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Sammanfattning    

Patientens upplevelse av intensivvård (IVA) är starkt präglad av kaotiska och 

fragmentariska minnen. Dessa minnen har stor betydelse senare i livet och kan då yttra 

sig som sömnstörningar, mardrömmar, delirium och posttraumatisk stress syndrom. 

Detta kan bidra till att en försämrad livskvalitet upplevs. Kunskapen om patienternas 

upplevelse av intensivvård har ökat och påvisar att det finns ett stort behov att hjälpa 

patienterna genom denna process. 

  

Syftet med denna studie är att belysa dagbokens betydelse för patientens bearbetning av 

minnen från intensivvården. Metoden som är vald är en kvalitativ litteraturstudie. 

Resultatet visar att dagboken är ett användbart hjälpmedel för patienten att bearbeta 

minnen från intensivvårdstiden. Det upplevs värdefullt att få ta del av något som skrivits 

om sig själv, något som inte bara återger medicinsk information. Vidare framkom att 

om rutinen att skriva dagbok kombineras med att patienten får möjlighet att komma på 

återbesök till avdelningen optimeras den positiva effekten. Därigenom ges möjlighet att 

minska det lidande som skapats för den enskilde patienten. I studierna framgår att det 

finns behov av standardiserade verktyg för att öka möjligheten att utvärdera dagboken 

och dess effekt. 

I diskussionen framhålls vikten av att det är personalen inom intensivvården som har 

den största kompetensen att hjälpa patienten att förstå vad som hänt under vistelsen på 

intensivvårdsavdelningen. Genom att erbjuda patienterna en patientdagbok kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att öka sin insikt om vad de varit med om. Processen 

tillbaka till ett ”normalt” liv kan därmed underlättas. 
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INLEDNING 

Genom vår erfarenhet av thoraxintensivvård till vuxna, har vi kommit i kontakt med 

många patienter som inte har något eller bara fragmentariskt minne av 

intensivvårdstiden. Frånvaron av fullständiga minnesbilder verkar ha stor betydelse 

senare i livet och kvarstående besvär kan plåga patienten under lång tid. I slutet av 

1990-talet började vår avdelning skriva dagbok för de patienter som blev kvar på 

avdelningen längre än tre dygn. Syftet med att skriva dagbok är att dagboken skall vara 

ett hjälpmedel för att minska patientens obehag av intensivvårdstiden. Nyttan av 

dagboken är inte utvärderad, detta har gjort oss nyfikna på att ta reda på vilken 

betydelse den har och om dagboksanteckningarna kan vara till hjälp för patienten i 

efterförloppet.  

 

 

BAKGRUND 

Vård inom intensivvård 

Under de sista årtionden har intensivvården gjort stora medicintekniska framsteg vilket  

innebär att idag räddas patienter från kritisk sjukdom, vilken annars skulle ha haft en 

dödlig utgång. Intensivvårdsavdelningar har blivit sjukhusens mest teknologiska och  

avancerade miljö (Almerud, 2007). Att bli vårdad på en intensivvårdavdelning (IVA) 

innebär att patienten är kritiskt sjuk. Hela patientens existens är hotad då deras olika 

organsystem sviktar. Patienten utsätts för olika smärtsamma behandlingar och är många 

gånger beroende av en respirator för att upprätthålla sin andning (Samulesson, 

Lundberg & Fridlund, 2007).  Att vara kopplad till en ventilator innebär att en 

endotrakealtub är placerad i luftvägen. För att tolerera endotrakealtuben samt för att öka 

patientens välbefinnande, är patienten sederad (Samulesson et al., 2007). Vanligtvis 

används snabbverkande läkemedel med kort halveringstid, dessa läkemedel går snabbt 

ur kroppen. Patienterna är också behov av smärtlindring. Smärtlindring kan ske på olika 

sätt, ett sätt är att tillföra patienten opiater. Sederingsdjupet är olika för den enskilde 

patienten.  

Trenden är att intensivvårds patienter skall vara lättare sederad för att minska de 

komplikationer som kan uppstå i andningsmuskulaturen. Djupet på sedering avgör i de 

flesta fall hur många minnen som patienten upplever i efterförloppet (Samuelsson et al., 

2007). I en studie från 2002 utvecklade 2/3 av deltagarna olika grader av delirium, ett 

samband mellan mängden sedativa läkemedel och förekomsten av svårt delirium kunde 

ses (Granberg-Axell, Malmros, Bergbom & Lundberg, 2002). Fram till mitten på 1980-

talet koncentrerades forskningen inom intensivvårdskontext till företeelser förknippade 

till vistelsen på IVA. Det var vad som skedde ”där” som forskningen fokuserade på, vad 

som hände ”efteråt” med patienten ägnades lite eller inget intresse åt (Flatten, 2005). 

 

Detta kom dock att förändras då en ny metod som utvärderade överlevnad på 

intensivvårdsavdelningar introducerades 1985, Acute Psysiology and Chronic Health 

Evaluation scoring system (APACHE). Med detta verktyg kunde patienten värderas 

utifrån hur allvarligt sjuk denne var och intensivvårdens gränser flyttades framåt. Under 

1990-talet förfinades verktyget och mer uppmärksamhet riktades på hur patienten 

mådde efter intensivvårdsupplevelsen och inte bara på överlevnaden.  
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Uppmärksamheten riktades mot långtidseffekterna av kritisk sjukdom och olika 

instrument skapades för att stödja patienterna, till exempel patientdagbok och 

återbesöksverksamhet (Flatten, 2005). 

 

Det började bli mer välkänt att upplevelsen av att överlevt en kritisk sjukdom och att då 

vårdats på en intensivvårdsavdelning, kunde leda till orealistiska förväntningar från den 

enskilde patienten.  Denna förväntning kan påverka förmågan till återhämtning och en 

försämrad livskvalitet kan upplevas (Rattray & Hull, 2008). Forskare hävdar om 

återhämtningen från intensivvårdstiden ska kunna optimeras är det viktigt att identifiera 

faktorer som påverkar processen och utforma hjälpmedel för att arbeta med detta 

(Flatten, 2005). 

 

Att vara patient inom intensivvård 

Miljön på en intensivvårdsavdelning skiljer sig avsevärt från vårdavdelningen genom all 

sin teknik. Läkemedel tillförs patienten genom olika volym och infusionspumpar, som 

ger larm ifrån sig då läkemedlet gått in i patienten eller om något annat inträffar. Varje 

patient är monitorerad vid en övervaknings skärm, vilket innebär om det förekommer 

något värde utanför inprogrammerade gränser utlöses ett larm. Förutom denna 

grundutrustning kan patienten vara utrustad med dialys samt andra speciella apparater. 

Detta leder ofta till att patientsalarnas yta inte räcker till. Den fysiska miljön blir trång 

då inte salarna är anpassade för denna tekniktäta vård. Patienter beskriver miljön som 

okänd, oförståelig och ibland skrämmande (Almerud, 2007). 

 

Intensivvårdsmiljön samt den medicinska behandlingen kan leda till det så kallade  

intensivvårdssyndromet. Detta definieras som ett akut psykologiskt tillstånd där  

patienten lider av konfusion, ångest och depression, men även andra psykiska symtom  

kan förekomma. Symtomen kan vara i olika grader ibland så grava att patenten inte  

känner igen sin omgivning (Dyson, 1999; Webb, Carlton & Geehan, 2000; Granberg- 

Axell, 2002). 

Minnen ifrån att blivit vårdad i samband med en skada eller sjukdom upplevs troligtvis 

mycket viktigt för ett stort antal patienter. Detta kan påverka människor på olika sätt. 

Många delar upp minnen från livet före och efter det som inträffat. Det blir mer än 

enbart skadan eller sjukdomen, utan början på en resa (Ringdal, Plos & Bergbom, 

2008).  

Minnen kan vara känslan av att förlora kontrollen, uppleva smärta och vara utlämnad 

samt helt beroende av andra människor för sin överlevnad. På IVA kan miljön och 

behandlingen bidra till förvrängda och fragmentariska minnen samt även minnesluckor. 

Patienter kan ha fragmentariska minnen av faktiska händelser och samtidigt vara 

besvärade av märkliga och förvrängda minnen som är mer oroande än de faktiska 

adekvata minnena, även om dessa är otrevliga (Rattray & Hull, 2008). 

 

Dessa fragmentariska minnen kan orsakas av att sömnen vid sedering inte blir naturlig, 

patienten kan uppleva ”konstiga” saker som kan härledas som en hallucination eller 

mardröm. Forskning visar på att vissa typiska händelser till exempel lampor som tänds 

och släcks, skrämmande ljud samt skuggor av personalens rörelser påverkade 

patienternas förmåga att slappna av (Almerud, 2007). 
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Efter vistelsen på IVA behöver patienten hjälp med att foga ihop sina minnesbilder. I 

detta blir närstående en viktig länk tillbaka till verkligheten och det verkliga livet. De 

kan hjälpa till med att skapa en historia för patienten så att de förstår vad som hänt. 

Processen att förstå vad som har hänt och att leva med fragmentariska minnen är en 

utmaning för patienterna (Ringdal et al., 2008). Även om närstående kan förklara, gör 

avsaknaden av minnen det svårt för patienterna att förstå hur sjuka de varit och inse hur 

lång tid det kommer att ta för dem att återhämta sig (Griffiths & Jones, 1999). 

 

Enligt Griffiths och Jones (1999) verkar många patienter vid utskrivningen från IVA 

fullständigt orienterade och förstå den information som de fått om sin sjukdom. Vid 

senare tillfälle har många få eller inga minnen av IVA överhuvudtaget. De kan endast 

komma ihåg smärta, obehagliga omvårdnadsåtgärder samt sömnbrist. Det finns dock 

delade meningar om det vore bättre för patienten att inte minnas något överhuvudtaget 

ifrån intensivvården. Forskarna hävdar dock att frånvaron av minnen minskar patientens 

förmåga till att uttrycka vad de känner (Griffiths & Jones, 1999).  

 

En kropp i stress 

Som en konsekvens till att ha varit utsatt för dramatiska händelser såsom att ha blivit 

vårdad på IVA, kan akut stress symtom (ASD) utvecklas. Om symtomen kvarstår över 

en månad samt uppfyller vissa kriterier, uppstår posttraumatic stress disorder (PTSD)  

(Corrigan, Samuelson, Fridlund & Thome, 2007). Förekomsten av PTSD hos patienter 

vilka överlevt intensivvården är hög. Riskfaktorer som identifierats är kvinnligt kön, 

lägre ålder, förlängd sedering, fragmentariska minnen samt tidigare psykisk sjukdom 

(Orwelius, 2009). 

Följande symtom ingår: 

 Återupplevande av traumat i form av påträngande minnesbilder, mardrömmar 

och ibland illusioner eller hallucinationer. Detta innebär stor psykisk stress. 

 Undvikande av allt som på något sätt påminner om traumat. Oförmåga att i 

detalj komma ihåg traumat (dissociativ amnesi). Om en patient undviker att läsa 

eller ta emot dagboken kan det vara ett tecken på PTDS (Knowles & Tarrier, 

2009). 

 Psykologisk aktivering som visar sig som sömnstörning, 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet, aggressionsutbrott, spänd vaksamhet 

samt starka reaktioner på överraskande händelser. 

 Ett allmänt minskat intresse för omvärlden.  En känslomässig oförmåga till 

engagemang. Benägenhet att undvika mänskliga kontakter. 

 

Besvären kan komma direkt eller inom 6 månader efter den traumatiska upplevelsen 

(Ottosson, 1983). Vidare skriver Corrigan et al., (2007) att vetskapen finns hos 

personalen att vara kritiskt sjuk och vårdas på IVA kan utlösa PTSD.  

Däremot finns inte så mycket kunskap om hur det är att leva med PTSD och hur 

patienterna hanterar sin stressreaktion.  

Forskare efterfrågar ökade kunskaper om ämnet för att kunna ge feedback till personal 

som möter patienterna både under och efter vårdtiden på IVA.  

Detta anses förbättra vården och kan även leda till utökat stöd för patienterna, även efter 

IVA vistelsen (Corrigan et al., 2007). 



 4 

Sjuksköterskans roll i vårdandet 

På en intensivvårdsavdelning arbetar sjuksköterskan nära sin patient. Sjuksköterskan 

har möjlighet att snabbt märka förändringar som sker med patienten, att tolka 

förändringar i ansiktsuttryck, hudfärg samt andra parametrar såsom blodtryck och 

pulsförändringar. Detta leder till att sjuksköterskan snabbt kan åtgärda situationen om så 

krävs (Almerud, 2007).  

På högteknologiska avdelningar är sjuksköterskans profession starkt präglad av det 

medicinska, det ställs höga krav att hantera medicinteknisk utrustning och inneha en 

stor medicinsk kunskap. Sjuksköterskans förmåga att läsa situationer, att besitta en 

känslighet för hur patienten ser ut och reagerar på given behandling samt att kunna 

ändra behandling och prioritering är ett uttryck för att ha kontroll på situationen. Denna 

kunskap är nödvändig för att kunna utföra en högklassig vård (Almerud, 2007). 

 

Sjuksköterskan framstår som patientens advokat. Advokat rollen kan beskrivas som en 

roll att bygga upp en vårdrelation som innehåller kraft och en tillitsfull atmosfär med 

återhämtandet som mål. Advokatens roll är moralisk och existentiell med ett ansvar för 

en annan människa vars autonomi är hotad. Med andra ord är sjuksköterskan skyldig att 

se till att ett värdigt agerande i vården finns samt att de grundläggande behoven blir 

tillfredsställda (Almerud, 2007).  

 

Att vårdas på en IVA-avdelning innebär många gånger ett vårdlidande för den svårt 

sjuke patienten. Vårdlidande innebär ett lidande som patienten upplever till följd av 

vård och behandling, eller som en brist eller ofullkomlighet hos dessa (Eriksson, 1994). 

Detta kan innebära att intensivvårdspatienten ”utsätts” för vård som är nödvändig för att 

överleva. Denna ”nödvändiga vård” kan medföra smärtsamma undersökningar, att 

aldrig få vara i fred eller erbjudas möjlighet till lugn och ro. Intensivvårdens fysiska 

miljö är trång och fylld av teknisk apparatur som har ett oändligt antal larm vilka låter 

på dygnets alla timmar. Detta leder till att patientens sömn, aptit samt möjlighet till 

avskildhet påverkas. I princip allt människor i vanliga fall anser vara av privat natur 

exponeras (Almerud, 2007). 

 

Detta innebär att vårdaren har ett stort ansvar och även möjlighet att eliminera lidandet 

då det uppmärksammas. Därför är det viktigt att vårdaren reflekterar över om patienten 

upplever ett vårdlidande och samtidigt över sin egen roll i detta. Vårdlidandet har ett 

”tema” som många gånger utgörs av en upplevelse av brist på kontroll och att kränkas.  

Wiklund (2003) menar att när upplevelsen är begränsande och innefattar känslan av att 

tappa kontrollen, blir den vårdade fråntagen sitt värde samt ifrågasätts som person.  

Då blir reaktionen skam. För att kunna förstå upplevelsen av skam måste motsatsen 

förstås, upplevelsen av värdighet. Denna upplevelse av värdighet skapar möjlighet till 

en helhet.  

 

Intensivvårdspatienten är många gånger fråntagen sin autonomi, genom sedering eller 

påverkan av sjukdom. Patienten har svårt att uppleva värdighet och därmed kan ett 

lidande uppstå. En lidande människa skäms över sin känsla av otillräcklighet samt 

anklagar sig själv trots att hon kan söka orsaken i omgivningen.  För att återfå en känsla 

av kontroll har människan olika strategier för att kunna bemästra lidandet och skammen 

(Wiklund, 2003). Intensivvårdspatienten drar sig många gånger undan genom 

avskärmning, strategin kan ibland ses som ett utåt agerande (Almerud, 2007). 
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Upplevelsen av skam kan tillfälligt lindras men leder på sikt till att personen känner sig 

främmande inför sig själv och för andra. Kampen mellan skam och värdighet kan ses 

som en kamp för livet (Wiklund, 2003). Under intensivvårdstiden kan patientens 

känslor variera mellan dessa ytterligheter.  

Ett hjälpmedel som kan hjälpa patienten att hantera och förstå mer av sina 

fragmentariska minnen är att skriva dagbok, vilket sjuksköterskan ansvarar för (Roulin, 

Hurst & Spirig, 2007). 

 

Det vårdande samtalet 

Wiklund (2003) skriver att det vårdande samtalet har sitt ursprung i den naturliga 

vårdens element, omfattande av en annan människa. Ett vårdande samtal har en aspekt 

som handlar om relation, då det är centralt att vårdaren är till som person snarare än som 

roll. Det är när relationen med vårdaren har karaktären av en förbindelse, snarare än en 

formell kontakt som samtalet blir vårdande. Det är först när den andre känner sig sedd, 

värdig och bekräftad som utrymme skapas som är nödvändigt för att den som lider ska 

kunna och våga klä lidandet i ord. Lindringen av lidandet är kopplat till en personlig 

upplevelse av mening och vårdaren kan inte direkt lindra lidandet genom att tala om för 

patienten vilket lidandets mening är. Vårdaren kan bekräfta patientens lidande och 

sårbarhet, vara närvarande och ge patienten stöd och tröst att tala om sina erfarenheter 

av lidandet och livet. Först då kan ett vårdande samtal uppkomma (Wiklund, 2003).  

 

Patientdagbok och återbesök 

Forskning har visat att om patienten får ta del av nedskrivna fakta om vad som hänt 

under vårdtiden ger detta en ökad möjlighet att förstå vad de varit med om. Det bidrar 

även till möjligheten att korrekt information ges och kan därmed minska obehaget av 

inadekvata minnen (Rattray & Hull, 2008).  

Genom uppföljning av patienter som vårdats på IVA har det framkommit att 

minnesförlusten är den subjektivt mest besvärliga sidoeffekten av vårdtiden. I dagboken 

skriver personal samt de närstående som så önskar. Språket i dagboken bör vara enkelt 

och befriat från medicinska termer. Den ska vara lätt för patienten att ta del av, när 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal inte har möjlighet att närvara (Roulin et al., 

2007; Egerod, Schwartz-Nielsen, Hansen & Laerkner, 2007). Dagboken är tänkt att vara 

en verklig beskrivning av patientens vistelse på IVA. Detta i syfte att fylla i 

minnesluckor samt bidra till att patienten får ett sammanhang och acceptans för vad som 

har hänt (Knowles & Tarrier, 2009). Patienten kan själv välja tidpunkt för när dagboken 

ska läsas, till exempel någon vecka eller månad efter att de blivit utskrivna från IVA 

(Rattray & Hull, 2008).  

 

Det är inte alla patienter som väljer att läsa dagboken, vissa föredrar också att vänta en 

längre tid innan de gör det (Bäckman 2001; Rattray & Hull, 2008). Det är naturligtvis 

helt frivilligt att läsa dagboken (Rattray & Hull, 2008). 

 

Att kombinera rutinen att skriva dagbok med att senare invitera patienten till återbesök  

på avdelningen är något som används vid ett flertal enheter, i Sverige samt även  

internationellt. Verksamheten kan bedrivas på olika sätt. I England har ett stort arbete  

lagts ned på att bygga upp återbesökskliniker.  
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Dit kallas patienterna efter en bestämd tid, till exempel sex månader efter att de skrivits  

ut från avdelningen (Flatten, 2005).  

Patienterna ges möjlighet att berätta om sina minnen och upplevelser samtidigt  

som de har en möjlighet att ställa frågor till någon som är kvalificerad. Detta innebär att  

patienten ges en möjlighet att förstå det oklara. Personalen har till uppgift att förmedla  

att många andra bär på liknande erfarenheter, vilket inger patienten stöd och tröst och  

känslan av värdighet kan bevaras (Corrigan et al., 2007). Samtalet kan också  

introducera dagboken och förklara det som är skrivet i den. Syftet är att patienten ska  

förstå vad de varit med om. Genom att tala om upplevelser ges också ett tillfälle att 

upptäcka om patienten behöver ytterligare vård och kan därmed vid behov att träffa  

psykiatriker eller psykolog (Rattray & Hull, 2008). 

 

  

PROBLEMFORMULERING 

Den allt mer avancerade intensivvården gör att fler svårt sjuka överlever, vilket skapar 

nya konsekvenser för den enskilde patienten. Denne har inte bara de fysiska symtomen 

att läka utan riskerar också ett antal psykologiska symtom att hantera. 

Bristen på minnen från intensivvårdsupplevelsen kan påverka patienten negativt. De 

fragmentariska minnesbilderna kan orsaka kvarstående psykiska symtom såsom PTSD 

och därmed skapa en försämrad livskvalitet.  Det blir allt vanligare att dagboken 

används som ett hjälpmedel att återskapa minnen från vårdtiden och med dagboken 

minska det trauma som uppstått. Trots att användandet av dagbok har ökat, har få 

studier uppmärksammat vilken betydelse den har för patientens bearbetning av minnen 

från intensivvården. Vi vill genom denna studie undersöka om dagboken kan vara ett 

hjälpmedel för patienten att bearbeta upplevelsen av intensivvård.  Kan dagboken vara 

ett hjälpmedel som fyller ut eventuella minnesluckor?  

Sjuksköterskorna på intensivvården arbetar nära patienten och har möjlighet att 

dokumentera små och stora förändringar i vad som sker med patienten i 

patientdagboken. Det är viktigt för sjuksköterskorna på IVA att inneha kunskap om vad 

dagboksanteckningarna betyder för patienten. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa dagbokens betydelse för patientens bearbetning av minnen från 

intensivvård. 

 

 

METOD 

Det ämne vi har valt att undersöka är av en kvalitativ art. Att belysa patientens 

upplevelser av dagbokens betydelse för bearbetning av minnen från intensivvård kan 

inte bara mätas med faktiska data utan behöver belysas med den personliga upplevelsen 

av situationen.  
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Vi valde därför att göra en kvalitativ litteraturstudie, vilket vi ansåg vara ett bra 

tillvägagångssätt för att fånga den enskilda patientens erfarenheter av dagbokens 

betydelse för bearbetning av minnen från intensivvårdsvistelsen.  

Analysen är gjord utifrån Friberg (2006) som har byggt sitt analysförfarande på Evans 

analysmetod (Evans, 2003). Metoden innehåller ett antal steg. I det första steget bestäms 

vilket fenomen eller företeelse som ska studeras. Sen relateras det valda fenomenet till 

ett visst sammanhang, då en avgränsning av intresseområdet sker. Utifrån det valda 

fenomenet formuleras lämpliga sökord. När lämpligt antal artiklar har hittats är det dags 

att granska studiernas kvalitet. Efter granskningen bestäms vilka studier som ska ingå i 

analysen och vilka som ska väljas bort (Evans, 2003). 

Vid kvalitativa analyser är det vanligt att se analysarbetet som en rörelse från helhet till 

delar till en ny helhet. I modellen utgör de valda artiklarna helheten, när artiklarnas 

resultat sönderdelas för att finna bärande aspekter av betydelse för syftet uppstår 

delarna. Slutligen skapas en ny helhet där de bärande aspekterna sammanfogas samt 

beskrivs, det blir resultatet (Evans, 2003).  

 

Litteratursökning 

 

Litteratursökningen har skett via Samsök samt i de enskilda databaserna, Cinahl, 

Pubmed och Wihelys via Högskolan Borås. Följande inklusionskriterier användes; 

artiklarna skulle handla om vuxna (personer över 18 år), beröra dagboksanvändning på 

intensivvårdavdelningar, samt inte vara äldre än tio år.  

Exklutionskriterier var att artiklarna inte enbart fick handla om återbesök och 

uppföljningsversamhet, dagboken skulle vara omnämnd i artikeln. För att garantera att 

artiklarna kom från vetenskapliga tidskrifter användes ”peer rewiewed”. 

Sökord som användes initialt var intensive care, dairy, patientdiary, memories. För att 

ytterligare precisera sökningen kombinerades sökorden intensive care, diary, nursing 

vilket gav ytterligare träffar. Under arbetet med att söka fann vi artiklar som handlade 

om uppföljningsverksamhet på IVA, dock framgick inte om dagboken hade använts 

som ett hjälpmedel. Därför valde vi att exkludera dessa. Det var inte självklart att veta 

vilka artiklar som passade mot vårt syfte då dagboken ofta kombineras med 

uppföljningsverksamhet.  

Slutligen bestämde vi oss för sju artiklar som stämde väl överens med vårt syfte. Båda 

författarna har läst samtliga sju artiklar i fulltext inför analysen. I de studier som 

inkluderades behandlas även återbesöket, men då vi anser att det inte går att fullständigt 

särskilja dem åt har vi accepterat detta.  Vårt syfte var dock att undersöka dagbokens 

betydelse för patientens bearbetning av minnen från intensivvård. 

De artiklar som slutligen valdes ut kom från Sverige, Norge och Storbritannien. 

Fördelningen män och kvinnor i studierna var lika. Årtalen som studierna är publicerade 

varierade mellan 1999 och 2009.  

 

 

 



 8 

Dataanalys 

 

Studierna som bäst svarade mot syftet lästes av båda författarna ett flertal gånger för att 

få en god uppfattning om studiernas resultat och se helheten. Vi ringade in 

betydelsefulla meningar från varje artikel som var riktade mot syftet.  

De betydelsefulla meningarna skrevs upp på stora pappersark, för att få en bra överblick 

av materialet.  Enheterna som hade gemensamma områden färgkodades. De parades 

ihop utifrån likheter i grupper, som bildade underkategorier. Underkategorierna 

framträdde som ett mönster, mönstren fogades samman till en ny helhet som bildade 

huvudkategorier (Evans, 2003). 

Vi presenterar resultatet, den nya helheten som vi skapat utifrån de sju granskade 

artiklarna i åtta underkategorier som vi sammanfogat till tre huvudkategorier.  

 

Underkategorierna samt huvudkategorierna redovisas i tabell 1; 

 

RESULTAT 

Tabell 1.  En översikt av underkategorier och huvudkategorier 

 

 

Återskapa minnen Bearbeta minnen Att lättare hantera 

minnena efter 

intensivvårds vistelsen 

Beviset för vad som har 

hänt 

Att återfå tidsperspektivet 

Att öka insikten 

Att gå vidare 

Att hantera känslor 

Att inbjuda till dialog 

Att förstå meningen 

 

Att förstå sina drömmar   

   

  

Återskapa minnen 

Här beskrivs beviset för vad som hänt, behovet av att få ett tidsperspektiv och 

patienternas drömmar. Det fanns ett stort behov av att få bekräftelse på om drömmarna 

var verkliga eller inte. 

 

Beviset för vad som har hänt 

I de granskade studierna framkommer betydelsen av att dagboken var skrivet på ett lätt 

förståligt sätt med ett dagligt språk (Engström, Grip & Hamren, 2008). Texten i 

dagboken förklarade vad patienten gått igenom och gav något konkret att referera till 

(Bäckman & Wahlter, 2001). Informationen i dagböckerna upplevdes som tillräcklig 

(Bergbom, Svensson, Berggren & Kamsula, 1999). 

 

Ett genomgående tema i de flesta artiklar var betydelsen av fotografier, vilka gav ett 

kvarstående minne och var ett bevis på vad som hänt (Engström et al., 2008). 

Fotografierna var ett hjälpmedel som gav en förståelse av vårdtiden, genom att bilderna 

visualiserade miljön. De gav också en förståelse hur sjuk patienten varit samt vilken 
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mängd teknisk apparatur som förekommit på patientrummet (Combe, 2005; Engström, 

Grip & Hamren, 2008; Storli & Lind, 2009). 

 

En informant berättar: ”This gives me a picture of how things really were… and where I 

really was” (Storli & Lind, 2009, s.49) Tillsammans med texten fogade foton samman ett 

förlopp som annars varit abstrakt för patienten (Bäckman & Wahlter, 2001; Storli & 

Lind, 2009). 

 

Många patienter upplevde det svårt och overkligt att titta på dem, då fotografierna var 

beviset på vad som verkligen hade hänt (Engström et al, 2008). Bilderna var också ett 

hjälpmedel för rehabiliterings processen, då patienterna fick en insikt om hur sjuka de 

varit och att det skulle ta tid att återhämta sig. Dessa bilder blev ett hjälpmedel för att 

sätta upp mål för rehabiliteringen (Combe, 2005). Bilderna gav dessutom en uppfattning 

om hur de hade sett ut under vårdtiden. Många patienter hade haft ”kroppsliga 

sensationer”, bilderna kunde då hjälpa till och ge en förklaring varför dessa sensationer 

uppkommit (Storli, Lindseth & Asplund, 2008; Storli & Lind, 2009). Om patienten fick 

se en bild av sig själv med en trachealtub fasttejpad vid ena mungipan kunde detta på ett 

enkelt sätt förklara varför dimmiga kroppsliga sensationer från ansiktsregionen hade 

uppkommit (Storli & Lindh, 2009). 

 

För många patienter var det viktigt att fotografierna infattade anhöriga och personal, 

detta som ett bevis för att de inte varit lämnade ensamma. Fotografierna befäste också 

de närståendes närvaro, kärlek och omtanke (Storli & Lind, 2009). Patient som samtalar 

med en närstående berättar: ”We sort of worked together on this” (Storli & Lind, 2009, 

s.49) 

 

Att återfå tidsperspektivet 

I ett flertal artiklar nämns att dagboken gav ett bra tidsperspektiv över vårdtiden, 

patienterna fick en bättre förståelse för vad som hänt i en kronologisk ordning. Många 

patienter kände ett behov av att veta datum och tid när vissa händelser hade ägt rum 

(Bergbom et al., 1999; Combe, 2005; Engström et al., 2008; Storli & Lind, 2009). 

Dagboken hjälpte patienten att minnas en förlorad period (Bäckman & Walther, 2001). 

Genom att läsa dagboken kom patienten ihåg olika händelser som till exempel besök 

och omvårdnadsåtgärder hade ägt rum. Även obehagliga händelser mindes, det 

upplevdes dock som en ”bra känsla” att läsa dagboken, men att samtidigt inte minnas 

allt gav en känsla av overklighet (Bergbom et al., 1999).  

 

Engström et al., (2008) beskriver att läsa dagboken upplevdes overkligt, som att läsa en 

saga vilken handlade om någon annan, och patienterna undrade om det verkligen kunde 

handla om dem själva. En informant i studien: 

 

”it is a rather horrible to to read that I have reacted and showed feelings even though I 

don’t remember it.. you start to wonder if its all true and I´ve asked and asked again if 

it was the way, well, it seems to agree…”  (Engström et al., 2008, s 63). 

 

I Karlsson och Forsbergs studie (2008) beskrivs vikten av att minnas att personalen inte 

lämnat patienten ensam, den fysiska närvaron av en annan människa var extremt 
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värdefullt och bidrog till att patienten kände sig trygg. Anhörigas närvaro mindes ofta 

klart och tydligt (Bergbom et al., 1999). En informant beskriver minnet av behovet av 

närhet: 

 

”Things that I really appreciated were when somebody came and took my hand just like 

that. You don’t think you can make it without that contact. Its actually more important 

than the respirator”    (Karlsson & Forsberg, 2008, s. 45) 

 

Återskapandet av minnen kunde vara kaotiskt och smärtsamt. Dagboken skapade en 

balans mellan det smärtsamma och det vårdande (Storli & Lind, 2009). Vissa patienter 

hade få minnen medan andra hade flera minnen. Upplevelsen av andnings problem gav 

ofta kvarstående minnen, så också upplevelsen av att varit behandlad som ett objekt. 

Upplevelsen av att inte ha några förväntningar på sig ledde till en känsla ovärdighet 

(Karlsson & Forsberg, 2008; Storli & Lind, 2009). En informant om känslan att inte ha 

några förväntningar på sig: 

”But there was nothing to disturb me, nobody asked me to even think, or do anything at 

all, nothing….no demands whatsoever. I didn’t need to eat, breathe or even shit.” 
    (Karlsson & Forsberg, 2008, s. 45).  

Storli och Lindseth samt Asplund (2008) gjorde en tioårs uppföljning av patienter som 

tidigare hade vårdats på en intensivvårdsavdelning. Det framkom att vissa minnen 

kvarstår medan andra bleknar. Tidsperspektivet suddades ut med tiden, men vissa 

kroppsliga sensationer återuppstod vid till exempel åsynen av sjukhuset. En patient som 

regelbundet gick på återkontroller på sjukhuset berättade att hon fortfarande efter 10 år 

upplevde andnöd när hon närmade sig sjukhuset (Storli et al., 2008; Storli & Lind, 

2009).  

Att förstå sina drömmar 

Patienterna upplevde ofta att det var problem med att urskilja vad som var dröm och vad 

som var verklighet (Karlsson & Forsberg, 2008). Det fanns både goda och onda minnen, 

i form av drömmar och mardrömmar samt hallucinationer (Bergbom et al., 1999; 

Karlsson & Forsberg, 2008). I en studie beskrevs mardrömmar om döden, vara fångad 

utan möjlighet att komma loss eller undan personal som var elak. Drömmarna 

upplevdes som verkliga och patienterna trodde att de varit med om det på riktigt. Då 

kunde dagboken vara ett hjälpmedel för att förstå och reda ut vad som var verklighet 

och vad som var dröm (Engström et al., 2008).  

 

Bearbeta minnen 

Här beskrivs patientens arbete med att få insikt och gå vidare samt olika sätt att hantera 

känslor. 

 

Att öka insikten 

När dagboksanteckningarna lästes gav det svar på många frågor, vilket ledde till en 

förståelse för att återhämtningen kunde ta lång tid (Bergbom et al., 1999; Combe, 2005; 

Engström et al., 2008). Om inte ork eller förståelse fanns för behovet att komma till 

insikt, undvek patienten att tänka på tiden på intensivvården (Combe, 2005; Karlsson & 
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Forsberg, 2008; Engström et al., 2008). Fotografierna kunde då vara ett hjälpmedel för 

att öka insikten (Bäckman & Wahlter, 2001). En patient berättar om känslan att läsa om 

sin kamp:   ”It was hard … to realize that it actually was about me and that I could 

have died” (Storli & Lind, 2009, s.49) 

 

Att läsa dagboken krävde att patienten förbereddes på reaktionen som kunde komma. 

När en bok som beskrev sin egen kamp för överlevnad lästes kunde det medföra att 

starka känslor upplevdes. En av patienterna i studien uttrycket att han helt enkelt var 

tvungen att tänka på det trots att han helst av allt bara vill glömma (Storli & Lind, 

2009). Det var värdefullt att inse att känslorna som upplevdes inombords kunde vara 

rädsla eller osäkerhet, att komma i kontakt med de känslorna kunde leda till en 

utveckling inom sig själv (Storli & Lind, 2009). Att komma i kontakt med fakta där ens 

liv blivit hotad kunde leda till en personlig mognad (Storli et al., 2008). 

Att läsa dagboken innebar att inse hur lite som skiljer livet från döden, läsningen gav 

också insikten varför det tog så lång tid att återhämta sig. Insikten gjorde att patienterna 

accepterade och kände sig starkare och ödmjukare inför livet (Bäckman & Wahlter, 

2001; Engström et al., 2008). En informant i studien utrycker:   ”… I suppose it´s safe 

to that I´m not the same person as before.” (Karlsson & Forsberg, 2008, s.45) 

 

Att gå vidare 

Närståendes närvaro på intensivvårdsavdelningen var inte bara sällskap utan också en 

uppmuntran att fortsätta leva. Att ha ett livsprojekt eller något annat att leva för, gav en 

annan styrka. Det kunde vara en önskan att se barnen igen (Storli et al., 2008). 

Möjligheten att dela dagliga händelser om sjukdomen och behandlingen blev ett verktyg 

att fortsätta kommunicera medan patienten var nedsövd eller medvetslös. Det kunde 

vara lättare för patienten att återkomma till det dagliga livet om denne kunde ta del av 

händelserna via dagboken efteråt. Dagboken hjälpte patienterna att ”ta sig samman” och 

gå vidare, reorientera sig till ett normalt liv (Combe, 2005; Karlsson & Forsberg, 2008). 

För att hantera situationen konstruktivt, konfronterade patienterna sina minnen genom 

att läsa dagboken om och om igen (Combe, 2005; Engström et al., 2008). Vid samtal 

runt det som var skrivit i dagboken uppgav några patienter att det var intressant att höra 

om alla de ”galna” sakerna som de upplevt. Det var viktigt att de inte blev avfärdade 

som dröm och galenskap. Därför kunde de vara säkra och prata om upplevelserna, 

förståelsen för vad de varit med om kunde spåras i dagboken. (Storli & Lind, 2009). Det 

blev en process för att ”normalisera” de märkliga upplevelserna, att dela med sig och 

komma till insikt om att de inte var ensamma om erfarenheten (Storli & Lind, 2009). De 

flesta patienter läste dagboken flera gånger, den fungerade som ett stöd inte bara under 

sjukhusvistelsen utan även långt senare. De som läste den ett år efteråt kunde jämföra 

och inse hur långt de kommit (Engström et al., 2008). En kvinna i studien uttrycker:  ”It 

gave me information about what had happened and that is essential to understand and 

work through the event”  (Engström et al., 2008, s. 64) 

 

Dagboken upplevdes som ett instrument för debriefing med ett faktainnehåll som 

underlättade processen att orientera sig mot ett ”normalt” liv (Combe, 2005) 
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Att hantera känslor 

Att läsa dagboken hjälpte många att komma över känslor av sorg och tomhet, och 

genom detta lättare kunna att accepterat vad som hänt. Om patienten accepterade det 

som hänt var det lättare att komma vidare, att orientera sig mot ett normalt liv. Vissa 

upplevde rädsla när dagboken lästes, speciellt första gången (Bergbom et al., 1999). En 

patient beskrev att han var rädd för att läsningen skulle trigga igång skräck känslor: 

 

”The first time, I was very nervous about what had been written in the diary, but 

actullay it was only a relief. I had so many nightmares, which I thought had been 

written down in the diary ”   (Bergbom et al., 1999, s.189) 

 

När patienten gått igenom återhämtningsprocessen till ett normalt liv berättade de ofta 

att de var känsliga och mindre överlägsna genom ett ödmjukare sätt, samt mer 

känslomedvetna. De hade upplevt en kroppslig och själslig utmattning, hade haft svårt 

att slappna av och koncentrera sig (Engström et al., 2008). 

 

 

Att lättare hantera minnena efter intensivvårds vistelsen 

Här beskrivs betydelsen av att få komma på återbesök, att kommunicera samt 

existentiella frågor och funderingar som uppstod när dagboken lästes. 

 

Att inbjuda till dialog 

Dagboken användes som samtalsbas vid återbesök, vilket arrangerades vid vissa enheter 

(Engström et al., 2008). Patient och närstående fick då möjlighet att återkomma till 

avdelningen och träffa vårdpersonal. Patienterna upplevde att dagboken var värdefull 

för att starta samtalet om tiden på intensivvården, den skapade bilder och gav ett 

sammanhang (Engström et al., 2008). Patient och närstående kunde ofta ha olika 

uppfattningar om händelseförloppet som varit, att gemensamt läsa igenom dagboken 

förenade händelseförloppet (Combe, 2005). Dagboken öppnade upp möjlighet till 

diskussioner om personliga småsaker mellan närstående och patient (Bäckman & 

Walther, 2001; Combe, 2005). Om patienten fick möjlighet att komma tillbaka in på 

rummet där denne vårdats och återuppleva ljud, lukt och känslor kunde upplevda 

händelser få en mening (Storli & Lindh, 2009). I Storlis studie framgick det att det är 

genom att lyssna på respiratorn, känna alla lukter, samt vara på platsen där det hände, 

först då kunde den fullständiga bearbetningen ske. Patienten kände att det hände något i 

kroppen, genom att tala och återuppleva kunde de förstå vad det var som kändes. För 

somliga var det en process att förstå att de kände något. Det kunde ge insikt i att det var 

osäkerhet eller otrygghet som upplevdes (Storli et al., 2008).  Kombinationen av dagbok 

samt återbesök på IVA hjälpte patient att konstruera sina minnen. Återbesöket ökade 

förmågan till att ta till sig dagbokens innehåll (Storli & Lind, 2008). 

 

Det var viktigt att möta en kunnig lyssnare, det skapade en känsla av samhörighet att 

möta någon som visste hur det kunde vara på en IVA avdelning. Patienterna ansåg att 

det var viktigt att sjuksköterskan hade en speciell kunskap om patientens egen 

personliga historia (Storli & Lind, 2009). Det uppfattades också värdefullt att höra 

någon annan läsa dagboken, det fick då en speciell innebörd (Engström et al., 2008). 
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När dagboken överlämnades uppfattade patienten det som att få en gåva (Storli & Lind, 

2009).  Det var av stor betydelse hur det gick till när dagboken började läsas. 

Sjuksköterskan fick vara en försiktig guide till materialet som kunde vara svårt att 

konfronteras med (Storli & Lindh, 2009).  

Informanterna i studien betonar: 

” It has to be someone who knows about what you`ve been through – someone who can 

understand!” (Storli & Lind, 2009, s.50).  

Det var viktigt att tala om sina märkliga upplevelser och minnen och att upplevda 

händelser togs på allvar samt bekräftades som relevanta (Storli & Lind, 2009) 

 

Att förstå meningen 

Existentiella frågor uppstod spontant och nästan ”reflexmässigt” vid samtalen kring 

dagboken (Storli et al., 2008). Det var en lång process att gå igenom för patienterna, och 

den avslutades inte i och med återbesöket på avdelningen. Många patienter menade att 

de nu fortsatte sitt sökande efter mening, några kanske tillsammans med sina 

närstående, andra ensamma (Storli & Lind, 2009). Vissa uppgav att de inte ville vara 

utan upplevelsen av att varit så kritiskt sjuk. Det hade präglat dem och haft stor 

betydelse i livet. 

Processen kunde ses som en resa där man byggde broar för att se en mening i det som 

hänt, alla lyckades inte med sin resa utan levde kvar i kaoset (Storli et al., 2008). 

 

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Vårt syfte var att belysa dagbokens betydelse för patientens bearbetning av minnen från 

intensivvården. Vid den inledande litteratursökningen vid olika databaser framkom att i 

ämnet intensivvård finns det mycket litteratur och artiklar skrivet om. Inriktningen på 

ett stort antal av artiklarna stämde inte med vårt syfte. För att finna de artiklar som 

uppfyllde syftet krävdes en genomläsning av hela studien, då den vid ett första påseende 

kunde artiklarna ge intryck av att de enbart handla om uppföljningsverksamhet, men vid 

en noggrann genomläsning även behandlade dagboken. Litteratursökningen blev därför 

tidskrävande. 

Att göra en innehållsanalys av de kvalitativa artiklarna var en bra metod för att fördjupa 

sig i ämnet genom de beskrivningar av vårdupplevelsen som framkom i studierna. 

Beskrivningarna var mycket illustrativa. Vid vår datainsamling fann vi en kvantitativ 

jämförande studie som var publicerad 2009, men vi valde att inte ta med den i urvalet, 

då vi önskade att göra en studie av kvalitativa data  

Det finns ett fåtal författare i ämnet, i referenslistorna hänvisas till varandras studier. 

Studierna som vi valde ut var gjorda i Sverige, Norge samt Storbritannien.  

Vid vår artikelsökning fann vi att i Storbritannien var sjukhusen mycket intresserade av 

uppföljningsverksamhet. På grund av att det inte framkom om personalen utnyttjade 
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dagboken som en samtalsgrund, exkluderade vi alla utom en artikel därifrån. Artiklarna 

vi valde var inte äldre än tio år, vilket innebar att forskningen kändes ny. Deltagarna i 

studierna var jämt fördelade mellan könen. Medelåldern på deltagarna i studierna var ca 

50 år, tiden de varit på IVA varierade mellan 3 dagar och flera månader. 

Att skapa underkategorier och kategorier utifrån artiklarna upplevde vi initialt som 

svårförståeligt och svårt att konkretisera. Det var svårt att dela upp kategorierna då 

mycket av resultatet kan gå in i varandra, beroende på hur det tolkas. Till slut har vi 

dock skapat underkategorier och kategorier som vi anser presenterar vårt resultat på ett 

tydligt och konkret sätt. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I vår analys har vi funnit åtta underkategorier samt tre huvudkategorier, vi väljer här att 

diskutera beviset för vad som hänt, tidsperspektivet samt återbesök på IVA. Vi 

diskuterar även allmänna aspekter på dagboken. 

 

 Ett viktigt fynd i analysen är betydelsen av fotografier i dagboken.  Att se fotografier av 

sig själv i olika stadier ger ett konkret bevis att dagboken berättar verkligheten 

(Bäckman & Wahlter, 2001). Om även anhöriga och personal innefattades på 

fotografierna upplevdes det som en trygghet, det var ett bevis för att patienten inte varit 

ensam.  

Fotografierna hjälpte patienterna att få en ordning på förloppet på intensivvården och 

där igenom få en realistisk förväntning på sin egen återhämtning, vilket många gånger 

är en mycket mödosam resa. Patientens närstående kunde också slippa att återuppleva 

händelseförloppet som kanske hade varit dramatiskt, genom att fotografierna svarade på 

många frågor från patienten om vad som hänt på intensivvården (Griffiths et al., 2001). 

 

Verkligheten för patienten var många gånger skrämmande, att se sig själv på kort i ett 

skick som kunde vara oigenkännligt. Det ansågs dock vara värdefullt att få en 

beskrivning av hur miljön på rummet var samt visualisera detta genom att se på 

fotografier. Patienter kunde få förklaringar på vad som de upplevt som suddiga, 

förvrängda minnesbilder. Vårdpersonalen har ett stort ansvar i att urskilja vad som ska 

eller inte ska fotograferas. Ett etiskt förhållningssätt är viktigt och personalens kliniska 

erfarenhet får styra detta (Egerod et al., 2007; Storli & Lindh, 2009). 

Sjuksköterskans roll på en intensivvårdsavdelning har ändrats i takt med att 

intensivvården utvecklats. Rollen har gått från att vara omvårdnadsexpert till att 

dessutom ansvara för svår medicinsk apparatur. Det ger en utmaning för den enskilde 

sjuksköterskan att inte vara ”hemmablind” på det ”normala” utan också fatta 

välgenomtänkta beslut i vad som dokumenteras. 

Det kanske är speciellt värdefullt att ha möjligheten att se fotografier, om enheten där 

patienten vårdats inte erbjuder möjlighet att få komma tillbaka på ett återbesök. 

Vi kan dock konstatera att patienterna i samtliga granskade studier var nöjda över att 

fotografierna fanns. 
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Att återfå tidperspektivet verkar vara en väsentlig punkt i bearbetningen av minnen.  

Patienterna hade olika behov, för vissa var det tillräckligt att bara titta på fotografierna 

medan andra behövde en text att relatera till. Med tanke på att dagboksanteckningarna 

dateras är det lätt för den som läser att få en kronologi i det som står.  

På något sätt behövs tidperspektivet för att få ned minnen och hallucinationer till en 

begriplig nivå (Bäckman & Wahlter, 2001; Knowles & Tarrier, 2009). 

Innehållet i dagboken kan bestå av ”mjuk” information (Egerod et al., 2007). Den 

mjuka informationen kunde vara en anteckning om vilka som besökt patienten under 

dagen. Roulin et al. (2007) beskriver att dagboksinnehållet kunde vara som ett brev 

skrivet till patienten, där närstående beskrev det dagliga livet som pågick, till exempel 

vad som hänt i favoritserien på TV eller hur det gick i skolan för barnen. Det blev som 

ett hjälpmedel till att upprätthålla kontinuitet i patientens liv utanför sjukhuset. För 

personalen på IVA kan det bli en länk till personen de vårdar, till dess personlighet. 

Något som kan medföra ytterligare en dimension i vårdandet. 

 

I studierna framkommer det att på vissa enheter erbjuds patienterna möjlighet att få 

komma tillbaka till avdelningen på ett återbesök. Vid detta möte med patienten lyssnar 

personalen på patienten, bekräftar dess känslor, tröstar samt ger det stöd som patienten 

är i behov av. Mötet leder till ett vårdande samtal. Det vårdande samtalet blir en balans 

till det smärtsamma. Patienterna framhöll vikten av att möta en kvalificerad lyssnare, 

någon som kan förstå vad de varit med om. Märkliga minnen kan bekräftas eller 

motsägas av personalen. Vårdaren har till uppgift att skapa en kunskap hos den enskilde 

patienten att dessa märkliga minnen inte är unika för denne, utan det är något som är 

vanligt förekommande.  Denna bearbetning ger patienten en möjlighet att skapa sig en 

ny livsvärld, utifrån sin nya erfarenhet. Om vi som personal kan stötta våra patienter 

genom återskapandet av de fragmentariska minnena behöver inte upplevelsen vara bara 

negativt. Patienten kan förhoppningsvis gå stärkt ur detta. Patientens värdighet kan 

återskapas och ges möjlighet att våga klä sin upplevelse med ord. Vårdarens roll får 

vara att bekräfta och ge tröst. Att läsa dagboksanteckningarna med personal som varit 

på plats, ökar möjligheten att lindra lidandet.  

Storli och Lind (2009) skriver att ta emot dagboken uppfattas av många som att få en 

gåva av de människor som representerar själva vårdsystemet. Detta kan ge fortsatt 

näring åt en god relation mellan vårdare- patient, vilket vi menar måste vara värdefullt 

då många ur denna patientgrupp kommer att ha fortsatt kontakt med vården under långa 

tidsperioder. 

Ingen annan personal i vårdkedjan har samma möjlighet att hjälpa patienten med detta. 

Om inte intensivvårdens personal bryr sig om detta, kommer ingen annan heller att bry 

sig (Flatten, 2005). En intensivvårdsläkare uttrycker följande: 
 

” No other physian, neither in the hospital nor in primary care, had same possibilities 

to explain what really happened during intensive care, most probably they do not 

handel these problems at all.”  (Flatten, 2005 s.920)  

 

Återbesöksverksamhet kräver dock en större organisation, att resurser avsätts vilket det 

alltid är ont om. Men med stöd utifrån genomgångna studier i ämnet borde det inte vara 

svårt att motivera att få anslag till verksamheten då det kunde hjälpa till att minimera 

lidandet som vården i sig själv har bidragit till.  
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Posttraumatisk stress är vanligt hos patienter som överlevt intensivvård. Enligt Orwelius 

(2009) finns det riskfaktorer identifierade för att posttraumatisk stress skall utvecklas. 

En av dessa är att enbart ha fragmentariska minnen utav en upplevelse. Om minnen från 

intensivvårdstiden inte bearbetas ökar risken att få psykologiska långtids effekter som 

ångest, depression, mardrömmar som kan vara besvärliga att hitta copingstrategier för i 

längden (Griffths & Jones, 1999; Russel, 1999; Broomhead & Brett, 2002; Knowles & 

Tarrier, 2009).  

Trots att mycket forskning är gjord på symtomen, finns lite kunskap om hur det är att 

leva med PTDS. Vården kan minska mycket lidande om denna grupp kan ”fångas” upp 

tidigt. De riktigt svåra symtomen kanske till och med skulle kunna förebyggas.  

 

Vi anser att det måste vara försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att få 

människor att till att konfronteras, förstå samt acceptera sina minnesbilder vilket ger 

större förutsättningar till att bli hel och orka komma vidare. Det måste vara vårt 

gemensamma ansvar att hjälpa till med detta.   

Det framkommer inga negativa effekter eller kritik i studierna angående rutinen att 

använda dagboken.  Egerod et al. (2007) menar dock att dagboken är ett ambitiöst 

dokument som enligt lagen inte är sjukhusets eller patientens ägodel.  

I personalgruppen är det många som saknar uppföljningen samt kunskap om och hur 

dagboken har någon verklig betydelse för den enskilde patienten. Personal på IVA har 

ett högt arbetstempo och är ofta tvungna att prioritera bland arbetsuppgifter som ska 

utföras. Därför är det viktigt med ökad kunskap bland personalen om hur stor betydelse 

dagboken har för patienten för att arbetsuppgiften verkligen ska bli prioriterad. 

I ett flertal av de artiklar vi läst konstaterar författarna att det behövs standardiserade 

verktyg för att få möjlighet att utvärdera effekten av att skriva dagbok.  

Knowles & Tarrier (2009) har gjort en studie där de jämfört graden av oro och 

depression hos patienter som haft tillgång till dagbok med dem som inte haft det. Deras 

resultat visar att de patienter som haft tillgång till dagbok uppvisar lägre grad av oro och 

depression två månader efter att de skrivits ut från IVA (Knowles & Tarrier, 2009). 

  

Storli och Lind (2009) skriver att patienterna uppfattade det som en omvårdande 

handling att genom dagboken få ta del av något som skrivits om dem själva, att någon 

brytt sig om det som inte bara var medicinsk vetenskap. Beskrivningen av 

omvårdnadshandlingar blev en balans till det smärtsamma de kände när dagboken 

lästes. Genom att ta del av något så värdefullt att personalen brytt sig om dem som 

enskilda individer kunde ett mått av värdighet upplevas, och på så sätt minska det 

vårdlidande som skapats. Lidandet patienten utsatts för får en förklaring, Känslan av att 

varit kränkt kan minskas när olika händelser får sin förklaring genom 

dagboksanteckningarna. Svar kan ges om varför patienten fråntagits sin autonomi samt 

hur och varför bristen på kontroll över sin egen person uppkommit. Vi finner det 

intressant att läsa Storli et al. (2008) där forskarna menar att informanterna i studien 

uppger att de inte vill vara utan upplevelsen av att varit så kritiskt sjuk. Det har haft så 

stor betydelse för den person som de är idag och har bidragit till personlig utveckling 

Den slutsats vi drar efter att gjort detta arbete är att använda sig av dagboken är 

kostnadseffektivt samt kräver en förhållandevis liten arbetsinsats av personalen. Genom 

dagboken finns möjligheten att på ett konstruktivt sätt få ordning på de minnen som 

finns samt våga börja bearbeta upplevelsen vilket många gånger kan vara skrämmande 
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och skapa obehag. Kan dagboken kombineras med ett återbesök maximeras dessutom 

effekten. 

För att påvisa fler effekter av nyttan med dagbok bör en empirisk studie göras där 

personal följer upp patienter som läst dagboken. 

 

Kliniska implikationer 

 Ett sätt att utforma ett enhetligt arbetssätt runt dagboken är att ha skrivna regler 

om vad, hur och när det skall dokumenteras i dagboken. Vi anser att 

instruktioner om hur dagboken ska skrivas mycket väl kan standardiseras i ett 

sådant dokument.  Där kan det noggrant instrueras om vilken policy avdelningen 

har när det gäller fotografering samt hantering av fotografierna. När, var och av 

vem dagboken ska överlämnas kan anges. 

 Skapa ett forum för möjlighet till att utvärdera dagbokens betydelse för den 

enskilde patienten. Vi tror att återbesök till avdelningen ger ett utmärkt tillfälle 

till detta. 
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Bilaga 1 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: The use of 

patient diaries in 

ICU 

Författare:  

Denise Combe 

Tidskrift: 

Nursing in Critcal 

Care 

Årtal: 2005 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv 

Implementerande 

av retrospektiva  

och  prospektiva 

dagböcker, i syfte 

att se om det kan 

öka uppfattningen 

om IVA vistelsen. 

Kvalitativ design. 

Intervjuer med 

patienter, anhöriga 

var inbjudna att 

vara med  

 

Patienterna hade 

litet eller inget 

minne av IVA, 

vilket skapade 

stress. 

Retrospektiva 

dagböcker 

fungerade men var 

tidskrävande att 

skapa, ibland 

svåra att relatera 

till. Prospektiva 

dagböcker med 

fotografier, visade 

sig ha stor 

betydelse för att 

öka förståelsen 

hos patienten. 

Öppnade upp 

diskussioner i 

familjen. 

Titel: Patients´and 

relatives´ opinions 

and feelings about 

diaries kept by 

nurses in an ICU: 

pilot study 

Författare: 

Ingegerd 

Bergbom, Carina 

Svensson, 

Elisabeth 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv 

Undersöka 

dagbokens 

betydelse för 

patienter och 

anhöriga. 

Kvalitativ design. 

Frågeformulär till 

patient eller 

anhöriga. 

Besvarades efter 

IVAvistelsen 

 

Alla patienter 

hade läst 

dagboken. Sju av 

tio patienter kunde 

minnas person o 

händelse. 

Alla tyckte att 

innehållet var 

tillräckligt. 



 21 

Berggren & Marie 

Kamsula 

Tidskrift: 

Intensive and 

Critical Nursing 

Årtal: 1999 

Titel: Use of 

personal diary 

written on the ICU 

during critical 

illnes 

Författare:   

Carl Bäckman & 

Sten Walther 

Tidskrift: 

Intensive Care 

Medicin 

Årtal: 2001 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv  

Att ge patienter 

och anhöriga en 

inblick i deras 

minnes svaga 

period 

Observations 

studie. 

Frågeformulär till 

patient eller 

anhöriga. 

Mailades hem sex 

månader efter 

utskrivning till 

hemmet.  

Av femtioen 

deltagande 

patienter, dog tio. 

Alla hade läst 

dagböckerna både  

överlevande och 

anhöriga.  En 

detaljerad 

beskrivning av 

patientens vistelse 

på IVA är ett 

värdefullt 

instrument för att 

bearbeta 

händelsen. 

Titel: Experiences 

of ICU diaries: 

touching a tender 

wound´ 

Författare: 

 Åsa Engström, 

Kristin Grip & 

Mikaela Hamren 

Tidskrift: 

Nursing in Critcal 

Care 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv  

Beskriva 

patienters 

upplevelse av en 

personlig dagbok 

från 

intensivvårdsupp 

levelsen 

Kvalitativa 

intervjuer med 

narrativ approch. 

Intervjuer med nio 

patienter som 

vårdats på IVA 

Intervjun utfördes 

ett år efter 

utskrivningen. 

.   

Resultatet 

uppdelas i olika 

teman utifrån fyra 

olika ämnen. 

Att läsa dagboken 

kan hjälpa 

patienter att få ett 

sammanhang men 

kan samtidigt vara 

smärtsamt och 

krävande. 

Titel: Mening of 

follow- up in 

intensive care: 

patients` 

perspektive 

Författare:  

Sissel  Storli, 

Ranveig Lind  

Tidskrift:  

Journal Caring 

Science 

Årtal: 2009 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv 

 

Att undersöka 

i en kvalitativ 

studie, meningen 

med dagbok och 

samtal om iva 

tiden samt ett 

återbesök på IVA 

i ett patient 

perspektiv 

Hermunetisk- 

femenologisk. 

Kvalitativa 

intervjuer vid två 

tillfällen med tio 

iva patienter (fyra 

avled innan 

studiens slut)  

Dagboken 

upplevdes som en 

gåva, ångest fyllt 

att läsa. 

Fotografier var i 

det närmsta 

nödvändiga. Gav 

förståelse varför 

återhämtningen  

var tidskrävande. 

Vikten av att 

komma in på IVA 

rummet för att 

känna miljön 
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betonas. 

Titel: Health is 

yearning- 

Experiences of 

being conscius 

during ventilartor 

treatment in 

critical care unit 

Författare: 
Veronika 

Karlsson, Anna 

Forsberg 

Tidskrift: 
Intensive Care 

Nursing 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen att 

vara vaken under 

respirator 

behandling på 

IVA ur ett patient 

perspektiv. 

Hermoneutisk- 

femenologisk 

perspektiv. 

Kvalitativ design 

Åtta patienter som 

haft respirator 

behandling 

intervjuades. 

Intervjuerna 

spelades in och 

skrevs ut 

ordagrant.   

Resultatet 

presenterades i 

fyra 

huvudkategorier. 

Där framkommer.  

dagbokens 

funktion  

Titel: A journey 

in quest of 

meaning; a 

hermeneutic-

phenomenological 

study on living 

with memories 

from intensive 

care 

Författare:  

Sissel  Storli, 

Anders Linseth & 

Kenneth Asplund 

Tidskrift: 

Nursing in Critcal 

Care 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskapligt 

patient perspektiv 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av att 

leva med minnen 

från intensivvård. 

Hermoneutisk- 

femenologisk 

perspektiv. 

Kvalitativ design 

Tio djup intevjuer 

gjordes med före 

detta IVA 

patienter, tio år 

efter vårdandet. 

Resulatet visar att 

kritiska händelser 

ger djupa spår i 

minnet. 

Kroppsliga 

sensationer vid 

vissa specifika 

händelser är en 

reaktion. 

Kvarstående panik 

attacker 

fortfarande tio år 

efter händelsen.  

 
 


