kom författarna fram till gemensamt och de andra två var för sig. Det gemensamma och första 

fyndet är att det på grund av saknaden av riktlinjer missas att startas upp dagbok.  Det kan 

vara svårt för sjuksköterskan med urvalet av patienter samt vilka fotografier som ska tas då de 

inte finns några klara nationella riktlinjer att följa. Att det inte finns tid avsatt för 

dagboksskrivandet, att det är en frivillig handling och sker i mån av tid. Det andra fyndet är 
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att skriva personligt/ärligt, att lämna ett avtryck. Se patienten som en människa och inte ett 

objekt och därigenom skapa en god vårdrelation. Det är även betydelsefullt att inte utelämna 

otäcka händelser i dagboken. Det tredje fyndet är betydelse av dagbok till alla patienter, då det 

inte enbart är de allra svårast sjuka och sederade som har minnesluckor utan även de som är 

vakna och relativt stabila. Dagboken hjälper patienten att få tillbaka minnen av 

sjukdomsvistelsen och därigenom stärks patientens bearbetningsprocess för att kunna komma 

vidare efter en svår sjukdom.  

 

Avsaknaden av riktlinjer 

Utvecklingen av dagböcker har gått från att enbart skrivas när någon haft ett stort intresse för 

det, till att det i nuläget grundar sig på evidensbaserad kunskap. Då menar Egerod et al. 

(2011) att vårdpersonal behöver nationella riktlinjer för att på så sätt upprätthålla det kliniska 

arbetet samt att utbilda vårdpersonalen i själva dagboksskrivandet. I tidigare studier har det 

skrivits att det saknas nationella riktlinjer i Sverige för hur dagboksskrivande ska utföras samt 

vilka fotografier som ska tas vilket kan göra det svårt för sjuksköterskan att veta vad som 

gäller och vilken struktur bör följas (Gjengedal 2010; Åkerman et al. 2010). Däremot existerar 

lokala riktlinjer på många IVA (Egerod 2011). Åkerman et al. (2010) visar på att 89 % av 

IVA i Sverige använder någon form av lokala riktlinjer för att strukturera upp dagboken. I 

föreliggande studie framkommer det att vissa sjuksköterskor använder sig av lokala riktlinjer. 

Dessa styr vem som ska skriva, vad som ska skrivas och vilka patienten det är som ska få en 

dagbok. Medan andra sjuksköterskor menar att det är upp till var och en vad dagböckerna ska 

innehålla. De känner inte till några riktlinjer för tillvägagångsätt vid dagboksskivandet vilket 

säger emot tidigare gjorda studier. Det kan upplevas svårt för sjuksköterskorna när det inte 

finns någon direkt struktur att följa. Däremot följer sjuksköterskorna någon form av riktlinjer 

då urvalet av vilka patienter som ska få dagbok sker, det är de patienter som vårdats i mer än 

96 timmar på IVA som ska få en dagbok. Det framkom även att det missas att starta upp 

dagbok till en del patienter, dels på grund av stress och att patientens tillstånd förbättrar sig 

långsammare än förväntat. Det missas att starta upp dagbok har även framkommit i tidigare 

gjorda studier, inte alla patienter som behöver en dagbok får en (Gjengedal 2010; Åkerman 

2010). Då det saknas nationella riktlinjer i Sverige kan det vara en anledning till att vissa 

patienter som egentligen uppfyller kriterierna för dagbok på IVA inte får en (Åkerman et al. 

2010). Författarna menar att även i den föreliggande studien kan det ha en viss betydelse att 

det saknas nationella riktlinjer, att det är svårt att urskilja vilka patienter som bör ha en 

dagbok vilket kan göra det svårt för sjuksköterskan att veta vilken struktur av dagböckerna 

som gäller, hur urvalet sker samt vilka fotografier som ska tas. 

Det framkommer även att det inte finns någon direkt tid avsatt för dagboksskrivande, utan det 

sker i mån av tid. Trots det är det ser inte sjuksköterskorna dagboksskivandet som en 

belastning, de menar att det är en mindre tidskrävande uppgift. Detta motsäger Egerod et al. 

(2007) i sin studie där de pekar på att alla sjuksköterskor inte är entusiastiska till att skriva 

dagbok eftersom det leder till mer pappersarbete. Författarna i föreliggande studie menar att 

om det funnits bättre rutiner med tid avsatt för dagboksskivandet hade sjuksköterskorna inte 

behövt känna press och stress att finna tid för dagboksskivandet.  

 

Att skriva personligt/ärligt 

Få studier beskriver den personliga prägeln/avtrycket som sjuksköterkan gör i och med att hon 

skriver dagbok till patienten (Perier 2013). Däremot beskrivs i flertal studier användning av 

dagbok i terapeutiskt syfte, bearbetning av minnesluckor för patienten och vikten av den i 

efterförloppet (Combe 2005; Egerod & Bagger 2010; Gjengedal 2010). Det framkom tydligt i 
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föreliggande studie att sjuksköterskorna skriver personligt i dagboken som ett brev/samtal till 

patienten. De menar att dagboken tillsammans med fotografier gör patienten mer personlig 

och mänsklig, i den opersonliga miljön som patienten befinner sig i på IVA. Sättet att skriva 

skiljer sig från det som skrivs i patientjournalen då skrivandet i dagboken får ske mer fritt. 

Utvecklingen har gått från att enbart ha skrivit faktamässigt till att nu skriva mer empatiskt 

och personligt.  

 

Dagbok är ett tecken på vårdande (Egerod et al. 2011). Bagger (2006) benämner relationen 

mellan sjuksköterska och patient som ett du och jag förhållande och skrivandet i dagböckerna 

bör utgå från det.  Det blir då empatiskt skrivande som leder till att sjuksköterskan ser 

patienten som en individ istället för ett objekt. En styrka med dagboken är att den ger 

personlig information till patient och närstående. Dagboksskrivandet är även ett bevis på 

omtänksamhet från sjuksköterskans sida och skapar därigenom en god vårdrelation, den är ett 

tecken på att hon/han tar hand om och bryr sig om patienten. Genom att sjuksköterskan 

skriver i dagboken skapas en känslig/empatisk relation mellan patienten och de närstående. 

Trots all teknisk utrustning och interventioner kan patienten i efterförloppet se att han/hon 

uppfattades som en människa och inte enbart ett objekt under vårdtiden (Perier et al. 2013). 

Att skriva dagbok är en vårdande handling. Sjuksköterskan tar sig tid att skriva dagbok, de 

skriver ner känslor och ger stöd till patienten. Detta visar på ett vårdande sätt. Genom att bidra 

till dagböckerna och ta sig tid att skriva i dem visar sjuksköterskor att de bryr sig om 

patienten. Om närstående skriver i dagboken involveras de i vården och på så sätt 

personifieras patienten (Roulin et al. 2007). 

 

I föreliggande studie används dagboken även som en mellanmänsklig kontakt mellan 

sjuksköterska, patient och de närstående vilket även framkommit i en studie av Perier (2013). 

I de fall där närstående kan ha svårt för att prata med patienten eller om de inte orkar eller ha 

mod till att besöka patienten kan de använda dagboken och förmedla sina känslor. Men 

sjuksköterskorna nämner även en påtvingad närhet till patienten då sjuksköterskorna sitter hos 

patienten, de använder då dagboken som en länk mellan dem, patient och de närstående.  

 

Det framkom att det har betydelsen för patienten att sjuksköterskan skriver ärligt och undviker 

att tomma glapp uppstår i dagboken då kan patienten tolka det som att något otäckt hänt just 

den dagen som inte sjuksköterskan vågar skriva om. Detta motsäger tidigare gjorda studier 

som benämner att det krävs en balansgång om vad som ska skrivas för att inte göra skada för 

patienten, om det är känslig information som kommer fram (Gjengedal 2010). I tidigare 

studier framkommer att skrivande i dagböcker bör vara personligt och professionellt 

skrivande men inte privat (Egerod et al. 2011). 

 

Betydelsen av dagbok till alla 

Det framkom även i föreliggande studie att de patienter som sjuksköterskorna tyckt varit 

ganska klara och adekvata hade minnesluckor. Därför är det av stor vikt att alla får dagbok, 

just för att kunna bearbeta sina minnen i efterhand. Det är svårt att veta vilka patienter som 

kommer att komma ihåg tiden på IVA och vilka som kommer att utveckla minnesluckor. 

Därför menar författarna att det bättre att lämna ut dagbok till alla. Forskning pekar på att det 

är sedation och smärtstillande och även sjukdomstillstånd som ger minnesluckor (Capuzzo et 

al. 2001; Tembo & Parker 2009) men i föreliggande studie pekar sjuksköterskorna att det 

även kan vara de som inte är sederade eller inte anses vara svårt sjuka som får minnesluckor. 
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Sjuksköterskorna är övertygade om att dagboken och fotografier fyller en funktion och har 

stor betydelse vid bearbetningsprocessen för att komma vidare i livet efter vårdtiden på IVA. 

Med dagbokens och fotografiernas hjälp får patienterna information om hur svårt sjuka de 

verkligen varit. De får förklaringar om de otäcka skrämmande minnen eller minnesluckor som 

de haft. Liknande resultat har framkommit i tidigare gjorda studier (Combe 2005; Egerod et 

al. 2010). I studien uppger sjuksköterskorna att dagbok och fotografier visar patienten något 

konkret vad som har hänt dag för dag, vilket har stor betydelse för patienternas återhämtning 

och att de kan se framåt och därmed ökar deras välbefinnande. Combe (2005) beskriver i sin 

studie att om patienten inte har några minnen från vårdtiden kan det påverka tillfrisknandet. 

Genom dagböcker och uppföljningssamtal får patienterna bättre kontroll över sin sjukdom och 

bättre förståelse, det får dem att se mer realistiskt på händelsen och därmed kunna gå vidare 

till ett normalt liv. 

 

Det har skett en enorm utveckling när det gäller vilka som får dagbok. Tidigare var det enbart 

långliggare, sederade och respirator patienter som fick dagbok, numera ges dagbok även till 

de IVA patienter som vårdas en kortare tid och som är vakna (Egerod et al. 2011). Vilket även 

författarna i föreliggande studie betonar vikten av att det har stor betydelse att ge dagbok till 

alla patienter som vårdats på IVA. Även de patienter som är lätt sederade och som går att 

kommunicera har användning av dagboken i sin bearbetningsprocess. 

 

 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är hur riktlinjer kring dagböcker med fotografier kan påverka det 

kliniska arbetssättet. Kommer sjuksköterskornas arbetssätt att ändras om de får klara rutiner 

om hur de ska välja ut vem som ska få dagbok, vem som ska skriva och hur de ska skriva. 

Vilken effekt skulle utbildning kring dagböcker ha, skulle det öka skrivandet och 

medvetenheten kring hur de skriver. Det skulle även vara av intresse att undersöka om det 

skulle märkas någon skillnad i livskvaliten hos patienterna i efterförloppet om samtliga 

patienter fick en dagbok. 

 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet från denna studie medför kliniska implikationer för intensivvårdssjuksköterskor. 

För att dagboken ska skapa en god vårdrelation mellan sjuksköterskor, patient och närstående 

krävs: 

 Att skriva personligt och ärligt, att se människan bakom patienten i en högteknologisk 

vårdmiljö. 

 Att följa lokala riktlinjer, det finns på de flesta ställen men få känner till dem. 

 Att vara uppriktig inte utelämna saker. 

 Att använda dagboken som en förstärkning av informationen till närstående. 

 Att försöka ge alla en dagbok, även de som verkar någorlunda vakna och klara kan ha 

minnesluckor som de har ett behov att fylla efter IVA tiden. Att hjälpa dem i 

återhämtningen. 
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Slutsats 

Då det saknas nationella riktlinjer i Sverige är det svårt för sjuksköterskorna att veta vilken 

struktur av dagbok och fotografier det är som gäller. En del sjuksköterskor använder sig av 

lokala riktlinjer där det beskrivs vad som ska skrivas i dagböckerna samt hur urvalet av 

patienter går till. Medan andra sjuksköterskor inte känner till några lokala riktlinjer för 

tillvägagångsätt vid dagboksskrivandet och urval, vilket gör det svår för sjuksköterskorna att 

veta vilken struktur som ska följas samt vilka patienter som bör få en dagbok. 

Sjuksköterskorna uppger att det ibland missas att starta upp dagbok till patienter. Författarna 

menar om det funnits nationella riktlinjer och även avsatt tid för dagboksskrivandet skulle fler 

patienter som var i behov av en dagbok få en. Det framkom även att det inte enbart är de 

sederade patienterna som har minnesluckor av sin tid på IVA utan även de lätt sederade 

patienterna har minnesluckor och är i behov av dagbok. Det har betydelse att sjuksköterskan 

är mer frikostig på att starta upp dagbok till fler patienter. Då användning av dagbok har en 

stor betydelse i patienternas bearbetningsprocess för att de ska kunna gå vidare i livet och öka 

sitt välbefinnande och därigenom stärka sina hälsoprocesser. Syftet med dagbok är inte enbart 

att ge en berättelse- en helhet för patienten av sin tid på IVA, utan dagboken har även fler 

användningsområden. Dagboken tillsammans med fotografier gör att sjuksköterskan ser 

patienten som en människa och inte ett objekt i den ofta opersonliga, teknologiska vårdmiljön 

som förekommer på IVA. Dagboksskrivandet är då ett bevis på omtänksamhet från 

sjuksköterskan sida och därigenom skapas en god vårdrelation till både patienten och de 

närstående. I efterförloppet kan patienten se att han/hon uppfattades som en människa och inte 

ett objekt under tiden på IVA. 
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              Bilaga 1 

 

 

 

 

Erfarenheter av att använda dagbok och foton på intensivvårdsavdelning. 

Till Verksamhetschef på intensivvårdsavdelning 

 

Bakgrund  

Vården på en intensivvårdsavdelning (IVA) innebär att vårdas för ett livshotande tillstånd. 

IVA patienten har ofta skiftande vakenhetsgrad och med det följer en oförmåga att skilja 

mellan det overkliga och det verkliga. Många gånger har patienten inga eller enbart fragment 

av minnen från denna tid och det medför en svårighet eller omöjlighet att få en helhetsbild av 

vårdtiden på IVA. På många IVA förs det dagbok under vårdtiden. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva IVA sjuksköterskans erfarenheter av att använda dagbok 

med fotografier inom intensivvård. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Önskemålet är att få komma till Er enhet och genomföra tre intervjuer med avdelningens 

sjuksköterskor. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter. 

 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till ett examensarbete på magisternivå inom 

ramen för specialistutbildning inom intensivvård vid Högskolan i Borås. Resultatet kan 

komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer 

enskilda individer inte att kunna identifieras. 

Kontakt 

Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra 

intervjuer vid Er enhet. 



 

Handledare för studien 

Maria Henricson universitetslektor, avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan 

Jönköping 

Telefonnummer, mailadress 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Camilla Beijbom sjuksköterska Telefonnummer, mailadress 

Jennie Borsved sjuksköterska Telefonnummer, mailadress 

 

Med vänliga hälsningar 

 

………………………………………                               ……………………………………… 

Camilla Beijbom       Jennie Borsved 

Leg. Sjuksköterska       Leg. Sjuksköterska 

 

Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att Camilla Beijbom och Jennie Borsved 

genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivs ovan. 

 

……………………………………… 

Namn och titel 

……………………………………… 

Ort och datum 

 

 

 



 

  

 

 

Information om forskningsstudie 

Erfarenheter av att använda dagbok och foton på intensivvårdsavdelning. 

Till dig som arbetar på intensivvårdsavdelning 

 

Bakgrund och syfte 

Vården på en intensivvårdsavdelning (IVA) innebär att vårdas för ett livshotande tillstånd. 

IVA patienten har ofta skiftande vakenhetsgrad och med det följer en oförmåga att skilja 

mellan det overkliga och det verkliga. Många gånger har patienten inga eller enbart fragment 

av minnen från denna tid och det medför en svårighet eller omöjlighet att få en helhetsbild av 

vårdtiden på IVA. På många IVA förs det dagbok under vårdtiden.  

Syftet med studien är att beskriva IVA sjuksköterskans erfarenheter av att använda dagbok 

med fotografier inom intensivvård. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar som sjuksköterska på IVA. Önskemålet är att få intervjua dig 

om dina erfarenheter om användningen av dagböcker och foton. Intervjun kommer att spelas 

in på band. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det vill säga att inga obehöriga 

kommer att ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, 

eller när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. 

 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till ett examensarbete på magisternivå inom 

ramen för specialistutbildning inom intensivvård vid Högskolan i Borås. Resultatet kan 

komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer 

enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 

Bilaga 2 



 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kontaktar dig inom några dagar efter att du fått brevet 

för mer information och planering för intervju. 

 

Handledare för studien 

Maria Henricson universitetslektor, avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan 

Jönköping 

Telefonnummer, mailadress 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Camilla Beijbom sjuksköterska Telefonnummer, mailadress 

Jennie Borsved sjuksköterska     Telefonnummer, mailadress 

 

Med vänliga hälsningar 

 

………………………………………                               ……………………………………… 

Camilla Beijbom       Jennie Borsved 

Leg. Sjuksköterska       Leg. Sjuksköterska 

 

Undertecknad intervjudeltagare godkänner härmed att Camilla Beijbom och Jennie Borsved 

genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivs ovan. 

 

……………………………………… 

Namn och titel 

……………………………………… 

Ort och datum 

 

 



 

            Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

 

Informanterna får ta del av informationsbrevet och informeras även muntligt om studiens 

syfte, bandinspelning, frivillighet, konfidentialiteten etc. före intervjuens början. 

 

Undersökarna skriver ner information om informanterna; ålder, kön, yrkeserfarenhet, antal 

yrkesverksamma år som intensivvårdssjuksköterska. 

 

Kan du beskriva din erfarenhet av att använda dagbok och fotografier vid intensivvård? 

 

 

-Varför? Varför just på IVA? (exklusionskriterier/inklusionskriterier) sederade, vakna, 

långliggare, allvarliga tillstånd, de med dödlig utgång. Vem skrivs det för? personal? patient? 

närstående? Ett sätt att vårda? Kommunikationskanal? 

 

-Vad skrivs? 
 

-När?      tidpunkt för dagboksskrivande? Skrivs det en ggr per pass, speciell tid avsatt för 

detta, eller när som. 

 

-Hur?      skrivs det, finns det pm. att följa, innehåll och struktur, hur ser det ut a4papper? 

block? 

 

-Vilka skriver i dagboken? yrkeskategorier, närstående? 

 

-Vad kan göras annorlunda, förbättras? 

 

-Har du något exempel på hur och vad ni skriver och pratar om i dagboken och vad för slags 

foton tas det? 

 

 

FÖRFÖRSTÅELSE!!!!TÄNK  NYBÖRJARE!!!!! 
 


