
 
Examensarbete 
Filosofie kandidatexamen 

 
Dagbok på IVA - patienters upplevelser 

 

 
En litteraturöversikt 

Diary in ICU - patients’ experiences  

 
A Review 

 
 
 
 Examensarbete nr: 
Författare:

2011: VT 
  Pernilla Blomgren och Maria Pihlström  

Handledare:  Therése Granström 
Examinator: 

Granskare: Janeth Leksell 
Birgitta Jönsson  

Ämne/huvudområde:  Omvårdnad 
Poäng:  15 högskolepoäng 

Betygsdatum:  2011-05-30 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 
Sammanfattning  
  
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att ta del av sin 

dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning. Artikelsökning utfördes i databaserna 

CINAHL och PubMed. I resultatet ingick tio vetenskapligt granskade artiklar, sju kvalitativa och 

tre kvantitativa. Resultatet visade att patienterna upplevde det som värdefullt att läsa dagboken 

och att titta på fotografierna eftersom det gav dem en uppfattning om vad som hade hänt och hur 

sjuka de hade varit. Genom dagboken fick patienterna en större sjukdomsinsikt och en mer 

realistisk målsättning för tillfrisknandet. Det var krävande och det väcktes starka känslor och 

reaktioner hos patienterna när de läste i dagboken. Dagboken fungerade som ett stöd för lång tid 

framöver. Patienterna uppskattade detaljerad och kontinuerligt skriven information och att 

dagboken var skriven med en personlig och mänsklig ton samt med ett språk som var lätt att 

förstå. Fotografierna upplevdes av de flesta patienterna som något positivt och blev ett bevis på 

vad de gått igenom. Slutsatsen var att tidigare kritiskt sjuka patienter upplevde större förståelse 

och bearbetning av sin sjukdomsperiod, genom att ta del av dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning, vilket skulle kunna medföra förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. 

 

Nyckelord: Dagbok, Intensivvård, Patientdagbok, Uppföljning 
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BAKGRUND  
 
Många patienter uttrycker ett behov av att fylla den minneslucka som finns sedan 

intensivvårdstiden både vad gäller tid och innehåll. Detta var anledningen till att vårdpersonal 

på intensivvårdsavdelningar började använda dagbok till kritiskt sjuka patienter (Gulbrandsen 

& Stubberud, 2009; Åkerman, Granberg-Axéll, Ersson, Fridlund & Bergbom, 2010). 

 
Vårdas på Intensivvårdsavdelning 
 
Det kan vara en mycket stressande upplevelse att som kritiskt sjuk vårdas för ett livshotande 

tillstånd på intensivvårdsavdelning (IVA) (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Larsson & 

Rubertsson, 2005). Den högspecialiserade och högteknologiska vårdmiljön som 

intensivvårdsavdelningen utgör kan av patient och närstående bitvis upplevas som både 

främmande och skrämmande (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007; Larsson & 

Rubertsson, 2005; Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2010). Med all den utrustning och 

apparatur som är avsedd för vården av kritiskt sjuka patienter är intensivvårdsavdelningen den 

mest teknologiska avdelningen på sjukhuset (Almerud et al., 2007; Larsson & Rubertsson, 

2005). Det finns en mängd faktorer i intensivvården som kan upplevas som otryggt och orsak 

till stress. Hur vårdtiden upplevs och hanteras är individuellt och förutsätter ett individuellt 

omhändertagande (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Behovet av att vara under ständig observation kan av intensivvårdspatienten upplevas som 

brist på såväl privatliv som personlig integritet. Svaghet och sårbarhet samt känslor av 

hjälplöshet och frustration relaterat till brist på kontroll kan också infinna sig. Friheten att 

själv kunna bestämma över de dagliga händelserna i livet liksom kontrollen över den egna 

kroppen kan tillfälligtvis helt eller delvis vara förlorad (Almerud et al., 2007; Meriläinen et 

al., 2010). Patientens sociala miljö inkluderar mycket snabbt föränderliga kontakter med 

många olika personer (Meriläinen et al., 2010). Personaltätheten på IVA är hög och för att 

kunna tillgodose vårdbehovet behöver det tidvis vara flera sjuksköterskor och läkare runt 

patienten. Det är en stor utmaning för intensivvårdspersonalen att skapa en känsla av lugn och 

trygghet trots den stressiga miljön (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Intensivvårdspatienten kan känna sig bunden vid och kontrollerad av alla sladdar, apparater 

och övervakningsutrustning. Det kan vara omöjligt att minska teknikens roll på IVA. 

Patienten måste känna sig sedd bakom all utrustning och behöver få veta att denne, och inte 

den tekniska utrustningen, kommer i första hand (Almerud et al., 2007; Granberg, Bergbom-

Engberg & Lundberg, 1998; Meriläinen et al., 2010). Patienter som vårdas på flerbäddssalar 
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kan uppleva rädsla, ängslan och stress på grund av att de känner sig iakttagna av andra 

patienter och av att själva kunna se andra patienter bli vårdade (Granberg et al., 1998). Vården 

kan också medföra att patienten känner sig isolerad och saknar närvaron av de närstående 

(Meriläinen et al., 2010).  

Förmågan hos intensivvårdspatienten att kommunicera med sin omvärld är många gånger 

försvårad till följd av medvetslöshet, sedering, intubation och ventilatorvård (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Svårigheter med att inte kunna tala kan leda till stor frustration vilket kan 

vara relaterat till brist på kontroll (Almerud et al., 2007; Hupcey, 2000; Larsson & 

Rubertsson, 2005; Meriläinen et al., 2010). Möjligheten till icke-verbal kommunikation 

försvåras även den på grund av bundenhet till sladdar och slangar. Patienten kan uppleva det 

som meningslöst att försöka göra sig förstådd. Kommunikationssvårigheterna ställer krav på 

sjukvårdpersonalens förmåga att förstå vad patienten vill förmedla och personalen behöver 

visa på alternativa lösningar (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Ljudnivå och larm ifrån medicinteknisk apparatur är tidvis hög (Almerud et al., 2007; 

Granberg et al., 1998; Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Larsson & Rubertsson, 2005; 

Meriläinen et al., 2010). Meriläinen et al. (2010) visar att intensivvårdspatienten utsätts för 

ljudnivåer långt över det som är rekommenderat. Dagtid på IVA uppmättes tidvis ljudnivåer 

med ett medel av 58 dB och nattetid med ett medel av 53 dB. Enligt Gulbrandsen och 

Stubberud (2009) rekommenderas ljudnivåer på 45dB dagtid samt 20-30 dB nattetid.  

 

Vård och behandling pågår dygnet runt vilket medför att intensivvårdspatientens sömn ofta 

avbryts. Detta kan ge upphov till sömnbrist vilket kan leda till bland annat oro, agitation och 

delirium. Sedering ger inte sömn utan farmakologisk medvetandepåverkan. REM-sömn, som 

ger den verkliga vilan och är den viktigaste delen av den naturliga sömnen, kan inte skapas på 

farmakologisk väg (Larsson & Rubertsson, 2005). För att främja en normal dygnsrytm med 

tid för oavbruten sömn såväl dag som natt är det nödvändigt att behandlings- och 

omvårdnadsåtgärder noggrant planeras. Störande moment såsom ljud från larm och personal, 

återkommande undersökningar och vändningar bör begränsas, i synnerhet nattetid (Almerud 

et al., 2007; Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Larsson & Rubertsson, 2005; Meriläinen et al., 

2010). Mardrömmarna som många patienter plågas av kan ibland upplevas så skrämmande att 

de inte vågar sova (Granberg et al., 1998; Russel, 1999).   
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Intensivvård  
 
På många intensivvårdsavdelningar vårdas patienter med både kirurgiska och medicinska 

diagnoser. Det är inte diagnosen i sig som är avgörande för intensivvård utan 

allvarlighetsgraden i patientens sjukdomstillstånd (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Intensivvård innebär per definition diagnostik, monitorering, behandling och vård av patienter 

med hotande, eller manifest, akut svikt i ett eller flera organsystem. Tillståndet ska vara 

potentiellt reversibelt eller åtgärdbart (till exempel genom transplantation) och vårdbehovet 

ska inte kunna tillgodoses på en lägre vårdnivå (Larsson & Rubertsson, 2005; Svensk 

Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, 2009). Målsättningen med intensivvård är att 

ge patienten bästa möjliga förutsättningar för att kunna återfå hälsa och gå tillbaka till ett liv 

med en för patienten acceptabel livskvalitet (Larsson & Rubertsson, 2005).  

 

Vid kritisk sjukdom är patientens tillstånd mycket allvarligt och utgången är oviss. Det sker 

ofta hastiga förändringar i patientens tillstånd vilket kräver snabba insatser från 

sjukvårdpersonalen. Behandlingens syfte är att stötta och behandla hotande eller manifest 

svikt i livsviktiga organfunktioner. Intensivvård innebär många gånger enbart symtomatisk 

behandling. Ingreppen är ofta invasiva och i sig relativt riskfyllda. Intensivvårdens 

målsättning är att patientens tillstånd ska vara behandlingsbart och patientens livskvalitet är 

av avgörande betydelse när beslut om framtida insatser fattas. Besluten är svåra att ta eftersom 

de oftast fattas i akuta situationer som kräver snabba insatser (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009; Larsson & Rubertsson, 2005).     

 
Hot om livet 
 

Kritisk sjukdom hotar livet. De svåra påfrestningar som intensivvårdspatienten plötsligt 

befinner sig i kan upplevas som ett hot mot dennes existens, trygghet och sociala identitet.  

Hotet om död överskuggar allting och tränger in i hela patientens existens (Almerud et al., 

2007; Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Patientens upplevelse av sin situation kan växla från 

en stund till en annan. Känslorna skiftar från hoppfullhet till hopplöshet. Den kritiska 

sjukdomen väcker också tankar om vad som är viktigt i livet (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Det är betydelsefullt att hålla hoppet levande. Känslan av hopp upprätthålls inte bara 

av patienten själv utan även av familj, vänner, vårdpersonal på IVA samt personlig 

trosuppfattning (Hupcey, 2000).    
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Smärtlindring och sedering 
 
Till följd av sitt sjukdomstillstånd är intensivvårdspatienten i behov av att genomgå en mängd 

olika undersökningar och behandlingsinterventioner varav många kan upplevas som både 

smärtsamma och obehagliga. I syfte att minska skadlig stress, ångest och smärta i samband 

med dessa undersökningar och behandlingsinterventioner ges patienten individuellt anpassad 

sedering och smärtlindring (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Larsson & Rubertsson, 2005; 

Samuelsson, Lundberg & Fridlund, 2007a). Det är vanligtvis nödvändigt med smärtlindring 

för att till exempel undvika smärta i samband med mobilisering, omläggningar och sugning av 

luftvägarna. En otillräcklig smärtbehandling kan försvåra andningen och bidra till 

sekretstagnation och dålig syresättning vilket kan ge ett ökat syrgasbehov. Smärta belastar 

också cirkulationen i form av ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck (Larsson & 

Rubertsson, 2005).  

 
Idag tillämpas sederingsregimer som innebär att intensivvårdspatientens egenandning i 

samband med ventilatorvård återupprättas så snart som möjligt. Målet med sederingen är att 

patienten ska vara väl smärtlindrad och ångestdämpad. För att uppnå den för patienten bästa 

möjliga sederingsnivån krävs erfarenhet hos personalen och noggrann övervakning och 

registrering av sederingsdjup (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Smärtstillande och sederande 

läkemedel kan ge biverkningar i form av mardrömmar och hallucinationer samt upplevelser 

av att vara förföljd. Andra kända biverkningar av dessa läkemedel är andningsdepression och 

cirkulatorisk påverkan (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Lätt sedering innebär såväl fysiska som psykiska fördelar för intensivvårdspatienten. 

Förmågan att kommunicera och orientera sig underlättas. Möjligheten till tydligare minnen 

underlättas och andelen fragmentariska minnesbilder och overkliga drömmar minskar. Detta 

minskar sannolikt risken för posttraumatisk stressreaktion (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; 

Larsson & Rubertsson, 2005). En lätt sedering innebär också kortare tid i ventilator och 

därigenom även kortare vårdtid på IVA, vilket i sig minskar risken för psykiska 

komplikationer. Fördelar med en djup sedering kan vara att patienten slipper obehagliga 

upplevelser och får en högre grad av amnesi (minns lite eller ingenting). Det råder dock 

delade meningar om amnesi är gynnsamt på lång sikt. Amnesi för vissa delar av 

intensivvårdstiden är troligen bra. Men samtidigt visar studier att en långvarig amnesi ökar 

risken för psykisk sjuklighet efter tiden på IVA (Larsson & Rubertsson, 2005). Samuelsson et 

al. (2007a) visade att en lättare sedering jämfört med en djupare sedering föreföll öka risken 

för mer besvärande upplevelser av intensivvårdstiden. En avgörande faktor för utveckling av 
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posttraumatiska symtom är också hur lång vårdtiden på IVA är. Individanpassad sedering 

samt god omvårdnad är betydelsefullt för att minska upplevelser av stress hos 

intensivvårdspatienten (Samuelsson et al., 2007a). 

 

Minnen och overklighetsupplevelser  
 

Intensivvårdspatientens vakenhetsgrad är ofta skiftande och därmed varierar förmågan att 

skilja mellan det verkliga och overkliga (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Detta tillsammans 

med det allvarliga sjukdomstillståndet kan hos patienten medföra svårigheter att få en 

förståelse av sin situation, vilket kan leda till desorientering samt vanföreställningar (Almerud 

et al., 2007; Granberg et al., 1998). Minnena av de verkligt upplevda händelserna från 

intensivvårdstiden är ofta fragmentariska vilket medför att det är svårt eller omöjligt att få en 

helhetsbild av vårdtiden (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; 

Ringdal, Johansson, Lundberg & Bergbom, 2006; Åkerman et al., 2010). Patienterna har ofta 

minnesluckor från delar av sjukdomstiden. Detta kan ha flera olika orsaker såsom till exempel 

sjukdomen och dess behandling, givna läkemedel och sömnproblem. Andra orsaker som 

inverkar på minnet är att patienten inte vet riktigt vad som sker men har starka inre 

upplevelser som kan uttrycka sig som hallucinationer (Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 

2001). 

 

Minnen av mardrömmar, hallucinationer, vanföreställningar, förvirringstillstånd och 

overklighetsupplevelser från intensivvårdstiden förefaller vara väl bevarade och kan plockas 

fram ur patienternas minne under lång tid framöver. Dessa minnen är dessutom ofta både 

omfattande och detaljerade men avtar känslomässig i styrka allteftersom tiden går (Granberg 

et al., 1998; Larsson & Rubertsson, 2005; Löf et al., 2006; Storli, Lindseth & Asplund, 2008). 

Intensivvårdspatienters minnen av overkliga upplevelser är ofta associerade med intensiv 

rädsla (Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1999). Ringdal et al. (2006) visade att cirka 

26 % av intensivvårdspatienterna mindes vanföreställningar. De som hade minnen av 

vanföreställningar, vanligtvis i form av mardrömmar, hade även i större utsträckning minnen 

av smärta, panik, rädsla och förvirring från intensivvårdstiden än de utan vanföreställningar 

(Ringdal et al., 2006).  

 

Enligt Löf et al. (2006) var intensivvårdspatienternas fragmentariska minnen av faktiska 

händelser och deras minnen av overkliga upplevelser praktiskt taget oförändrade vid tre 

respektive tolv månader efter utskrivning från IVA. Patienternas minnen av 

overklighetsupplevelser var mycket tydligare än deras minnen av faktiska händelser. De 
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obehagliga känslorna var dock mindre intensiva och mindre framträdande och hade inte 

samma uttryck och mening vid tolv månader jämfört med vid tre månader efter utskrivning 

från IVA (Löf et al., 2006). Enligt Storli et al. (2008) var intensivvårdspatienternas minnen av 

vanföreställningar och overklighetsupplevelser tillsammans med minnen av lukt och 

smakupplevelser väl bevarade tio år efter vårdtiden på IVA. Upplevelserna av minnena skiljde 

mellan patienterna och påverkades av den känslomässiga intensiteten som minnet framkallade 

(Storli et al., 2008). Många patienter har svårt för och undviker att prata om sina upplevelser 

och minnen från intensivvårdstiden. De känner skam över att inte minnas ordentligt och 

möjligheten att minnesbilderna skulle vara sanna skrämmer dem (Granberg et al., 1998). 

 

Reaktioner på stress 
 

Det är stora individuella variationer på hur människor upplever och reagerar psykiskt på ett 

trauma. Reaktionen påverkas av personens sårbarhet och av traumats omfattning. Det vill säga 

en balansgång mellan belastande miljö och personlighet. Vid akut stress är ångest den mest 

centrala reaktionen vilket även tar sig utryck i form av fysiska symtom. Reaktionerna kommer 

i direkt anslutning till traumat. Ångesten kan ibland leda in i en psykotisk stressreaktion. Den 

psykiska belastning som patientens kritiska sjukdomstillstånd medför kan resultera i 

posttraumatiska stressreaktioner och leda till posttraumatiskt stress syndrom (förkortas PTSD, 

efter engelskans post traumatic stress disorder). Definitionen av PTSD är att personen skall ha 

varit utsatt för en händelse av ytterst hotfull eller katastrofal karaktär som skulle medföra 

allvarlig stress hos de flesta människor. Besvären kan uppkomma omedelbart eller upp till sex 

månader efter traumat (Ottosson, 2004).  

 

Symtomen på PTSD är enligt Ottoson (2004): 

 

• Traumat återupplevs genom påträngande minnesbilder, mardrömmar, illusioner 

och/eller hallucinationer vilket skapar ångest.  

• Undvikande av det som påminner om traumat samt minnesluckor runt tiden för 

traumat. 

• Nedsatt förmåga till känsloupplevelser samt isolering med minskat intresse för 

omvärlden. 

• Irritabilitet, aggressivitet och vredesutbrott, sömnstörningar, nedsatt koncentra-

tionsförmåga, vaksamhet samt starka reaktioner på plötsliga händelser. 
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Tillfrisknande och livskvalitet 
 

För många patienter försämras livskvaliteten efter kritisk sjukdom. Redan när 

intensivvårdspatienten lämnar IVA påbörjas dock processen av återhämtande och 

livskvaliteten förbättras allt eftersom. Det finns en kvarstående nedsättning av livskvaliteten 

vid uppföljning sex månader efter vårdtiden på IVA. Livskvaliteten påverkas av flera aspekter 

bland annat av sjukdomen som orsakade behovet av intensivvård samt minnen och 

upplevelser från den kritiska tiden (Hofhuis et al., 2008). Efter den kritiska sjukdomstiden 

sker ett successivt tillfrisknande både fysiskt och psykiskt. De fysiska behoven maskerar ofta 

de psykiska behoven och ibland kan den fysiska återhämtningen ske tidigare än den psykiska. 

Faktorer som inverkar på det psykiska tillfrisknandet är individens attityd och livssyn, tidigare 

erfarenheter, reflektioner runt intensivvårdstiden samt stöd från familj och vänner (Maddox, 

Dunn & Pretty, 

 

2001).  

Patienter på IVA vistas i en miljö som de inte själva kan påverka men som påverkar dem på 

ett omfattande sätt. En del av svårigheterna är en konsekvens av den medicinska behandling 

som ges och överlevare av kritisk sjukdom har rapporterat såväl fysiska som psykiska 

funktionsnedsättningar efter vårdtiden på IVA (Meriläinen et al., 2010; Russel, 1999). Ett 

flertal psykiska problem kan uppstå såsom till exempel amnesi för intensivvårdstiden, 

återkommande mardrömmar, koncentrationssvårigheter, ångest, ilska, aggressivitet, 

depression samt dödsångest. Detta medför att patienten kan vara rädd för att vara ensam och 

kan ha skuldkänslor för den påfrestning som de närstående upplevt medan patienten var sjuk. 

De psykiska problemen kan också få konsekvenser för patienten i den fortsatta 

rehabiliteringen och kan i vissa fall leda till PTSD. Det är därför av största vikt att 

intensivvårdspatienten följs upp avseende den psykiska hälsan likväl som den fysiska 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Jones et al., 2001; Löf et al., 2006; Samuelsson et al., 

2007b).  

 

Enligt Jones et al. (2001) är det en ökad risk för att utveckla PTSD om det funnits 

vanföreställningar under vårdtiden eller om intensivvårdspatienten har få riktiga minnen från 

vårdtiden. Innehållet i minnena är viktigare än antalet minnen. När minnen av 

vanföreställningar är framträdande kan även relativt obehagliga minnen för verkliga händelser 

under kritisk sjukdom ge skydd mot ångest, ängslan och oro samt för senare utveckling av 

symtom på PTSD (Jones et al., 2001). 
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Information 
 

Människan har ett övergripande behov av att känna sig trygg. Behovet av trygghet innefattar 

begreppen kunskap, kontroll, hopp och tillit (Hupcey, 2000). Kritiskt sjuka patienter har ett 

stort behov av kunskap och information. Det finns beskrivet en stor individuell variation i 

antalet minnen och minnenas utformning från intensivvårdstiden. Sjuksköterskan har en viktig 

del i att förmedla information om vad som hänt för att patienten ska kunna reorientera sig. 

Kunskapsbehov kan delas in i tre grupper: informationsbehov, behov av att orientera sig om 

vad som hänt och att få ett sammanhang samt att få kunskap om förvirrande upplevelser 

(Hupcey & Zimmerman, 2000). Sjukvårdspersonal ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

upplysa patienten om dennes tillstånd och om vilka behandlingsåtgärder som finns att tillgå. 

Vård och behandling ska i möjligaste mån utföras i samråd med patienten (SFS 1982:763). 

Att känna sig maktlös och tappa kontrollen över sin situation är kanske den mest förödande 

aspekten av sjukdom. Genom att förmedla information ges patienten möjlighet till att återfå 

en känsla av kontroll över sin situation. Känsla av sammanhang innebär komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Söderkvist, 2001).  

  

Uppföljning 
 

För att förebygga psykiska problem är det av största vikt att få tala om sin tid och sina 

upplevelser från vårdtiden på IVA. Detta bör påbörjas redan vid överflyttning till 

vårdavdelning och fortsätta efter utskrivning från sjukhus (Ringdal, Lundberg, Johansson & 

Bergbom, 2009; Russel, 1999). Det kan av olika anledningar vara svårt att tala med sina 

närstående om sina upplevelser, därför behöver patienten erbjudas andra alternativ till att 

kunna samtala. Uppföljningsmottagningar knutna till intensivvårdsavdelningar finns idag i allt 

större utsträckning i enlighet med riktlinjer från SFAI (2009). Till dessa mottagningar kallas 

patienter som vårdats på IVA för att få samtala om sin vårdtid (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Enligt riktlinjer från SFAI (2009) bör patienten erbjudas uppföljande samtal genom ett 

återbesök på IVA. Syftet är att patienten ska få ett tillfälle att ställa frågor om vårdtiden på 

IVA samt att följa upp patientens medicinska och psykosociala situation. Återbesöket ger 

också värdefull information som kan användas för att utveckla och förbättra vården (SFAI, 

2009). Vid återbesöket rekommenderas en rundtur på IVA, vilket ger möjlighet till att se 

saker i sitt rätta sammanhang. Rundturen kan innefatta att visa rummet där patienten vårdades 

och den utrustning som användes under vårdtiden (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 
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Dagbok 
 

Dagbok till kritiskt sjuka intensivvårdspatienter användes för första gången i Sverige år 1991. 

Idag använder 75 % av Sveriges intensivvårdsavdelningar sig av dagbok till kritiskt sjuka 

patienter. Syftet med dagboken är att hjälpa patienten att minnas sin sjukdomstid och att ge 

patienten den förlorade tiden åter. Mindre vanligt är att dagboken skrivs i syfte att vara ett 

stöd för patienten i den fortsatta rehabiliteringen (Åkerman et al., 2010).  

 

De flesta intensivvårdsavdelningar skriver dagbok till en definierad patientgrupp, exempelvis 

till alla ventilatorvårdade patienter och till patienter med en förväntad vårdtid på IVA på tre 

dygn eller mer. Speciella riktlinjer för utformning av dagbok finns på många 

intensivvårdsavdelningar. Nationella riktlinjer för användning av dagbok saknas dock i 

Sverige. I dagboken skriver vårdpersonalen på IVA (vanligtvis sjuksköterskor och 

undersköterskor) dagliga anteckningar innehållande beskrivningar av patientens 

sjukdomstillstånd, hur patienten mår, omvårdnadshandlingar, miljön på IVA samt vardagliga 

händelser i form av till exempel besök av närstående. I vissa fall refereras även till mer 

medicinska fakta såsom till exempel olika fynd och resultat i samband med undersökningar 

och behandlingar som patienten genomgått (Åkerman et al., 2010).  

 

På vissa intensivvårdsavdelningar får även de närstående delta i skrivandet. Språket i 

dagboken är vardagligt och texten kompletteras ofta med tillhörande fotografier. Innehållet i 

dagboken ska vara fokuserat på patienten och måste vara etiskt och juridiskt försvarbart. 

Dagboken är ingen journalhandling utan patientens enskilda ägodel och förvaras vid dennes 

sängplats. Överlämnandet av dagboken sker i samband med överflyttning till vårdavdelning 

alternativt i samband med ett uppföljande återbesök på IVA (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; 

Åkerman et al., 2010).  
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Problemformulering 
 

Allt fler intensivvårdsavdelningar använder sig av dagbok till kritiskt sjuka 

intensivvårdspatienter. Syftet med dagboken är bland annat att hjälpa patienten att minnas sin 

sjukdomstid (Åkerman et al., 2010). Vid införandet av nya omvårdnadsåtgärder är det 

betydelsefullt att det finns evidens för att dessa åtgärder verkligen är meningsfulla för 

patienten. Att ha kunskap om patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från vårdtiden 

på intensivvårdsavdelning är därför av stor vikt för att kunna klargöra och utvärdera 

betydelsen av dagboksanvändning.        

 

Syfte 
 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning. 

 

Frågeställning  
 

Hur upplever patienter att ta del av sin dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning? 

 

Definition av centrala begrepp  
 

Med dagbok avses i denna litteraturöversikt en av vårdpersonalen på IVA personligt skriven 

dagbok till kritiskt sjuka patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. 
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METOD  
 

Design 
 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 
 

Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Sökord som användes i olika 

kombinationer, tillsammans med den booleska sökoperatorn AND (Forsberg & Wengström, 

2008) var Critical care, Diary, Diaries, Follow up, ICU, Intensive care, Patient diary och 

Patient diaries. Sökningen utfördes med år 2000-2011 som enda begränsning. Resultatet av 

artikelsökningen redovisas i Tabell 1.  

 

En utökad artikelsökning utfördes för årtalen 1995-1999, omfattande ovanstående databaser 

och kombinationer av sökord. Detta i syfte att finna ytterligare artiklar som behandlade 

patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning. 

Denna andra sökning resulterade i en artikel, motsvarande litteraturöversiktens syfte och 

frågeställning. För att säkerställa en heltäckande artikelsökning utfördes även manuell 

sökning via tidigare funna artiklars referenslistor. Denna tredje sökning resulterade dock inte i 

någon ytterligare artikel utöver de redan funna.    

 

I litteraturöversikten inkluderades totalt 10 vetenskapligt granskade engelskspråkiga artiklar 

publicerade år 1999-2010. Artiklarna behandlade patienters upplevelser av att ta del av sin 

dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning och omfattade studier huvudsakligen 

gällande vuxna individer. I en av studierna ingick individer under 18 år. Systematiska 

litteraturöversikter exkluderades, då primärkällor ansågs ha högre kvalitet och trovärdighet. 

Artiklar vilka behandlade dagbok i kombination med intensivvård men ur ett annat perspektiv 

än denna litteraturöversikts syfte och frågeställning liksom artiklar av låg kvalitet 

exkluderades. 
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Tabell 1. Artikelsökning i CINAHL och PubMed 2011-03-14- 03-15 

 
Databas Sökord Antal  

träffar 
 

Antal lästa  
abstract 
N=32 

Antal artiklar  
använda i 
litteraturöversikten 
N=9  

CINAHL Intensive care 22 671   
 Diary   2 457   

 Diaries   5 020   

 Critical care 24 923   

 ICU 4 873   

 Intensive care and diary        36 17 5 
 Intensive care and diaries        85 21 5 
 Intensive care and follow up visit     36 15 5 
 Intensive care and patient diary        20 18 4 
 Intensive care and patient diaries        37 11 4 
 ICU and diary        15 11 4 
 ICU and diaries         20 14 4 
 ICU and follow up visit 6 3 2 
 ICU and patient diary 11 10 3 
 ICU and patient diaries 14 12 3 
 Critical care and diary 38 14 3 
 Critical care and diaries 114 19 4 
 Critical care and follow up visit 23 3 2 
 Critical care and patient diary 27 12 3 

 Critical care and patient diaries 57 14 3 
PubMed Intensive care 72 142   

 Diary   5 445   

 Diaries   3 044   

 Critical care 66 199   

 ICU 15 024   

 Intensive care and diary        58         18                           7 
 Intensive care and diaries        37         17                           6 
 Intensive care and follow up visit      103           3                           2 
 Intensive care and patient diary        43         15                           6 
 Intensive care and patient diaries        29         17                           5 
 ICU and diary        18         13                           6 
 ICU and diaries         15         13                           4 
 ICU and follow up visit        11           4                           3  
 ICU and patient diary        15         12                           5 
 ICU and patient diaries        14         13                           4 
 Critical care and diary        50         15                           7 
 Critical care and diaries        35         16                           6 
 Critical care and follow up visit        78           3                           2  
 Critical care and patient diary        42         15                           6 
 Critical care and patient diaries        26         15                           5 
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Tillvägagångssätt 
 

Uppsatsförfattarna genomförde de olika stegen i litteraturöversikten gemensamt och i stort 

samförstånd samt med likvärdig arbetsfördelning. Vissa moment av arbetet, såsom 

översättning av engelsk text, inläsning av textmaterial samt kvalitetsgranskning av artiklar, 

utfördes av båda författarna såväl var för sig som gemensamt. Jämförelser och diskussioner 

fördes kontinuerligt mellan de båda författarna under arbetets gång.   

 

Efter genomgång av titlar samt genomläsning av abstract valdes artiklar som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och frågeställning ut (Forsberg & Wengström, 2008). Ett första 

urval av artiklar utfördes utifrån titel. Här valdes de artiklar bort vars titlar klart och tydligt 

behandlade andra ämnen än för litteraturöversikten utvalt ämnesområde. Efter genomläsning 

av abstract (n=33) kvarstod 23 artiklar vilka behandlade dagbok i kombination med 

intensivvård. Dessa 23 artiklar lästes i sin helhet och resulterade i 10 artiklar som 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte och frågeställning. De exkluderade artiklarna 

behandlade dagbok i kombination med intensivvård men ur ett annat perspektiv än denna 

litteraturöversikts syfte. 

 

Analys 
 

Kvalitetsbedömning av de utvalda artiklarna (n=10) genomfördes enligt granskningsmall för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Bilaga 1) respektive kvantitativa studier (Bilaga 2) 

utifrån en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Med hjälp av granskningsmallarna värderades de vetenskapliga artiklarnas 

kvalitet. Kvalitetsvärderingen jämfördes författarna emellan och vid eventuella olikheter i 

bedömningen diskuterades dessa för att uppnå enighet.  

 

Den kvalitativa granskningsmallen omfattade 25 frågor och den kvantitativa 29 frågor, vilka 

kunde besvaras med ja eller nej. Ja motsvarade 1 poäng och nej 0 poäng. Ja innebar att den 

granskade artikeln uppfyllde granskningsmallens kvalitetskriterier inom ett för varje fråga 

specifikt område. Nej innebar att den granskade artikeln inte uppfyllde granskningsmallens 

kvalitetskriterier. Den totala poängsumman räknades samman. Maxpoäng för den kvalitativa 

granskningsmallen var 25 poäng och för den kvantitativa 29 poäng (Willman et al., 2006).   

 

Artikelgranskningen utfördes med hänsyn till de olika artiklarnas bevisvärde och 

kvalitetsgrad. Utifrån den sammanräknade poängsumman indelades artiklarna i tre olika 
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kvalitetsnivåer: låg, medel och hög kvalitet. I den kvalitativa granskningsmallen motsvarade 

låg 0-16 poäng, medel 17-19 poäng och hög 20-25 poäng. I den kvantitativa 

granskningsmallen motsvarade låg 0-20 poäng, medel 21-23 poäng och hög 24-29 poäng. Låg, 

medel och hög kvalitet motsvarade i sin tur lågt, måttligt samt starkt bevisvärde (Forsberg & 

Wengström, 2008; Willman et al., 2006). Samtliga 10 kvalitetsbedömda artiklar, sju 

kvalitativa och tre kvantitativa, inkluderades i litteraturöversikten. Sammanställningen av de i 

resultatet ingående artiklarna redovisas i Tabell 2. 

 

Uppsatsförfattarna läste de inkluderade artiklarna ingående och upprepade gånger för att få ett 

helhetsintryck och en ökad förståelse av textens innehåll. Efter översättning av artiklarna från 

engelska till svenska nedtecknades resultaten för att därefter värderas och diskuteras. 

Studiernas resultat analyserades genom identifiering av återkommande likheter likväl som 

skillnader i studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). De 

centrala fynden i studiernas resultat indelades i kategorier som sedan utmynnade i sex olika 

teman. 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=10) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Bergbom, I., 
Svensson, C., 
Berggren, E., 
Kamsula, M. 
 
1999 
Sverige 
 

Patients´ 
and 
relatives´ 
opinions 
and feelings 
about 
diaries kept 
by nurses in 
intensive 
care unit: 
pilot study 

Att bedöma 
patienters och 
närståendes 
åsikter och 
upplevelser av 
IVA dagbok. 
 

Kvalitativ. 
Pilotstudie.  
Enkätunder- 
sökning med 
öppna och 
slutna frågor.  
 

10 
patienter: 
6 män, 3 
kvinnor 
samt 1 
person av 
okänt kön. 
 
4  
närstående 
till 
patienter 
som 
avlidit.  

Dagboken 
hjälpte 
patienterna 
att kunna 
återuppleva 
och komma till 
insikt om sin 
allvarliga 
sjukdom/skada 
samt att kunna 
minnas sin 
intensivvårds-
tid. 

Hög 
21/25 
 

Bäckman, C.G., 
Walther, S.M. 
 
2001 
Sverige 
 

Use of a 
personal 
diary 
written on 
the ICU 
during 
critical 
illness 

Att utforska 
användningen 
av dagbok  
som ett stöd i 
patienters och 
närståendes 
debriefing  
efter kritisk 
sjukdom. 
 

Kvalitativ. 
Observations-
studie.  
Patienter och 
närstående 
erhöll dagbok i 
samband med 
uppföljande 
återbesök 2-4 
veckor efter 
utskrivning från 
IVA. 
Enkätunder- 
sökning 6 
månader efter 
återbesöket. 

41 
patienter.  
 
10 
närstående 
till  
patienter 
som 
avlidit. 
 
 

En detaljerad 
berättelse om 
patientens 
vistelse på 
IVA är ett 
användbart 
verktyg i 
debriefing- 
processen efter 
intensivvård. 
 

Medel 
18/25 

Bäckman, C.G., 
Orwelius, L., 
Sjöberg, F., 
Fredriksson, M., 
Walther, S.M. 
 
2010 
Sverige 
 
 

Long-term 
effect of the 
ICU-diary 
concept on 
quality of 
life after 
critical 
illness 

Hypotes: Att 
IVA dagbok 
skulle kunna 
förbättra 
patienters 
livskvalitet 
genom att fylla 
i minnesluckor. 

Kvantitativ.  
Icke 
randomiserad.  
Interventions- 
gruppen erhöll 
dagbok i 
samband med 
ett uppföljande 
återbesök 2-8 
veckor efter 
utskrivning från 
IVA. 
Hälsorelaterad 
livskvalitet 
mättes vid 6, 12, 
24 och 36 
månader efter 
utskrivning från 
sjukhus. 
The Medical 
Outcomes Study 
36-Item Short-
Form (SF-36).  

262 
patienter. 
 
Interven-
tionsgrupp: 
20 män 
och 18 
kvinnor. 
 
Kontroll-
grupp: 
90 män 
och 134 
kvinnor. 
 
29 respek-
tive 97 
patienter 
som 
fullföljde. 
 

Patienter som 
erhöll dagbok 
hade förbättrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet 
under den  
3-åriga 
uppföljnings-
perioden 
jämfört med de 
patienter som 
inte erhöll 
dagbok. 

Hög 
24/29 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Egerød, I., 
Bagger, C. 
 
2010 
Danmark 

Patients´ 
experiences 
of  
intensive 
care 
diaries-A 
focus group 
study 

Att utforska 
patienters 
upplevelser 
och uppfatt- 
ningar av att ta 
emot dagbok 
från IVA. 
 
 

Kvalitativ. 
Fokusgrupp, 
dagboksanteck- 
ningar och 
semistrukture-
rade intervjuer. 
 
 

4 patienter: 
3 män och 
1 kvinna. 
 

Dagboken kan 
möjligen 
tillsammans 
med andra 
faktorer hjälpa 
tidigare IVA 
patienter att 
gradvis bygga 
och rekon-
struera sin 
egen 
sjukdoms- 
berättelse.  

Hög 
22/25 

Engström, Å., 
Andersson, S., 
Söderberg, S. 
 
2008 
Sverige 

Re-visiting 
the ICU 
Experiences 
of follow-
up visits to 
an ICU 
after 
discharge: 
A 
qualitative 
study 

Att beskriva 
hur tidigare 
kritiskt sjuka, 
och deras 
närstående, 
upplever ett 
uppföljande 
återbesök till 
den IVA som 
ansvarat för 
vården. 
 

Kvalitativ. 
Intervjuer 3-9 
månader efter 
ett uppföljande 
återbesök på 
IVA. 
Berättande 
utgångspunkt 
med klargörande 
frågor.  
Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys. 

9 patienter: 
8 män och 
1 kvinna. 
 
9 när- 
stående: 
1 man och 
8 kvinnor. 
 
 

Patienterna 
beskrev 
dagboken som 
värdefull då 
den gav dem 
en bild av vad 
som hade hänt 
och hur sjuka 
de hade varit. 
 

Hög 
21/25 

Engström, Å., 
Grip, K., 
Hamrén, M. 
 
2009 
Sverige 
 

Experiences 
of  
intensive 
care unit 
diaries: 
“touching a 
tender 
wound” 

Att beskriva 
personers 
upplevelser av 
en personlig 
dagbok skriven 
när de var 
kritiskt sjuka 
och vårdades 
på IVA. 
 
 

Kvalitativ. 
Intervjuer cirka 
12 månader 
efter utskrivning 
från IVA. 
Berättande 
utgångspunkt 
med klargörande 
frågor. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

9 patienter: 
4 män och 
5 kvinnor. 

Dagboken kan 
vara ett 
verktyg som 
kan hjälpa 
tidigare kritiskt 
sjuka att få en 
känsla av 
sammanhang 
avseende deras 
upplevelser vid 
kritisk sjuk-
dom. Men att 
läsa sin dagbok 
kan vara 
smärtsamt och 
krävande. 

Hög 
23/25 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Jones, C., 
Bäckman, C., 
Capuzzo, M., 
Egerød, I., 
Flaatten, H., 
Granja, C., 
Rylander, C., 
Griffiths, R.D. 
 
2010 
Storbritannien 
Sverige 
Italien 
Danmark 
Norge 
Portugal 
 

Intensive 
care diaries 
reduce new 
onset post 
traumatic 
stress 
disorder 
following 
critical 
illness: a 
randomised 
controlled 
trial 

Att studera 
huruvida IVA 
dagbok 
minskar 
förekomsten av 
nydebuterad 
PTSD efter 
intensivvårds-
krävande 
kritisk 
sjukdom. 

Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Interventions-
gruppen erhöll 
dagbok tillsam-
mans med ett 
förklarande 
samtal 1 månad 
efter utskrivning 
från IVA. 
Slutgiltig 
bedömning av 
utveckling av 
akut PTSD vid 3 
månader efter 
utskrivning från 
IVA. 
ICU Memory 
Tool (ICUMT), 
Post-Traumatic 
Stress Syndrome 
14 (PTSS-14) 
screening tool, 
PTSD 
Diagnostic Scale 
(PDS). 

352 
patienter. 
 
Interven-
tionsgrupp: 
123 män 
och 54 
kvinnor. 
 
Kontroll-
grupp: 
104 män 
och 71 
kvinnor. 
 
162 
respektive 
160 
patienter 
som 
fullföljde. 

Dagboken är 
en effektiv 
hjälp i 
patienternas 
psykologiska 
återhämtning 
och minskar 
incidensen av 
nydebuterad 
PTSD. 

Hög 
27/29 

Knowles, R.E., 
Tarrier, N. 
 
2009 
Storbritannien 
 

Evaluation 
of the effect 
of 
prospective 
patient 
diaries on 
emotional 
well-being 
in intensive 
care unit 
survivors: 
A 
randomized 
controlled 
trial 

Att utvärdera 
effekten av en 
prospektiv 
dagboks 
inverkan på 
ångest- och 
depressions-
nivåer hos en 
grupp intensiv-
vårdade 
patienter.  
 

Kvantitativ. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie.  
1:a mätning: 
1 månad efter 
utskrivning från 
IVA. 
2:a mätning:  
3 veckor efter 
1:a mätning. 
Experiment-
gruppen erhöll 
dagbok samt 
samtal med IVA 
sjuksköterska 
under veckan 
efter den 1:a 
mätningen.  
Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale (HADS). 

36 
patienter. 
 
Experi-
mentgrupp 
10 män 
och 8 
kvinnor.  
 
Kontroll-
grupp: 
11 män 
och 7 
kvinnor. 
 
 

Dagboken 
hade en 
signifikant 
positiv 
inverkan på 
patienternas 
ångest- och 
depressions- 
skattning 
nästan 2 
månader efter 
utskrivning 
från IVA. 
 
Det kvalitativa 
omdömet av 
dagboken var 
mycket 
positivt. 
Dagboken gav 
patienterna en 
känsla av att 
ha blivit väl 
omhänder-
tagna. 

Hög 
26/29 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Robson, W.R. 
 
2008 
Storbritannien 

An 
evaluation 
of patient 
diaries in 
intensive  
care 

Att utforska 
patienters 
upplevelser av 
att ta del av 
dagbok från 
vårdtiden på 
IVA. 

Kvalitativ. 
Enkätunder- 
sökning med 
möjlighet till 
egna reflek- 
tioner.  
 

20 
patienter. 
 

Dagboken kan 
vara till hjälp 
för patienterna 
att förstå tiden 
då de vårdades 
på IVA. 
Dagboken kan 
även ge 
patienterna en 
förståelse av 
familjens 
situation i 
samband med 
sjukdoms-
perioden. 

Medel 
18/25 

Storli, S.L., 
Lind, R. 
 
2009 
Norge 

The 
meaning of 
follow-up 
in intensive 
care: 
patients´ 
perspective 

Att utforska 
innebörden av 
patienters 
upplevda 
erfarenheter av 
att följas upp i 
ett program 
bestående av 
patientdag-
böcker, upp-
följande samtal 
och återbesök 
på IVA. 

Kvalitativ.  
Dagbok, 
uppföljande 
samtal och 
återbesök efter 
utskrivning från 
IVA. 
Stödanteck-
ningar vid 
uppföljande 
återbesök. 
Intervjuer vid 6 
och 18 månader 
efter utskrivning 
från sjukhus. 
 

10 
patienter 
vid upp- 
följande 
återbesök: 
6 män och 
4 kvinnor. 
 
8 patienter 
vid 1:a 
intervju-
tillfället. 
 
6 patienter 
vid 2:a 
intervju-
tillfället. 

Dagboken har 
betydelse för 
att påbörja 
patienternas 
reflektioner 
kring vårdtiden 
på IVA. 
 
 

Hög 
20/25 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Inget forskningsetiskt problem förelåg då examensarbetet genomfördes som en 

litteraturöversikt. Tillstånd eller godkännande från etisk kommitté behövde därför inte 

erhållas. De i resultatet inkluderade artiklarna var tidigare vetenskapligt granskade.  

 

Uppsatsförfattarna hade för avsikt att i möjligaste mån vara objektiva i sin granskning och 

analysering av artiklarna samt att redovisa de resultat som framkommit precist, korrekt, 

heltäckande och sanningsenligt oavsett åsikt. Författarna hade också för avsikt att använda sig 

av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt samt att vara väl medvetna om den 

förförståelse, i form av tidigare personliga erfarenheter och kunskaper som besuttits (Forsberg 

& Wengström, 2008; Olsson & Sörensen, 2008; Polit & Beck, 2008).  
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RESULTAT 
 

Resultatet redovisas utifrån frågeställningen: Hur upplever patienter att ta del av sin dagbok 

från vårdtiden på intensivvårdsavdelning?  

 

Resultatet är indelat i sex identifierade teman: Minnas, förstå, och uppnå sammanhang, 

Tillfrisknande och livskvalitet, Känslor och reaktioner på läsning, Innehåll av text, Fotografier 

samt Uppföljning.  

 

Minnas, förstå och uppnå sammanhang 
 

Patienterna upplevde det som värdefullt att läsa dagboken och att titta på fotografierna 

eftersom det gav dem en uppfattning om vad som hade hänt och hur sjuka de hade varit 

(Bergbom, Svensson, Berggren & Kamsula, 1999; Bäckman & Walther, 2001; Engström, 

Andersson & Söderberg, 2008; Engström, Grip & Hamrén, 2009; Robson, 2008). Genom 

dagboken fick patienterna en möjlighet till reorientering och identifiering till tid och rum 

(Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2009). Dagboken hjälpte patienterna att skapa en bild 

och en förståelse av tiden från vilken de bara hade fragmentariska eller inga minnen alls 

(Bergbom et al., 1999; Bäckman & Walther, 2001; Engström et al., 2008; Engström et al., 

2009; Robson, 2008). Den gav dem en skildring av tiden som de inte hade någon kontroll över 

(Engström et al., 2009). Patienterna hade ett behov av att försöka förstå vad de gått igenom 

och sökte efter mening i upplevelser och minnen. Beskrivningarna i dagboken av vad som 

hänt gav mening och ord till deras upplevelser och de kunde se samband mellan overkliga 

upplevelser och faktiska händelser. Dagboken var också till hjälp för patienterna i att uppnå en 

känsla av sammanhang (Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). De fick ett tidsperspektiv 

på hur lång sjukdomsperioden hade varit samt en inblick i hur sjukdomstillståndet hade 

varierat under vårdtiden (Bergbom et al., 1999).  

 

Patienterna upplevde att de kunde relatera till episoderna som fanns beskrivna i dagboken och 

kunde därmed koppla samman sina minnen från intensivvårdstiden med rätt dag och tidpunkt. 

Detta gjorde det lättare att kunna se tillbaka på vad som hade hänt och att förlika sig och 

acceptera händelsen. Genom dagboken påmindes patienterna om dagliga rutiner som personlig 

hygien, toalettbesök, ronder med läkare och sjuksköterskor samt medpatienters vård. De 

uppgav också att de kunde minnas drömmar, såväl bra drömmar som mardrömmar och 

hallucinationer (Bergbom et al., 1999). Minnena var blandade med drömmar och 

missuppfattningar. Patienterna beskrev till exempel mardrömmar om döden, att vara fångade 
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utan någon möjlighet att ta sig loss och personal som var elaka, och dessa upplevelser kändes 

verkliga för dem. När de hade problem att skilja mellan verklighet och drömmar var dagboken 

ett viktigt stöd för att förstå vad de verkligen hade gått igenom (Engström et al., 2009).  

 

En del av patienterna mindes besök från de närstående medan andra saknade minnen eller 

enbart mindes besöken som delar av drömmar eller hallucinationer. Det var därför av stort 

värde att från dagboken få bekräftat att de närstående hälsat på (Bergbom et al., 1999; 

Engström et al., 2009). Patienterna upplevde inte att deras minnen stimulerades eller 

förbättrades av dagboken men de upplevde att dagbokens innehåll möjliggjorde 

återuppbyggnad av den förlorade tiden samt gav möjlighet till en mer komplett bild av deras 

situation. De beskrev att de sökte stöd i dagboksanteckningarna när de inte mindes eller inte 

litade på sitt eget minne. Det som beskrevs i dagboken blev då ett bevis för att det verkligen 

hänt. För de patienter som inte alls kunde minnas vårdtiden på IVA blev dagboken 

huvudkällan till information (Egerød & Bagger, 2010).  

 

Tillfrisknande och livskvalitet  
 

Dagboken gav patienterna en större sjukdomsinsikt och en annan förståelse av vad som hade 

hänt med deras kropp (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). 

Därigenom blev det lättare att acceptera sjukdomstiden. De kunde dock fortfarande känna sorg 

och ibland ångest över att ha varit sjuka när de genom dagboken förstod hur illa däran de 

verkligen hade varit (Bergbom et al., 1999). Genom dagboken fick patienterna en tydligare 

och mer rättvisande bild av den svåra sjukdomsperioden. De fick också en förklaring till och 

en förståelse av den långsamma återhämtningen samt en mer realistisk målsättning för 

tillfrisknandet (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2009). Att få kunskap om hur sjuka de 

hade varit gav patienterna en insikt i hur lite det är som skiljer mellan liv och död och att livet 

inte ska tas för givet (Engström et al., 2009). De insåg hur skört livet kunde vara och var glada 

och tacksamma att de hade överlevt (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2009). De 

upplevde sig också ha blivit mer ödmjuka inför livet vilket förde med sig en önskan om att 

förändra deras liv till det bättre (Engström et al., 2009).  

 

Dagboken gav patienterna en känsla av trygghet och hjälpte dem att fortsätta att återuppbygga 

sina liv. Den underlättade att komma över känslan av sorg, smärta och av att vara otillräcklig 

(Bergbom et al., 1999). Dagboken användes också av patienterna för att mäta återhämtning 

och tillfrisknande. De beskrev hur de läste dagboken ett år efter vårdtiden på IVA för att 

jämföra hur det varit på den specifika dagen året innan. På så vis kunde de se vilka 
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förbättringar och framsteg som hade skett det senaste året (Engström et al., 2009). Patienter 

som tagit del av sin dagbok upplevde signifikant bättre allmän hälsa och vitalitet samt 

uppvisade signifikant högre värden på den sammantagna fysiska hälsan sex månader efter 

utskrivning från sjukhus. Detta i jämförelse med patienterna i kontrollgruppen, vilka inte tagit 

del av sin dagbok. Patienterna följdes under en treårsperiod och de positiva effekterna på den 

hälsorelaterade livskvaliteten visades kvarstå hos dem som tagit del av dagbok tillsammans 

med ett uppföljande samtal. Förbättringarna omfattade dimensionerna fysisk och mental hälsa 

(Bäckman et al., 2010). 

 

Patienter som fått ta del av sin dagbok, i syfte att förstå vad som hänt under vårdtiden på IVA, 

hade en signifikant positiv inverkan på emotionellt välbefinnande i form av såväl lägre ångest- 

som depressionsnivåer nästan två månader efter utskrivning från IVA. Experimentgruppen och 

kontrollgruppen var likvärdiga i sin bedömning av ångest- och depressionsnivåer innan 

interventionen i form av dagbok. Men experimentgruppen visade en statistiskt signifikant 

minskning av både ångest- och depressionsnivåer efter att ha fått ta del av sin dagbok jämfört 

med kontrollgruppen, där ingen signifikant skillnad kunde noteras (Knowles & Tarrier, 2009). 

Dagboken var en effektiv hjälp i patienternas psykologiska återhämtning och minskade 

incidensen av nydebuterad PTSD. Färre patienter bland dem som tagit del av sin dagbok 

diagnostiserades att ha nydebuterad PTSD tre månader efter utskrivning från IVA jämfört med 

patienterna i kontrollgruppen, vilka inte tagit del av sin dagbok. Vid jämförelse mellan 

interventions- och kontrollgruppen framkom att 13 % av patienterna i kontrollgruppen visade 

symtom tydande på PTSD jämfört med 5 % av patienterna i interventionsgruppen. Det syntes 

också en tillbakagång av PTSD relaterade symtom, hos de patienter i interventionsgruppen 

som visat symtom på PTSD en månad efter utskrivning från IVA, vid uppföljningen efter tre 

månader (Jones et al., 2010).  

 

Känslor och reaktioner på läsning  
 

Överlämnandet av dagboken sågs av patienterna som en gåva. Även om flera av patienterna 

var oroliga över innehållet i dagboken, när de tog emot den, såg de själva handlingen som en 

omedelbar symbol för att sjukvårdspersonalen önskade dem väl i deras återhämtning. 

Dagboken representerade en service som överträffade deras förväntningar på vården. Det kom 

spontana reaktioner om att till exempel vilja betala för dagboken (Storli & Lind, 2009). När 

patienterna insåg att dagboken verkligen var en gåva visade de reaktioner av förvåning och 

tacksamhet. Som till exempel att det var fantastiskt av personalen att ta sig tid att göra detta. 

Att texten var skriven direkt till den enskilda patienten visade att sjuksköterskan såg patienten 
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som en egen person istället för som ett medicinskt fall bland många andra. Detta var enligt 

patienterna ett bevis på stor omsorg och omtänksamhet (Bergbom et al., 1999; Knowles & 

Tarrier, 2009; Storli & Lind, 2009). 

 

Hur dagboken presenterades för patienterna upplevdes också som betydelsefullt. Patienterna 

uttryckte en önskan om att sjuksköterskan noggrant skulle vägleda dem genom ämnen som 

kunde vara svåra att möta. De uppskattade att sjuksköterskan tog sig tid och satte sig ned 

tillsammans med dem och inte bara överlämnade dagboken med en förväntan om att de genast 

skulle kunna läsa den. Samtidigt var det patienterna själva som måste utöva en viss kontroll. 

En patient beskrev till exempel att det tog lång tid innan han kunde läsa igenom dagboken och 

att han måste få göra det i sin egen takt (Storli & Lind, 2009).  

 

Det väcktes starka känslor hos patienterna att öppna en bok som skildrade deras egen kamp för 

överlevnad (Storli & Lind, 2009). De beskrev en rädsla för att börja läsa dagboken eftersom de 

förväntade sig att det skulle vara påfrestande. Rädslan bestod i att bli påmind om det svåra, 

som till exempel mardrömmar och skrämmande händelser (Bergbom et al., 1999; Egerød & 

Bagger, 2010; Engström et al., 2009). Ett sätt att hantera rädslan var att börja läsa dagboken 

från slutet (Engström et al., 2009). Såväl patienternas intresse och behov som deras 

läsfrekvens varierade (Egerød & Bagger, 2010). Några av patienterna undvek sin dagbok men 

de flesta valde ändå att ta del av den. Vissa av patienterna började läsa dagboken redan under 

vårdtiden på sjukhuset medan andra läste den först flera månader efter utskrivningen 

(Bergbom et al., 1999; Bäckman & Walther, 2001; Egerød & Bagger, 2010; Engström et al., 

2009; Jones et al., 2010; Robson, 2008).  

 

Oavsett när patienterna läste dagboken för första gången beskrev de tillfället som att fyllas av 

starka känslor och reaktioner (Engström et al., 2009; Robson, 2008). Det var chockerande att 

inse hur sjuka de hade varit (Robson, 2008). Patienterna var berörda och ledsna och de grät när 

de förstod vad de gått igenom. De kände samtidigt glädje över att ha överlevt (Engström et al., 

2009; Robson, 2008). När de väl började läsa dagboken fann de det svårt att fortsätta då 

läsningen var både smärtsam och krävande (Engström et al., 2009; Robson, 2008; Storli & 

Lind, 2009). Delar av dagboken upplevdes som overklig, som att de läste om någon annan, 

och de undrade ifall allt som var skrivet var riktigt sant (Engström et al., 2009; Storli & Lind, 

2009). När patienterna läste dagboken upplevdes det som att gå igenom det hela igen. 

Läsningen påminde patienterna om obehagliga och smärtsamma omvårdnadsåtgärder och 

behandlingar. Till exempel så kom minnen tillbaka av att andas med hjälp av ventilator, 
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sugning av sekret i luftvägarna och den efterföljande hostan och känslan av att vara illamående 

(Bergbom et al., 1999). Efter upprepad läsning kändes det lättare och skildringarna upplevdes 

som mindre skrämmande (Engström et al., 2009).   

 

Upplevelsen av att inte vara fullt medveten om vad som hänt och att läsa om sig själv som 

kritiskt sjuk samt om ens närståendes upplevelser tolkades enligt Engström et al. (2009) som 

att vidröra ett ömt sår. Trots att det var krävande och det väcktes starka känslor och reaktioner 

av att läsa dagboken beskrev patienterna betydelsen av att komma igenom innehållet eftersom 

de kände att det var viktigt att verkligen ta reda på vad som hade hänt. Dagboken fungerade 

som ett stöd för lång tid framöver. En manlig patient berättade att han förvarade dagboken i ett 

kassaskåp eftersom han absolut inte ville förlora den (Engström et al., 2009). Patienterna 

anförtrodde familjen, men även vänner, arbetskamrater och sjukvårdpersonal, att läsa i 

dagboken (Bäckman & Walther, 2001; Egerød & Bagger, 2010; Jones et al., 2010). En 

kvinnlig patient, som hade läst sin dagbok upprepade gånger, förvarade sin dagbok i köket så 

att även familj och vänner skulle kunna läsa i den (Egerød & Bagger, 2010). 

 

Dagbokens beskrivning av omsorgen som patienterna fått från de närstående gjorde dem 

glada. Ibland kunde det upplevas som svårt att läsa om de närståendes oro för dem samt hur 

mycket de brytt sig om dem (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2008; Engström et al., 

2009). Skildringarna i dagboken gav en förståelse av hur svår familjens situation måste ha 

varit och vissa av patienterna grät med tanke på detta när de läste dagboken (Bergbom et al., 

1999; Engström et al., 2008; Engström et al., 2009; Robson, 2008). Informationen om vilka 

som varit på besök visade sig kunna vara en källa till både glädje över dem som besökt dem 

men också till besvikelse över uteblivna besök (Bergbom et al., 1999).  

 

Innehåll av text 
 

Patienterna uppskattade detaljerad och kontinuerligt skriven information. Det var 

betydelsefullt att dagboken var skriven med en personlig och mänsklig ton samt med ett språk 

som var lätt att förstå (Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). De närståendes 

anteckningar beskrevs som de mest betydelsefulla delarna av dagboken då de upplevdes som 

personliga i motsats till vårdpersonalens. Anteckningarna av vårdpersonalen upplevdes ofta 

vara fokuserade på behandling och åtgärder medan de närstående var mer inriktade på att 

skriva om vardagslivet, vilka som hade hälsat på och hur de närstående upplevde situationen 

(Engström et al., 2009). Innehållet i det vänner skrivit kunde upplevas som smärtsamt att läsa 

(Robson, 2008).  
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Det upplevdes som betydelsefullt att anteckningarna fördes regelbundet. Många gånger fanns 

en stor variation i hur ofta anteckningarna fördes och detta tillsammans med att skrivandet var 

frivilligt medförde att delar av händelseförloppet saknades eller endast var summariskt 

beskrivet (Egerød & Bagger, 2010). Det var också en svaghet enligt patienterna att dagboken 

inte påbörjades förrän efter ett par dygns vårdtid vilket medförde att för patienten särskilt 

viktiga och kritiska händelser kunde saknas eller endast var summariskt återgivna. Detta 

skapade luckor och tomrum för vad som hänt under vårdtiden och gjorde dagboken till en 

ofullständig informationskälla (Egerød & Bagger, 2010; Robson, 2008). Beskrivningar och 

fotografier av rummet och den tekniska utrustningen runt sängen på IVA upplevdes också som 

värdefullt då dessa skildringar gav patienterna en möjlighet att få en bild av hur saker 

verkligen varit, och var man befunnit sig (Storli & Lind, 2009). Dagboken borde enligt vissa 

av patienterna ha fortsatt även på vårdavdelningen eftersom minnena av denna period också 

var förvirrade och oklara (Knowles & Tarrier, 2009; Robson, 2008). En del av patienterna 

uttryckte att de inte ville att dagboken skrevs inför dem. Som exempel på detta nämndes att 

om du upplever förvirring ger det inga bra signaler att någon sitter och gör noteringar om dig 

då det kan förstärka känslan av förvirring eller förföljelse (Bergbom et al., 1999).  

 

Dagbokens kvalitet skulle enligt patienterna förbättras om fler detaljer togs med i dagboken 

(Knowles & Tarrier, 2009). En del av patienterna efterlyste mer detaljerade och personliga 

beskrivningar medan några istället tyckte att innehållet skulle vara mindre personligt. 

Beskrivningar av drömmar, mardrömmar och patientens beteende vid till exempel förvirring 

borde prioriteras framför allmängiltiga ämnen. Innehållet i dagboken förskönade verkligheten 

och var godtyckligt skrivet och stämde inte alltid överens med de egna minnena eller det som 

berättades av de närstående (Egerød & Bagger, 2010). En del av patienterna uttryckte en 

önskan om att innehållet skulle vara mer medicinsk inriktat (Robson, 2008) medan andra var 

av helt motsatt åsikt (Storli & Lind, 2009). Fler personalkategorier borde också ha deltagit i 

skrivandet enligt patienterna (Robson, 2008).   
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Fotografier 
 

De flesta patienterna upplevde fotografierna som något positivt (Bäckman & Walther, 2001; 

Egerød & Bagger, 2010; Engström et al., 2009; Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). 
Fotografierna hjälpte patienterna att få en mer realistisk syn på sin tillfrisknandeperiod och 

blev ett bevis på vad de gått igenom (Engström et al., 2008; Engström et al., 2009; Storli & 

Lind, 2009). När patienterna tittade på fotografier av sig själv ökade deras förståelse av de 

egna minnena av kroppsliga förnimmelser i varierande situationer. Ett fotografi på patienten 

med en trakealtub fäst vid ena mungipan eller en åtsittande syrgasmask framför ansiktet kunde 

till exempel ge en förklaring till oförklarliga förnimmelser från ansiktet. Svårtolkade 

synintryck tillfördes också en mening genom fotografier. Såsom till exempel hos patienten 

som förstod att han sett övervakningsmonitorn som en tv-skärm. Fotografier från besök 

upplevdes som särskilt värdefulla och sågs som en bekräftelse på de närståendes närvaro samt 

kärlek och omsorg. Texten och fotografierna kunde bekräfta nära band mellan personer. Dessa 

kunde också fungera som ett band mellan personer efter behandlingsperioden då de hjälptes åt 

i efterförloppet (Storli & Lind, 2009). 

 

Det upplevdes ibland som hemskt och framkallade känslor av sorg, ledsamhet och rädsla att se 

sig själv så svårt sjuk. Fotografierna kunde också upplevas som kränkande, motbjudande och 

skrämmande (Engström et al., 2009; Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). Ibland kunde det 

dröja innan patienterna tog del av sin dagbok på grund av rädslan över att se sig själv svårt 

sjuk eller skadad (Egerød & Bagger, 2010). Någon patient poängterade att det var bra att 

bilder på exempelvis blod inte fanns med. Vissa patienter betonade betydelsen av att verkligen 

se hur hemskt det varit för att kunna se realistiskt på sitt tillfrisknande (Storli & Lind, 2009). 

Fler fotografier önskades så att hela händelseförloppet kunde följas. Det föreslogs till exempel 

ett avslutande fotografi innan överflyttning till vårdavdelning (Egerød & Bagger, 2010; 

Robson, 2008).  

 

Uppföljning 
 

Patienterna uttryckte ett behov av att samtala med närstående, vänner och vårdpersonal om 

vad de varit med om under sin sjukdomstid (Engström et al., 2008; Engström et al., 2009; 

Storli & Lind, 2009). Det uppföljande återbesöket på IVA mottagning beskrevs av patienterna 

som betydelsefullt för att öka förståelsen av vad som hänt under vårdtiden på IVA (Engström 

et al., 2008; Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). Genom att samtala med 

vårdpersonalen kunde innehållet i dagboken och de egna upplevelserna förklaras och 
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diskuteras. Patienterna beskrev ett behov av att vända texten ut och in och att ställa upprepade 

frågor för att få en bekräftelse på att det som var skrivet i dagboken överensstämde med 

verkligheten (Engström et al., 2009). Dagboken var ett underlag för att öppna upp 

konversationen under samtalet vid återbesöket samt när patienterna talade med andra som 

kände till deras sjukdomstid (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2008; Engström et al., 

2009; Storli & Lind, 2009). Texten i dagboken fokuserade på vad patienten upplevt i de 

situationer som beskrevs. Genom att vara nyfiken och ställa frågor var sjuksköterskan till hjälp 

för patienten i att sätta ord på dessa upplevelser. Samtalet blev en möjlighet för patienten att 

besvara de öppna frågor som sjuksköterskan framställt i dagbokstexten. Detta gjorde det 

möjligt att påbörja reflektion och tolkning av vårdtiden på IVA (Storli & Lind, 2009). 
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DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultaten  
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att ta del av sin 

dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning.  

 

Resultatet visade på att patienterna upplevde det som värdefullt att läsa dagboken och att titta 

på fotografierna eftersom det gav dem en uppfattning om vad som hade hänt och hur sjuka de 

hade varit (Bergbom et al., 1999; Bäckman & Walther, 2001; Engström et al., 2008; Engström 

et al., 2009; Robson, 2008). Dagboken hjälpte patienterna att skapa en bild och en förståelse 

av tiden från vilken de bara hade fragmentariska eller inga minnen alls (Bergbom et al., 1999; 

Bäckman & Walther, 2001; Engström et al., 2008; Engström et al., 2009; Robson, 2008). 

Genom dagboken fick patienterna en större sjukdomsinsikt och en annan förståelse av vad 

som hade hänt med deras kropp (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2009; Storli & Lind, 

2009). De fick också en förklaring till och en förståelse av den långsamma återhämtningen 

samt en mer realistisk målsättning för tillfrisknandet (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 

2009). Det var krävande och det väcktes starka känslor och reaktioner hos patienterna när de 

läste i dagboken (Engström et al., 2009; Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). Trots detta 

beskrev patienterna betydelsen av att komma igenom innehållet eftersom de kände att det var 

viktigt att verkligen ta reda på vad som hade hänt. Dagboken fungerade som ett stöd för lång 

tid framöver (Engström et al., 2009). 

 

Patienterna uppskattade detaljerad och kontinuerligt skriven information och att dagboken var 

skriven med en personlig och mänsklig ton samt med ett språk som var lätt att förstå 

(Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). Fotografierna upplevdes av de flesta patienterna 

som något positivt (Bäckman & Walther, 2001; Egerød & Bagger, 2010; Engström et al., 

2009; Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). Det upplevdes ibland som hemskt och framkallade 

känslor av sorg, ledsamhet och rädsla att se sig själv så svårt sjuk. Fotografierna kunde också 

upplevas som kränkande, motbjudande och skrämmande (Engström et al., 2009; Robson, 

2008; Storli & Lind, 2009). Patienterna uttryckte ett behov av att samtala med närstående, 

vänner och vårdpersonal om vad de varit med om under sin sjukdomstid (Engström et al., 

2008; Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). Det uppföljande återbesöket på IVA 

mottagning beskrevs av patienterna som betydelsefullt för att öka förståelsen av innehållet i 

dagboken och av vad som hänt under vårdtiden på IVA (Engström et al., 2008; Engström et 

al., 2009; Storli & Lind, 2009).  
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Resultatdiskussion  
 

Hur upplever patienter att ta del av sin dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning? 

 

I denna litteraturöversikt framkom att patienterna upplevde det som värdefullt att läsa 

dagboken och att titta på fotografierna eftersom det gav dem en uppfattning om vad som hade 

hänt och hur sjuka de hade varit (Bergbom, Svensson, Berggren & Kamsula, 1999; Bäckman 

& Walther, 2001; Engström, Andersson & Söderberg, 2008; Engström, Grip & Hamrén, 

2009; Robson, 2008). Patienterna hade ett behov av att försöka förstå vad de gått igenom och 

sökte efter mening i upplevelser och minnen. Genom att i dagboken få beskrivningar av vad 

som hänt gavs mening och ord till deras upplevelser och de kunde se samband mellan 

overkliga upplevelser och faktiska händelser. Patienterna upplevde därmed en känsla av 

sammanhang (Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). Sjuksköterskan har en viktig del i 

att förmedla information om vad som hänt för att patientens behov av att kunna reorientera sig 

ska underlättas (Hupcey & Zimmerman, 2000). Genom att få information får patienten 

möjlighet till att återfå känslan av kontroll över sin situation (Söderkvist, 2001).  

 

Det finns en kvarstående nedsättning av livskvaliteten vid uppföljning sex månader efter 

intensivvårdstiden. Livskvaliteten påverkas av flera aspekter bland annat av sjukdomen som 

orsakade behovet av intensivvård samt minnen och upplevelser från den kritiska tiden 

(Hofhuis et al., 2008). I denna litteraturöversikt ingick tre artiklar vilka redovisade kvantitativa 

studier som behandlade dagbokens effekt på den psykiska hälsan och livskvaliteten efter 

intensivvård. Dessa studier visade på att dagboken hade positiv inverkan på den psykiska 

hälsan beträffande livskvalitet, ångest, depression och PTSD (Bäckman et al., 2010; Jones et 

al., 2010; Knowles & Tarrier, 2009). Det finns risk för psykiska problem efter intensivvård 

vilka kan få konsekvenser för patientens fortsatta rehabilitering. Detta kan i vissa fall leda till 

PTSD. Det är därför av största vikt att patienten följs upp avseende den psykiska hälsan likväl 

som den fysiska (Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Jones et al., 2001; Löf et al., 2006; 

Samuelsson et al., 2007b). Det finns också en ökad risk för att utveckla PTSD om det funnits 

vanföreställningar under vårdtiden eller om patienten har få riktiga minnen från vårdtiden 

(Jones et al., 2001). Dessa kvantitativa studier omfattade endast en kort tidsperiod. Med 

studier omfattande en längre tidsperiod borde resultaten enligt uppsatsförfattarna kunna bli 

mer tillförlitliga. I studien om livskvalitet av Bäckman et al. (2010) saknades uppgifter om hur 

livskvaliteten varit innan intensivvårdtiden vilket försvårar värderingen av resultatet.  
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Patienterna visade enligt uppsatsförfattarna på ett engagemang rörande dagboken då de 

föreslog och framförde önskemål om förbättringar så att dagboken skulle kunna vara till ännu 

mer nytta för framtida patienter. De uppskattade detaljerad och kontinuerligt skriven 

information och att dagboken var skriven med en personlig och mänsklig ton samt med ett 

språk som var lätt att förstå (Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). Enligt patienterna 

var det viktigt att beskriva patientens situation så som den är och att inte försköna verkligheten 

eller att undvika svåra saker (Egerød & Bagger, 2010). Det är enligt uppsatsförfattarna en 

konst att uttrycka sig i skrift vilket vi människor har olika fallenhet för. I vissa fall kanske 

vårdpersonalen undviker eller inte vågar beskriva en del händelser på grund av osäkerhet kring 

hur mycket patienten orkar läsa.  

 

Människor är olika individer och har olika behov. I litteraturöversikten framkom variationer i 

patienternas behov och önskemål. Det kan enligt uppsatsförfattarna vara svårt och näst intill 

omöjligt att som vårdpersonal avgöra vad den enskilde patienten anser är rätt information. En 

del av patienterna efterlyste mer detaljerade och personliga beskrivningar medan andra istället 

ansåg att innehållet skulle vara mindre personligt (Egerød & Bagger, 2010; Knowles & 

Tarrier, 2009). En del av patienterna uttryckte en önskan om att innehållet skulle vara mer 

medicinsk inriktat medan andra var av helt motsatt åsikt (Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). 

Upplevelser av fotografier visade på liknande problematik. Någon patient poängterade till 

exempel att det var bra att bilder på exempelvis blod inte fanns med. Vissa patienter betonade 

betydelsen av att verkligen se hur hemskt det varit för att kunna se realistiskt på sitt 

tillfrisknande (Storli & Lind, 2009). Fotografierna kunde upplevas som kränkande, 

motbjudande och skrämmande (Engström et al., 2009; Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). 

Användandet av fotografier ställer krav på att den ansvariga sjuksköterskan har ett etiskt 

tänkande kring vad som är lämpligt att fotografera. Sjuksköterskan måste använda sina 

kliniska kunskaper och erfarenheter för att avgöra lämpligheten i varje enskilt fall (Storli & 

Lind, 2009). Vad som anses lämpligt att fotografera är enligt uppsatsförfattarna troligen 

mycket individuellt. Gulbrandsen och Stubberud (2009) och Åkerman et al. (2010) poängterar 

att dagbokens innehåll måste vara etiskt och juridiskt försvarbart.  

 

Det var enligt patienterna en svaghet att dagboken inte påbörjades förrän efter ett par dygns 

vårdtid vilket medförde att för patienten särskilt viktiga och kritiska händelser kunde saknas 

eller endast var summariskt återgivna. Detta skapade luckor och tomrum för vad som hänt 

under vårdtiden och gjorde dagboken till en ofullständig informationskälla (Egerød & Bagger, 

2010; Robson, 2008). Många intensivvårdsavdelningar påbörjar dagboken då patienten har en 



 

30 
 

förväntad vårdtid på tre dygn eller mer (Åkerman et al., 2010). Enligt uppsatsförfattarnas 

erfarenhet kan detta ha sin orsak i att den första kritiska tiden på IVA i första hand åtgår till 

livsuppehållande åtgärder och behandlingar. Med tanke på att patienterna ändå saknade 

redogörelser för denna tid finns det dock anledning till att i möjligaste mån försöka att påbörja 

dagboken i ett tidigare skede av vårdtiden.  

 

Det råder olika policy i olika länder huruvida de närstående deltar i skrivandet av dagboken 

(Egerød & Bagger, 2010; Gulbrandsen & Stubberud, 2009; Åkerman et al., 2010). I de fall där 

de närstående hade skrivit i dagboken ansågs dessa anteckningar som de mest betydelsefulla 

delarna då de upplevdes som personliga i motsats till vårdpersonalens (Engström et al., 2009). 

Innehållet i det vänner skrivit kunde upplevas som smärtsamt att läsa (Robson, 2008). Detta 

borde enligt uppsatsförfattarna kunna undvikas genom att vårdpersonalen ger den närstående 

handledning och instruktioner i hur dagbokens anteckningar bäst bör utformas. Det är vanligt 

förekommande enligt uppsatsförfattarnas erfarenhet att dagbokens anteckningar skrivs inne 

hos patienten vilket en del patienter enligt Bergbom et al. (1999) påpekade som olämpligt då 

det kunde förstärka känslan av förvirring eller förföljelse. 

 

Hur dagboken presenterades för patienterna var också betydelsefullt. Patienterna uttryckte en 

önskan om att sjuksköterskan noggrant skulle vägleda de genom ämnen som kunde vara svåra 

att möta. De uppskattade att sjuksköterskan tog sig tid och satte sig ned tillsammans med dem 

och inte bara överlämnade dagboken med en förväntan om att de genast skulle kunna läsa den 

(Storli & Lind, 2009). Uppsatsförfattarna undrar om tidpunkten för överlämnandet av 

dagboken har betydelse för patientens mottaglighet av dess innehåll. Patienterna beskrev hur 

de kände en rädsla för att börja läsa dagboken eftersom de förväntade sig att det skulle vara 

svårt. Rädslan bestod i att bli påmind om det svåra, som till exempel mardrömmar och 

skrämmande händelser (Bergbom et al., 1999; Egerød & Bagger, 2010; Engström et al., 

2009). Det väcktes starka känslor hos patienterna att öppna en bok som skildrade deras egen 

kamp för överlevnad. Läsningen var både smärtsam och krävande (Engström et al., 2009; 

Robson, 2008; Storli & Lind, 2009). Patienterna beskrev betydelsen av att de trots detta ville 

komma igenom innehållet eftersom de kände att det var viktigt att verkligen ta reda på vad 

som hade hänt (Engström et al., 2009). 

 

Dagboken upplevdes av de flesta patienterna som något värdefullt. Det framkom dock enligt 

litteraturöversikten vissa risker och problem i samband med dagboksanvändningen. Enligt 

uppsatsförfattarna är det därför av betydelse att patienterna får stöd och hjälp i samband med 
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läsandet. Det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om vad som händer efter att 

patienterna fått ta del av sin dagbok och att en uppföljning sker av hur patienterna mår efter 

läsningen. Patienterna bör till exempel inte lämnas ensamma med sina tankar och funderingar.  

 

Patienterna uttryckte ett behov av att samtala med närstående, vänner och vårdpersonal om 

vad de varit med om under sin sjukdomstid (Engström et al., 2008; Engström et al., 2009; 

Storli & Lind, 2009). Det kan av olika anledningar vara svårt att tala med sina närstående om 

sina upplevelser (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Patienten kan vara rädd för att berätta om 

de minnesbilder av hallucinationer och mardrömmar som denne bär på (Granberg et al., 

1998). Uppsatsförfattarna anser att patienternas synpunkter om det uppföljande återbesöket på 

IVA mottagning är viktiga att ta till vara. Patienterna beskrev återbesöket som betydelsefullt 

för att öka förståelsen av innehållet i dagboken och av vad som hänt under vårdtiden på IVA 

(Engström et al., 2008; Engström et al., 2009; Storli & Lind, 2009). Enligt riktlinjer från SFAI 

(2009) bör patienten erbjudas uppföljande samtal genom ett återbesök på IVA. Det finns dock 

enligt vad uppsatsförfattarna erfar för tillfället inte möjlighet att på alla sjukhus erbjuda 

återbesök efter intensivvård. Detta beroende på prioriteringar utifrån bland annat ekonomiska 

resurser och personaltillgång. Det finns behov av att utveckla uppföljningen av IVA patienter. 

Robson (2008) jämför till exempel IVA patienter med patienter som haft hjärtinfarkt och 

menar att IVA patienter inte har samma utbud och service av standardiserade uppföljnings- 

och rehabiliteringsprogram som denna patientgrupp. 

 

Det saknas nationella riktlinjer för hur dagboken bör utformas (Åkerman et al., 2010). Detta 

visar sig enligt uppsatsförfattarna som väsentliga skillnader i dagbokens kvalitet beroende på 

vem som skriver och vad som skrivs. Uppsatsförfattarna anser att genom att standardisera 

utformningen av dagboken och genom att skapa nationella riktlinjer baserade på studier inom 

ämnet så borde dagbokens innehåll och kvalitet, och därigenom också dess betydelse, kunna 

förbättras.  
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Metoddiskussion 
 

Detta examensarbete genomfördes som en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt 

kan vara att sammanställa det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt område, vilket i sin tur 

kan utgöra underlag för ny forskning (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att ta del av sin 

dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning. Då önskan var att få en så heltäckande bild 

som möjligt om det rådande forskningsläget och de kunskaper och erfarenheter som för 

tillfället finns inom det valda ämnesområdet anser uppsatsförfattarna att litteraturöversikt var 

ett lämpligt val av metod. 

 

Artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL och PubMed, vilka rekommenderas för 

sökning av artiklar och studier inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008; 

Polit & Beck, 2008). Uppsatsförfattarna anser att de valda sökorden var relevanta utifrån 

litteraturöversiktens syfte och frågeställning. Som framgår av Tabell 1 återfanns flera av 

artiklarna under olika kombinationer av sökord. Sökningen utfördes med år 2000-2011 som 

enda begränsning. Detta i syfte att möjliggöra en så heltäckande artikelsökning som möjligt. 

En utökad artikelsökning utfördes för årtalen 1995-1999 i syfte att finna ytterligare artiklar 

som behandlade patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning. Denna sökning resulterade i en artikel, motsvarande litteratur-

översiktens syfte och frågeställning. Artikeln inkluderades i litteraturöversikten då den enligt 

uppsatsförfattarna ansågs tillföra särskilt viktig kunskap. För att säkerställa en heltäckande 

artikelsökning utfördes även manuell sökning via tidigare funna artiklars referenslistor. 

Genom att använda sig av såväl databassökning som manuell sökning anser sig författarna ha 

utfört en heltäckande artikelsökning.  

 

I litteraturöversikten inkluderades totalt 10 vetenskapligt granskade engelskspråkiga artiklar 

publicerade år 1999-2010. Artiklarna omfattade studier huvudsakligen gällande vuxna 

individer. I en av studierna ingick individer under 18 år. Systematiska litteraturöversikter 

exkluderades, då primärkällor ansågs ha högre kvalitet och trovärdighet (Polit & Beck, 2008). 

Ett flertal artiklar exkluderades då de behandlade dagbok i kombination med intensivvård 

men ur ett annat perspektiv än denna litteraturöversikts syfte. Av 33 lästa abstract, varav 23 

artiklar behandlade dagbok i kombination med intensivvård, motsvarade endast 10 artiklar 

litteraturöversiktens syfte och frågeställning. De exkluderade artiklarna redovisade 

vårdpersonalens upplevelser av dagboksanvändning på IVA. Det vill säga vad vårdpersonalen 

upplevde som betydelsefullt för patienterna och hur dagboken, enligt dessa, borde utformas 
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avseende innehåll och struktur. Uppsatsförfattarna uppfattar i och med detta, tillsammans med 

den omfattande artikelsökning som utförts, att studier gällande patienters upplevelser av att ta 

del av dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning troligtvis är få. 

 

Dagbok på IVA är en relativt ny företeelse vilket också tydligt framkom i samband med 

artikelsökningen. 8 av de 10 i litteraturöversikten inkluderade artiklarna var från år 2008 och 

framåt. Endast en av artiklarna var publicerad före år 2000. De i litteraturöversikten ingående 

artiklarna/studierna var visserligen få men visade på samstämmiga resultat. Detta gällde även 

gentemot den äldsta inkluderade artikeln vilken var från år 1999 och utformad som en 

pilotstudie. Överrensstämmelsen i de inkluderade artiklarnas/studiernas resultat stärker enligt 

uppsatsförfattarna även denna litteraturöversikts resultat. Kvalitetsbedömningen av de utvalda 

artiklarna (n=10) genomfördes enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning av kvalitativa 

studier respektive kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2006). 

Med hjälp av granskningsmallarna värderades de vetenskapliga artiklarnas kvalitet. Samtliga 

10 kvalitetsbedömda artiklar, 7 kvalitativa och 3 kvantitativa, inkluderades i 

litteraturöversikten. Artiklarna/studierna med måttligt bevisvärde (n=3) visade på 

samstämmiga resultat med artiklarna/studierna vilka hade högt bevisvärde (n=7) och ansågs 

därför kunna inkluderas i litteraturöversikten.  

 

Uppsatsförfattarna genomförde de olika stegen i litteraturöversikten gemensamt samt med 

likvärdig arbetsfördelning. Vissa moment av arbetet, såsom till exempel översättning av 

engelsk text, utfördes av båda författarna såväl var för sig som gemensamt. Detta är enligt 

uppsatsförfattarna en styrka och har ökat förståelsen av innebörden i de engelska uttrycken 

samt minskat risken för eventuella feltolkningar i samband med översättningen av 

textmaterialet från engelska till svenska. De inkluderade artiklarna lästes upprepade gånger av 

uppsatsförfattarna för att få ett helhetsintryck och en ökad förståelse för textens innehåll. 

Diskussioner fördes kontinuerligt mellan de båda författarna under arbetets gång. De centrala 

fynden i studiernas resultat indelades i kategorier som sedan utmynnade i sex olika teman. 

Litteraturöversiktens resultat valdes av uppsatsförfattarna att redovisas som teman för att 

skapa en överskådlighet. Samarbetet de båda uppsatsförfattarna emellan i samband med 

granskning och analysering liksom i det övergripande systematiska tillvägagångssättet har 

bidragit till att skapa en så objektiv och sanningsenlig redovisning som möjligt av de i 

litteraturöversikten inkluderade artiklarnas/studiernas resultat. Uppsatsförfattarna anser också 

att de använt sig av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt samt varit väl medvetna om 

den förförståelse, i form av tidigare personliga erfarenheter och kunskaper, som besuttits.  
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Vid kvalitativa studier är det vanligt förekommande att urvalsgrupperna är små och icke 

randomiserade. Urvalsgruppens storlek avgörs utifrån när datamättnad anses uppnådd, 

beroende på vilket informationsbehov som råder med tanke på studiens syfte (Polit & Beck, 

2008). Flera av de studier som ingick i denna litteraturöversikt hade få studiedeltagare. 

Studierna var dock i gengäld innehållsrika och varierande samt lyfte fram olika synvinklar 

med en tydlig struktur, vilket är betydelsefullt för den kvalitativa studiens kvalitet (Forsberg 

& Wengström, 2008). Randomiserade studier anses enligt Forsberg och Wengström (2008) ha 

högst bevisvärde. Endast 3 av de totalt 10 artiklarna i denna litteraturöversikt var kvantitativa, 

varav 2 av dessa var randomiserade. Patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från 

vårdtiden på intensivvårdsavdelning kan vara svårt att mäta med objektiva mått och är enligt 

uppsatsförfattarna mer av kvalitativ karaktär.  

 

De i litteraturöversikten redovisade studierna hade i vissa fall få studiedeltagare, ett 

urvalsförfarande eller ett bortfall som var otydligt redovisat. Förfarandet vid överlämnandet 

av dagboken skiljde sig också åt mellan de olika studierna vilket medförde svårigheter i att 

jämföra de olika studiernas resultat. Dessa ovanstående faktorer påverkar trovärdigheten i de 

ingående studierna och kan även påverka trovärdigheten i denna litteraturöversikts resultat. 

Dock anser uppsatsförfattarna att litteraturöversikten redovisar för den kunskap som idag 

finns om patienters upplevelser av att del av dagbok från vårdtiden på intensivvårdsavdelning.  

 

De i artiklarna redovisade studierna var huvudsakligen genomförda i de nordiska länderna. 

Förhållandena och värderingarna i dessa länder är jämförbara med de svenska. 

Litteraturöversiktens resultat anses därmed överförbart till svenska förhållanden. 
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Slutsats/Konklusion 
 

Tidigare kritiskt sjuka patienter upplevde, genom att ta del av dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning, större förståelse och bearbetning av sin sjukdomsperiod, vilket skulle 

kunna medföra förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. Det var krävande och det väckts starka 

känslor och reaktioner hos patienterna av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning. Dagboken fungerade som ett stöd för patienterna för lång tid 

framöver.  

 

Genom att belysa patienters upplevelser av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning är vår förhoppning att denna litteraturöversikt kan medverka till ökad 

förståelse av betydelsen av att skriva dagbok till kritiskt sjuka intensivvårdspatienter. 

Litteraturöversikten skulle vidare kunna vara ett underlag till utformning av tydligare 

riktlinjer i samband med dagboksanvändning på IVA. 

 
Förslag till vidare forskning  
 

Det föreligger ett behov av utökad forskning för att utvärdera betydelsen av att skriva dagbok 

till kritiskt sjuka patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. Uppsatsförfattarna anser att 

det finns ett behov av fler randomiserade kontrollerade studier med ett större urval av 

patienter som sträcker sig över en längre tidsperiod. Det finns behov av kvantitativa studier i 

syfte att mäta dagbokens effekter på tidigare kritiskt sjuka intensivvårdspatienters allmänna 

hälsa och välmående, såväl psykiskt som fysiskt. Dessutom föreslår uppsatsförfattarna 

ytterligare kvalitativa studier i syfte att beskriva tidigare kritiskt sjuka intensivvårdspatienters 

upplevelser och erfarenheter av att ta del av sin dagbok från vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning. 
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