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Abstrakt 

Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som känne-

tecknas av ångest och oro relaterat till situationer som påminner om en trau-

matisk händelse. Intensivvårdsrelaterad PTSD har fått ökad uppmärksamhet 

de senaste åren. Genom ett preventivt arbete och tidiga insatser minskar ris-

ken för att patienter utvecklar PTSD. För att detta ska ske krävs god kunskap 

av problemet hos intensivvårdspersonal. Hur deras erfarenheter ser ut är tidi-

gare outforskat. 

Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors och anestesiolo-

gers erfarenheter av intensivvårdsrelaterad PTSD hos intensivvårdspatienter.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Semistrukturerade och individu-

ella intervjuer genomfördes med nio intensivvårdssjuksköterskor och fyra an-

estesiologer. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: En känsla att vi kan göra 

mer, Att normalisera livet och Fortsatt stöd efter tiden på IVA. Resultatet vi-

sade att delirium upplevdes vara en ledande riskfaktor till PTSD. Relationer 

och kommunikation upplevdes som viktiga i det profylaktiska arbetet mot 

PTSD. Post-IVAmottagningar och dagböcker tros kunna bidra till bättre upp-

följning och kan fungera preventivt mot PTSD. 

Slutsats: Resultatet visar att det finns en liten erfarenhet om PTSD efter in-

tensivvård, ändå förekom ett omedvetet preventivt arbete. En organisatorisk 

satsning behövs för att öka medvetenhet hos intensivvårdspersonalen. Det 

behövs mer kvalitativ och kvantitativ forskning om bland annat riskfaktorer 

och uppföljning gällande intensivvårdsrelaterad PTSD. 

Nyckelord 

Posttraumatiskt stressyndrom, intensivvård, erfarenheter, intervjustudie, in-

tensivvårdssjuksköterskor, anestesiologer, vårdande relation, kvalitativ inter-

vjustudie 
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Abstract 

Background: Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a condition character-

ized by anxiety related to situations that recall a traumatic event. PTSD re-

lated to intensive care have gotten more attention in recent years. Through a 

preventive work approach and early efforts, the risk for developing PTSD is 

lowered. For this to happen the need for knowledge among intensive care 

workers is crucial. Their experience has not been researched before. 

Aim: The aim was to describe intensive care nurses and anaesthesiologists’ 

experiences of intensive care related PTSD for the patient. 

Method: A qualitative interview study was performed. Semi structured inter-

views with nine intensive care nurses and four anaesthesiologists were car-

ried out. The data was analysed through qualitative analysis.  

Result: The analysis resulted in three categories: A feeling that we can do 

more, To normalize life and Continuous follow-up after intensive care. The 

result showed that delirium was thought to be a leading cause of PTSD. Rela-

tions and communications were believed to be important parts of the prophy-

lactic work against PTSD. Follow-up clinics and diaries should contribute to 

a better follow up of patients and can help in preventing PTSD. 

Conclusion: The result showed that there is little experience about PTSD af-

ter intensive care, still the personnel worked unconsciously with prevention. 

An organizational approach is necessary to raise awareness among the inten-

sive care personnel. More quantitive and qualitative research is needed. Pref-

erably looking at risk factors and follow-up regarding intensive care related 

PTSD. 

Keywords 

Posttraumatic stress disorder, intensive care, experiences, intensive nurse, an-

aesthesiologist, caring relationship, qualitative interview study 
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1 Inledning 

Inom intensivvård möter personal dagligen svårt sjuka patienter som befinner 

sig i psykiska, fysiska och själsliga stress- och kristillstånd. Patienter som 

vårdas på en intensivvårdsenhet (IVA) kan som följd av detta utveckla psy-

kologiska problem. Bland dessa märks bland annat ångest, depression och 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD är ett tillstånd som uppkommer 

efter traumatiska upplevelser, där rädsla, skräck och hjälplöshet utvecklas. 

Tillståndet kännetecknas av stark ångest och hög stressnivå. 

 

Intensivvårdsrelaterad PTSD har uppmärksammats i flertalet studier de sen-

aste åren. Författarna till denna magisteruppsats har genom tidigare arbete 

och fältstudier inom intensivvård observerat att det pratas lite om denna bief-

fekt. Efter att ha läst forskning i ämnet upptäcktes att det fanns lite forskning 

kring intensivvårdspersonalens erfarenheter av intensivvårdsrelaterad PTSD. 

Författarna har därför genomfört en kvalitativ intervjustudie med intensiv-

vårdssjuksköterskor och anestesiologer på två intensivvårdsenheter. 

2 Bakgrund 

2.1 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD, efter engelskans Post Traumatic Stress 

Disorder) är ett psykologiskt ångesttillstånd som uppkommer efter en trau-

matisk upplevelse. Genom återupplevande av minnen, drömmar eller en på-

minnelse om liknande situationer framkallar upplevelsen ångest. Patienter 

med PTSD försöker undvika stimuli som kan aktivera ångesten, varför det 

kan leda till ensamhet och isolering (Psykologiguiden, 2018). 
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Diagnostisering av PTSD sker enligt de kriterier som tagits fram av Ameri-

can Psychiatric Association (APA) (2013). Det första kriteriet är att patien-

terna har upplevt en traumatisk händelse som föranleder det uppkomna sjuk-

domstillståndet. Händelsen kan vara att patienterna har upplevt fara för sitt, 

en anhörigs eller andra personers liv. Symtombilden är uppdelad i fyra olika 

grupper (APA, 2013). Den första symtomgruppen kan beskrivas som ett åter-

upplevande av den traumatiska händelsen (Michel & Michel, 2018). Det kan 

ta sig uttryck genom påträngande minnen, mardrömmar eller flashbacks 

(APA, 2013). Att återuppleva kan framkalla rädsla eller liknande känslor 

som uppkom under den traumatiska händelsen (Världshälsoorganisationen, 

2018). I den andra gruppen kommer symtom som har med undvikande att 

göra (APA, 2013). Patienterna undviker platser, personer, tankar och objekt 

som kan väcka obehag (Michel & Michel, 2018). Den tredje symtomgruppen 

handlar om hur patienternas humör och kognition ändras av den traumatiska 

händelsen, exempelvis skuldkänslor för händelsen, en nedsatt förmåga att ta 

sig an vardagen och en nedsatta förmåga till positiva känslor nämns (APA, 

2013). I den sista symtomgruppen berörs patienternas förändrade reaktioner 

till stimuli (Michel & Michel, 2018). Plötsliga emotionella utbrott med lite 

eller inget stimuli, självdestruktivt beteende men även koncentrationssvårig-

heter lyfts fram. Förutom dessa symtomgrupper ska patienterna ha upplevt 

problemen i mer än en månad. Vidare ska problemen bidra till nedsatt social 

interaktion eller ångest och förändringar ska inte gå att förklaras av miss-

bruksproblematik (APA, 2013). 

 

Litteraturen gör skillnad på akut PTSD, då symtomen uppstår mellan 1–3 

månader efter den traumatiska händelsen, kronisk, då symtomen visar sig ef-

ter 3 månader och fördröjd PTSD, då symtomen uppstår först 6 månader ef-

ter traumat (Rovatti, Teodoro & Castro, 2012; Griffiths, Fortune, Barber & 

Young, 2007). Griffiths et al. (2007) menar att det är svårt för patienterna 
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och dess anhöriga att se exakt när symtomen uppkommer och sätta det i sam-

band med den traumatiska upplevelsen. 

 

Patienterna som drabbas av PTSD lider hög risk att även drabbas av andra 

psykiatriska sjukdomar. Samsjuklighet syns bland annat med ångest, panik-

syndrom och fobier. Samtidig depression ses i cirka 50 % av fallen (Michel 

& Michel, 2018). Samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser tros vara 

en bakomliggande orsak till att PTSD ökar risken för självmordsförsök 

(Michel & Michel, 2018). PTSD leder även till sänkt livskvalité (Lamou-

reux-Lamarche, Vasiliadis, Préville & Berbiche, 2016; Modrykamien, 2012; 

Ringdal, Plos, Örtenwall & Bergbom, 2010) och arbetslöshet (Jones et al., 

2010). Det bidrar därmed till en ökad kostnad för samhället (Kessler, 2000).  

 

Tidigare har PTSD framförallt kopplats till trauman efter krig, våldtäkt och 

trafikolyckor (Psykologiguiden, 2018). Forskning visar att tillståndet även 

kan tillkomma efter intensivvård (Cuthbertson, Hull, Strachan & Scott, 2004; 

Jones et al., 2010; O´Donnell et al., 2010). 

2.2 Intensivvård 

Intensivvård räknas, till skillnad från andra specialiteter, inte som en vård-

plats utan en vårdnivå. Vårdnivån bestäms utefter behovet av avancerad 

övervakning, diagnostik och behandling mot åkomma med hotande eller ma-

nifesterad svikt i vitala funktioner (Svenska Intensivvårdsregistret, 2018a). 

Patienterna är således inlagda på intensivvården på grund av svårighetsgra-

den av sjukdomen, inte på grund av sjukdomens art (Stubberud, 2009). Inom 

intensivvård drabbas patienterna ofta av livshotande tillstånd, vetskap om 

detta kan påverka patientens psykiska välmående (Larsson & Rubertsson, 

2012). Den psykiska och andliga stressen, tillsammans med den fysiska sjuk-
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domen ger patienterna varierade möjligheter att uttrycka och hantera sin situ-

ation (Stubberud, 2009). Att uppleva fara för sitt liv är ett av diagnoskriteri-

erna för PTSD (APA, 2013). 

 

Patienternas upplevelser av att vårdas på IVA är kartlagt i flertalet studier 

och under många år (Glimelius Petersson, Ringdal, Apelqvist & Bergbom, 

2018; Granberg, Engberg & Lundberg, 1998; Olsen, Nester & Hansen, 

2017). Ofta känner patienterna sig rädda och oroliga (Cutler, Hayter & Ryan, 

2015, Egerod et al., 2015; Glimelius et al., 2018; Granberg et al., 1998; Lars-

son & Rubertsson, 2012; Olsen et al., 2017). Jones et al. (2010) förklarar att 

patienterna i efterhand beskriver minnen från intensivvården som verkliga, 

levande och skrämmande. Flertalet minnen involverar tankar att vårdpersonal 

och läkare försökt döda dem. En studie av Egerod et al. (2015) lyfter att en 

vårdande relation kan verka skyddande mot detta och ge en tydlighet i vad 

som är verkligt. 

2.3 PTSD på IVA 

Forskning visar att intensivvården kan leda till trauman för patienterna, med 

bland annat utveckling av PTSD som följd (Cuthbertson et al., 2004; Jones et 

al., 2010). Incidensen av PTSD efter intensivvård tros vara stor. En litteratur-

studie fann att incidensen kunde vara allt från 0 till 64 % (Griffiths et al., 

2007). En annan litteraturstudie fann att medianen av PTSD-incidensen i de 

studerade artiklarna var 19 % (Davydow, Gifford, Desai, Needham & Bien-

venu, 2008). De stora skillnaderna i incidens kan förklaras av studiedesign, 

små populationer och att olika verktyg har använts. Dessutom finns skillnad i 

om studierna har screenat för PTSD eller diagnostiserat PTSD (Warlan & 

Howland, 2015). Nyare forskning visar en incidens på allt från 6–8 % (Sven-

ningsen et al., 2015) till 10 % (Patel et al., 2016) och upp mot 18 % (Hatch et 

al., 2018). En jämförelse av incidens kan göras med andra orsaker till PTSD, 

ett exempel är våldtäkt, där cirka 13,1 % av de utsatta drabbas. Människor 
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som varit förföljda utvecklar PTSD i 9,8 % av fallen och för förlust av en fa-

miljemedlem är siffran 11,6 % (Kessler et al., 2017). Med tanke på den jäm-

förelsevis höga incidensen efter intensivvård bör därför denna ses som en le-

dande orsak till PTSD.  

 

Det kan vara problematiskt att PTSD visar sig först efter att patienterna läm-

nat IVA. Svårigheter för intensivvårdspersonal att förstå kopplingen mellan 

intensivvård och PTSD förekommer, vilket försvårar det preventiva arbetet 

på IVA (Modrykamien, 2012). 

2.4 Riskfaktorer 

Genom att klargöra riskfaktorer för PTSD kan intensivvårdspersonal dels ar-

beta preventivt för att motverka, men också tidigt inse vilka patienter som är 

i behov av uppföljning efter intensivvård. Forskning tycks visa en del fak-

torer som predisponerar för utveckling av PTSD. Tidigare depression eller 

PTSD-diagnos, lägre ålder (APA, 2013; Battle, James, Bromfield & 

Temblett, 2017; Parker et al., 2015; Rovatti, Teodoro & Kern de Castro, 

2012), kvinnligt kön, lägre intelligens och lägre socioekonomiskt status är 

några av dessa (APA, 2013; Rovatti et al., 2012). Om patienterna är än-

kor/änklingar har också påvisats vara en faktor som bidrar (Lamoureux-La-

marche et al., 2016). Fler riskfaktorer för utvecklandet av PTSD tros vara 

mekanisk ventilation, användning av opioider för sedering, septisk chock, de-

lirium och hypoxi (Rovatti et al., 2012). Parker et al. (2015) kommer i sin lit-

teraturstudie fram till att varken mekanisk ventilation, delirium eller diagnos 

ledde till ökad risk. Det har visat sig att sövning med benzodiazepiner kan 

leda till ökad risk för PTSD (Davydow et al., 2008; Parker et al., 2015; 

Wade, Hardy, Howell & Mythen, 2013). Vanföreställningar under vårdtiden 

tros också kunna bidra (Jones et al., 2007; Parker et al., 2015). Patel et al. 

(2016) kom fram till att tidigare depression eller PTSD var riskfaktorer men 

hittade inga bevis för att delirium, benzodiazepiner eller opiater leder till 
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ökad risk. Fyndet att delirium inte predisponerar för PTSD stärks även i 

andra studier (Parker et al., 2015; Svenningsen et al., 2015). De definitiva 

riskfaktorerna tycks således inte vara klarlagda. 

2.5 Preventiva åtgärder 

Det finns verktyg som tagits fram för screening av PTSD under och efter 

vårdtiden. Ett av dessa verktyg är inte namngivet men visar på god sensitivi-

tet och specificitet (Stoll et al., 1999). En annan studie tittade på ett verktyg 

vid namn the UK‐Post‐Traumatic Stress Syndrome 14‐Questions Inventory 

(UK‐PTSS‐14), vilket uppvisar goda egenskaper för att möjliggöra screening 

för PTSD två månader efter vårdtiden (Twigg, Humphris, Jones, Bramwell, 

& Griffiths, 2008). En svensk studie lyfter en annan version av PTSS-formu-

läret som ett verktyg som kan användas för screening av PTSD (Milton, 

Brück, Schandl, Bottai & Sackey, 2017). Frank, Schroeter & Shaw (2017) 

har forskat på huruvida ett screeningsverktyg som tidigare använts i primär-

vården (PS-PTSD), leder till att intensivvårdspatienter får mer och tidigare 

uppföljning. Så verkar inte vara fallet men Frank et al. (2017) diskuterar att 

det kanske kan leda till ökad medvetenhet för problemet hos intensivvårds-

personalen. 

 

Det finns fler idéer kring hur intensivvården kan arbeta preventivt mot 

PTSD, en av dessa är dagböcker. Dagböcker har syftet att ge en beskrivning 

av tiden på intensivvård för patienterna. Den fylls i av sjuksköterskor och un-

dersköterskor, men även anhöriga har möjlighet att skriva (Glimelius Peters-

son et al., 2018). De påbörjas i de fall där patienten tros vara kvarliggande på 

IVA under längre tid. 

 

En annan möjlig prevention är uppföljningskliniker såsom post-IVAmottag-

ningar (Post-IVA). Tanken är att tidigt identifiera problem och kunna remit-

tera till rätt instans. I Sverige finns riktlinjer om att alla patienter som vårdats 
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över 96 timmar ska följas upp. Patienten ska följas upp på avdelning, cirka 

en vecka efter utskrivning från IVA samt 2–3 månader senare. Vid behov 

kan ytterligare uppföljning planeras in. Om möjligt ska patienten möta ett 

multidisciplinärt team och följas upp både vad gäller fysiskt och psykiskt 

mående (Åkerman, Fridh, Orwelius, Ringdal & Schandl, 2017). 

 

Under litteratursökningen hittades ingen studie med syfte att undersöka de 

erfarenheter intensivvårdspersonal har kring PTSD efter intensivvård. Syftet 

med denna studie verkar således vara beforskat i liten grad. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Vårdande relation 

Denna studie grundar sig i ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på en 

vårdande relation. En god vårdande relation sker när vårdpersonal stärker 

och stödjer patienternas hälsoprocesser. Vårdpersonal har ett ansvar att se till 

att mötet med patienterna blir vårdande och att kunskap samt kompetens dri-

ver vården. Det ska finnas en öppenhet och följsamhet för den vårdande 

människan (Dahlberg & Segesten, 2010). Kasén (2002) beskriver den vår-

dande relationen som att patienternas upplevelser får växa fram och ligga till 

grund för en individuell vårdprocess. Mötet mellan vårdaren och patienter 

ska vara både berörande och inbjudande. Genom respekt och närvaro kan 

vårdaren ta del av patienternas upplevelser och få en förståelse för vad som 

är trygghet, hälsa och välbefinnande för den enskilda människan (Ekebergh, 

2015). 

 

Kasén (2002) förklarar den vårdande relationen som fyra dimensioner; berät-

telse, förhållande, förbindelse och beröring. Berättelse handlar om att vårdgi-

varen ska vara en vägvisare för patienterna. Vårdgivaren har kunskapen att 
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vägleda patienter till rätt syfte. Berättelsen är den vårdande relationens inne-

håll och något som båda två är delaktiga i. Förhållande ses som professionell 

förtrolighet, att vara helt närvarande för patienterna med en öppenhet för de-

ras värld. Dimensionen förbindelse förklaras som en förpliktelse, vårdgiva-

rens moraliska och professionella skyldighet att skydda patienternas sårbar-

het. Det kännetecknas som en vårdande hållning där värdigheten ska lyftas 

fram i omvårdnaden. Beröring beskrivs som den önskvärda relationen mellan 

patienter och de som vårdar. Beröring kan förmedla värme och omsorg 

(Kasén, 2002).  

 

Det är vårdgivarens hållning som skapar grunden för den vårdande relat-

ionen. Vårdgivaren har en skyldighet att utöva och upprätthålla en relation 

inriktad på patienterna (Kasén, 2002). En vårdande relation kännetecknas av 

att ha patienterna i fokus, men är aldrig enkelriktad där vårdaren är aktiv och 

patienterna är passiva. Det måste finnas en ömsesidig tillit i relationen där 

patienterna så gott som det går, kan uttrycka sina behov och önskemål. Vår-

dandet av patienter utan förmåga att uttrycka sig måste genomsyras av 

samma respekt och integritet som till övriga patienter. I detta kan anhöriga 

vara till god hjälp. Anhöriga kan bidra till att vårdrelationen anpassas efter 

patienternas behov och vilja (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

En icke vårdande relation visar sig när patienterna ses som ett objekt. Vård-

givare utför det som är denne ålagt och har inte patienterna eller personerna i 

fokus vid vårdandet (Kasén, 2002). Egerod et al. (2015) förklarar att en vår-

dande relation där trygghet och tillit ges kan ses som en viktig faktor för pati-

enterna. Det kan hjälpa att överbrygga den traumatiska upplevelse som inten-

sivvården kan vara. 

 

Vårdrelationen påverkar all vård kring patienterna (Kasén, 2002; Dahlberg & 

Segesten, 2012). Det är författarnas upplevelse att den vårdande relationen är 
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en viktig del av det profylaktiska arbetet mot PTSD, vilket stöds i Egerod 

(2015). Författarna ämnar därför att använda begreppet vårdande relation för 

att diskutera resultatet i studien.  

4 Problemformulering och syfte 

Inom intensivvården möter personalen dagligen svårt sjuka patienter som ef-

ter vårdtiden kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Utvecklandet av 

PTSD efter intensivvård minskar livskvalitén, ökar risken för suicid och bi-

drar till en ökad samhällskostnad. Ett preventivt arbete är därför önskvärt för 

att tidigt identifiera och om möjligt motverka risken för PTSD. Genom en 

god vårdande relation kan personalen ta del av patienternas sjukdomsupple-

velser och se patienterna som ett subjekt istället för ett objekt och då mini-

mera riskfaktorerna för PTSD. Intensivvårdspersonal kan arbeta preventivt 

för att motverka utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom och tidigt se 

vilka patienter som är i behov av uppföljning efter intensivvården.  

 

Studieförfattarna är nyfikna på vilken erfarenhet som finns inom detta om-

råde. Har intensivvårdspersonal erfarenhet kring riskfaktorerna för PTSD och 

arbetar personalen preventivt mot detta tillstånd? Därför har en kvalitativ in-

tervjustudie gjorts för att redogöra hur erfarenheter ser ut inom detta pro-

blemområde. 

 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors och anestesiologers 

erfarenheter av intensivvårdsrelaterad PTSD hos intensivvårdspatien-

ter. 
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5 Metod 

Studiens syfte har väglett valet av metod, en kvalitativ intervjustudie har där-

för utförts. Studien gjordes med en induktiv ansats och baserades på respon-

denternas subjektiva berättelser om deras erfarenheter (Polit & Beck, 2016). 

En induktiv ansats gav en djupare innebörd och en mer nyanserad bild av re-

spondenternas upplevelser och attityder. Genom att använda en kvalitativ 

metod i intervjustudien fick intervjuaren del av respondentens upplevelser 

(Polit & Beck, 2016; Kvale & Brinkmann, 2010). Syftet med en kvalitativ in-

tervjustudie är att identifiera och upptäcka uppfattningar inom en viss förete-

else (Patel & Davidson, 2011).  

5.1 Deltagarurval 

Urvalet gjordes på två medelstora intensivvårdsenheter i Sverige. Rekryte-

ring av respondenter började med att studiens författare kontaktade respek-

tive verksamhetschef för att få godkännande för studien. Ett informations-

brev skickades ut (var god se bilaga 1) vilket skrevs under av verksamhets-

cheferna. Respondenterna i studien togs fram genom bekvämlighetsurval i 

samspråk med avdelningscheferna. Skriftlig information delades ut till tänkta 

respondenter (var god se bilaga 2). Stor variation gällande deltagarnas ålder, 

kön och arbetslivserfarenhet önskades och gav förutsättningar för omfattande 

analys av respondenternas upplevelser inom det valda ämnet (Graneheim & 

Lundman, 2017). Efter att respondenterna godkänt medverkan kontaktades 

de av studieförfattarna varpå det gemensamt bestämdes tid och plats för in-

tervjun. Inklusionskriterierna för sjuksköterskor var att de hade arbetat två år 

inom intensivvård som intensivvårdssjuksköterskor. Läkarna skulle ha påbör-

jat sin specialistutbildning inom anestesi. Både läkare och intensivvårdssjuk-

sköterskor inkluderades för att ge en bredare bild av erfarenheten av PTSD 
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såg ut på hela enheterna. Samtliga intervjuer gjordes på svenska då respon-

denterna och studieförfattarna hade svenska som modersmål. Inga exklus-

ionskriterier användes. 

5.2 Datainsamling 

Innan studien påbörjades gjordes en pilotintervju, bland annat för att testa in-

tervjumallen (var god se bilaga 3) samt att intervjuaren skulle bli tryggare i 

rollen som intervjuare tillsammans med respondenten. Pilotintervjun gjorde 

också att intervjuaren kunde utvärdera huruvida avsatt tid på varje respon-

dent var rimlig (Henricson, 2017, Patel & Davidson, 2011). Intervjun rende-

rade i ändrande av två frågorna i syfte att ge bättre flyt i intervjun. 

 

Individuella semistrukturerade intervjuer med nio intensivvårdssjuksköters-

kor och fyra anestesiologer gjordes med en arbetslivserfarenhet på mellan 5 

och 38 år. Semistrukturerade intervjuer användes för att fånga respondenter-

nas egna ord och erfarenheter. Bägge parter blev därigenom medskapare, 

samtidigt som intervjuaren kunde hålla en stringens i berättelsen (Polit & 

Beck, 2016). 

 

Datainsamlingen tog plats under veckorna fem - sju 2019. Intervjuernas 

längd varade mellan 12 och 30 minuter. Intervjumallen (var god se bilaga 3) 

användes för att leda samtalet, samt som minneslapp för att säkerställa att 

inget ämne missades. Vidare innehöll mallen stöd för att underlätta för studi-

eförfattarna att ställa eventuella följdfrågor (Patel & Davidson, 2011, Polit & 

Beck, 2016). Intervjuerna spelades in med mobiltelefonens inspelningsfunkt-

ion.  
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5.3 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades av samma författare som utförde intervjun. 

Transkriberingen gjordes samma dag som intervjun hölls för att ge en detalj-

rikare och mer korrekt data. Intervjuerna transkriberades ordagrant utefter en 

transkriberingsmall (Transkribering.nu, 2019). Därefter läste båda författarna 

igenom texterna för att gemensamt komma fram till en helhet, få fram nyan-

serna i intervjuerna och minska risken för att viktiga data gått förlorad (Gra-

neheim & Lundman, 2017). De 13 intervjuerna gav 148 sidor text.  

 

I enlighet med Graneheim & Lundman (2017) användes kvalitativ innehålls-

analys. De meningar som innehöll relevant information för syftet plockades 

ut tillsammans med omgivande text, på så sätt togs texten inte ur sitt sam-

manhang. Dessa meningar var de meningsbärande enheterna. De meningsbä-

rande enheterna får inte vara för stora, då de kan innehålla flera betydelser 

och dess innebörder kan gå förlorade ju längre in i analysen författaren kom-

mer. De meningsbärande enheterna togs inte ut i de egna intervjuerna, utan 

på kollegans transkriberingar, varpå texterna gicks igenom gemensamt och 

författarna tillsammans fortsatte med analysarbetet. 

 

Enheterna kondenserades för att ge en kortare text, detta gjorde materialet 

mer överskådligt samtidigt som det centrala i texten behölls. De kondense-

rade enheterna abstraherades sedan ner i koder som kortfattat beskrev de 

kondenserade enheternas innehåll. Koderna hjälpte författarna att reflektera 

över datan med nya ögon.  Dessa koder samlades sedan i kategorier med lik-

nande innehåll. Kategorierna återspeglade budskapet i respondenternas berät-

telser (var god se Tabell 1). Ingen data som svarade på studiens syfte ute-

slöts.  
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Tabell 1 - Exempel på analysförförande 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Subkate-

gori 

Kate-

gori 

Jag tror man ska vara så 

tydlig som möjligt och 

säga att just nu så måste 

vi få i dig dem här 

slangarna. 

Tydlighet mot pati-

enten 

Kommuni-

kation med 

patienterna 

Att nor-

malisera 

livet 

Ja, jag tror att vi har 

ganska bra uppföljning 

i den här post-IVA 

gruppen, det är ju 

många patienter som 

väljer att inte komma. 

Och då är ju frågan om, 

väljer det att inte 

komma för att de inte 

har något behov av att 

inte komma, för att de 

känner sig färdiga och 

har redan gått vidare i 

livet, eller väljer de att 

inte komma för att de 

har blivit för förvirrade 

och för att de har en 

PTSD så att de inte or-

kar komma 

Vi har bra uppfölj-

ning, många kom-

mer tillbaka men de 

som inte gör det. 

Gör de det för att de 

inte kan eller inte 

orkar. Det kanske är 

dem som har PTSD. 

Post-IVA-

mottagning-

ens roll för 

uppföljning 

och utveckl-

ing 

Fortsatt 

stöd efter 

tiden på 

IVA 

 

De kategorier som utformades var det manifesta innehållet. Det manifesta in-

nehållet är det textnära, tydliga innehållet men samtidigt tolkande. Abstrakt-

ion av texten behövs för att innebörden skulle bli meningsfull och begriplig 

(Graneheim & Lundman, 2017). 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden ska alltid göras i samband med en vetenskap-

lig studie. Övervägandet bidrar till att materialet som tas fram är så trovärdigt 

som möjligt samt är till nytta för samhället. Forskningen ska riktas in på vä-

sentliga frågeställningar och skyddas mot olämplig insyn på människors livs-

förhållanden. De etiska kraven innefattar informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). 

Studieförfattarna började med att göra en etisk egengranskning från Etik-

kommitté Sydost (2018). Granskningen visade att det inte behövdes någon 

rådgivande, etisk granskning. Resultatet redovisas i bilaga nr 4.  

Studien genomfördes med etiska aspekter som grund. Deltagandet i studien 

var frivilligt och i överensstämmelse med informationskravet gavs grundlig 

information inför intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017). Verksamhetsche-

ferna erhöll informationsbrev (var god se bilaga 1) och gav sitt godkännande 

att intervjuerna fick äga rum. Muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt gavs till samtliga sjuksköterskor och läkare på re-

spektive enhet innan rekryteringen. Vid intresse att delta i studien fyllde del-

tagarna i ett samtyckesformulär (var god se bilaga 2), detta i enlighet med 

samtyckeskravet. Om en respondent valde att avbryta deltagandet plockades 

dennes bidrag till studien bort och raderades (Henricson, 2012). 

Konfidentialiteten underströks i studien, med syfte att undvika lojalitetskon-

flikter mot arbetsplatsen och emotionella faror för respondenterna. Studieför-

fattarna hade olika relationer till respondenterna, då den ena studieförfattaren 

jobbat på enheten några år. Den andra studieförfattaren hade ingen personlig 

relation med respondenten. Relationen diskuterades med respektive respon-

dent innan intervjun för att säkerställa att det inte fanns en känsla av tvång att 

delta. Citat som kunde röja en identitet publicerades inte i magisteruppsatsen. 
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Uppgifter som getts i förtroende spreds inte. I enlighet med konfidentialitets-

kravet avidentifierades all data från intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017). 

Den insamlade datan kom endast att användas till den tänkta studien i enlig-

het med nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, Vetenskapsrådet, 2017). 

Data förvarades samlat på ett säkert ställe. När inspelningarna var gjorda för-

des ljudfilerna över till ett USB-minne och raderades från mobilen. Mail in-

nehållandes transkriberingar som skickats mellan studieförfattarna raderades. 

Så fort studien blivit godkänd av examinatorn kom all data att förstöras. 

Forskningsresultatet ger förhoppningsvis ny kunskap med aspekter som re-

sulterar i nya insikter. Det skedde realistiska bedömningar över resultatens 

tillförlitlighet och felkällor diskuterades. Det kan skada forskningen att med-

vetet undanhålla data och indikationer på felkällor (Vetenskapsrådet, 2017).  

5.4.1 Förförståelse 

Förförståelse är vilka kunskaper, erfarenheter och förutfattade meningar för-

fattarna har om forskningsområdet innan studien genomförs. Förförståelsen 

kan hjälpa till att öppna möjligheter för att upptäcka ny kunskap och få en 

djupare förståelse (Graneheim & Lundman, 2017). Forskaren ska medvetan-

degöra sin egen förförståelse och vara beredd på det oväntade, samt lyssna in 

samtalen. På så sätt kan nya intryck och infallsvinklar i berättelserna lyftas 

fram. Författarna ska kunna reflektera över sina egna värderingar och ha en 

medvetenhet om sin förförståelse innan studien fullföljs (Henricson, 2012). 

Det är studieförfattarnas uppfattning att en människa aldrig helt kan bortse 

från sin förförståelse. Enligt Graneheim & Lundman (2017) och Patel & Da-

vidson (2011) kan det vara en styrka att använda sin förförståelse under ana-

lysen av arbetet. Studieförfattarna ämnade därför utnyttja sin förförståelse. 

Inför intervjuerna diskuterade studieförfattarna sin förförståelse inom det 

valda ämnet, detta för att medvetandegöra förförståelsen för det valda ämnet 

och undvika att ställa ledande frågor under intervjuerna. Dessa reflektioner 

fanns i beaktning under intervju- och analysprocessen. 
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6 Resultat 

I intervjuerna framkom aspekter kring erfarenheter av PTSD efter intensiv-

vård. Respondenterna uppgav en bristfällig erfarenhet av PTSD efter inten-

sivvård. Erfarenheten upplevdes som liten både vad gällde det praktiska och 

det teoretiska. Det visade sig att kollegor sällan pratade om PTSD sinsemel-

lan, men att det fanns ett omedvetet preventivt arbete mot PTSD. Intervju-

erna präglades av intensivvårdspersonalens tankar kring riskfaktorer för 

PTSD och ett preventivt arbetssätt. Analysen resulterade i tre kategorier; En 

känsla av att behöva veta mer, Att normalisera livet samt Fortsatt stöd efter 

tiden på IVA. Inom dessa framkom sammanlagt nio subkategorier (var god se 

Tabell 2). 

Tabell 1 - Resultatets kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

En känsla av att behöva veta mer 

Riskfaktorer för ut-

vecklandet av PTSD 

Brist på medvetet ar-

bete 

Att normalisera livet 

Kommunikation med 

patienterna 

Att hjälpa patienterna 

att följa en naturlig 

dygnsrytm 

Miljöns påverkan på 

patienterna 

Anhöriga som en del 

av vårdandet 

Fortsatt stöd efter tiden på IVA 
Att främja en säker 

flytt till avdelning 
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Post-IVAmottagning-

ens roll för uppfölj-

ning och utveckling 

Dagboken som ett 

verktyg för att minska 

risken för PTSD 

Tabell 2 

6.1 En känsla av att behöva veta mer 

Den inblick som respondenterna hade kring intensivvårdsrelaterad PTSD 

framkom i samtliga intervjuer. Kategorin innefattar de riskfaktorer som per-

sonalen tror bidrar till PTSD och beskriver en känsla av att vi kan ta reda på 

mer om dessa. Det framkommer också en känsla av att personalen arbetar 

omedvetet kring prevention av PTSD. Det renderade i två subkategorier: 

Riskfaktorer för utvecklandet av PTSD och Brist på medvetet arbete. 

6.1.1 Riskfaktorer för utvecklandet av PTSD 

Flertalet riskfaktorer lyftes fram av respondenterna. Det upplevdes att inten-

sivvården i sig kunde ge PTSD och det gick därför inte att bli av med all 

PTSD. Vårdgivarna kunde och borde eftersträva att minimera risken. Risk-

faktorn som oftast nämndes var delirium. De hallucinationer och vanföre-

ställningar som uppkom vid delirium antogs vara bidragande orsaker till 

PTSD. Respondenterna ansåg att riskfaktorerna var samma för delirium och 

intensivvårdsrelaterad PTSD och att delirium var ett förstadie till PTSD. Det 

framkom en önskan om att sprida kunskap om behandling mot delirium för 

att minska risken för PTSD. 

“Men jag tror att enda sättet att göra det är att medvetandegöra hela tiden, att 

försöka utbilda alla så mkt som möjligt i delirium och vilken effekt det har för 

livet efteråt, och risken för PTSD.” (Respondent 5) 

En respondent tryckte på att det inte var vetenskapligt bevisat att delirium 

predisponerar för PTSD. Verktyg som screenar för delirium (CAM-ICU och 
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NuDESC) användes oregelbundet. En önskan om att bli bättre på att använda 

dessa verktyg framkom hos samtliga som nämnde verktygen. Hur sjuka pati-

enterna var, var ytterligare en riskfaktor erfor respondenterna. I samma om-

råde fanns riskfaktorerna: att vara på IVA länge, CVK-inläggningar och hy-

potensiva episoder. Vidare diskuterades mekanisk ventilation och att vara se-

derad som riskfaktorer.  

 

Vilka läkemedel som användes i vården och hur de användes framkom som 

faktorer som upplevdes påverka patienternas psykiska mående. Det talades 

om benzodiazepiner och hur de allt mer sällan användes som sedering. Det 

fanns en tro att dessa kunde bidra till utvecklandet av PTSD. I allt större ut-

sträckning användes Dexdor istället. Huruvida användandet av Dexdor var 

bättre eller inte visste inte respondenterna, men det fanns en upplevelse av att 

patienterna hade mindre mardrömmar än tidigare. Även propofol nämndes i 

intervjuerna men här gick åsikterna isär. Vissa ansåg att propofol ökade ris-

ken för mardrömmar och hallucinationer, medan andra trodde det var bra ef-

tersom patienterna sov djupare och då mindes mindre. En del diskuterade de 

nya forskningsrönen där patienterna skulle hållas mer vakna. En oro för att 

patienterna hamnade i ett “gränsland” framkom, vilket ansågs leda till sämre 

psykiskt mående. 

“Ja. Isåfall skulle det ju va att söva ner dem så att de inte ligger och är sådär i 

gränslandet, i det land där man inte kan. där man inte sover och inte är vaken 

utan i det landet där man inte kan reflektera och man kan inte förstå, man kan 

inte ta in, man kan inte skilja på verklighet och sanning. Antingen klarvaken 

eller sövd.” (Respondent 12) 

Det framkom att smärta kunde vara en bidragande orsak till PTSD. Respon-

denterna erfor att det var viktigt att vara noggrann med smärtlindring hos de 

patienter som var sövda eftersom de inte kunde redogöra för sin smärta. Be-

hovet av god omvårdnad lyftes, för att kunna minska medicindoser och där-

med de risker och biverkningar som medicinering medförde. 
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Respondenterna upplevde att patienterna ofta hade en känsla av att tappa 

kontrollen. En känsla av att inte veta vad som händer med mig, vilket i sam-

klang med de hallucinationer och vanföreställningar som patienterna drabba-

des av, ansågs vara riskfaktorer. 

 

Det framkom en tro på att vissa patienter hade ökad risk för PTSD redan in-

nan de kom till IVA. Tidigare psykisk sjukdom och kvinnligt kön ökade ris-

ken för PTSD. Det upplevdes ofta svårt att veta vad patienterna hade med sig 

i anamnesen sedan tidigare. I det akuta skedet hade vårdgivarna ofta inte nå-

gon närmare historik om patienten som skulle komma, vilket upplevdes för-

svåra ett preventivt arbete. 

 

6.1.2 Brist på medvetet arbete 

Respondenterna uppgav en bristfällig erfarenhet av PTSD efter intensivvård. 

Några hade fått utbildning inriktad på PTSD men bara ett fåtal kunde erinra 

att de varit på en föreläsning med detta tema. Det pratades sällan om PTSD 

och prevention på avdelningarna, vilket upplevdes leda till minskad vetskap 

om ämnet. Däremot kunde situationer och arbetets olika delar lyftas genom 

olika arbetsgrupper och nya vanor kunde då utvecklas för en säkrare patient-

vård. Det framhölls hur viktigt det var att sprida kunskap och information an-

gående risken för PTSD för att öka medvetenhet om att problematiken fanns. 

 

Det framkom en känsla av att vi inte vet så mycket om intensivvårdsrelaterad 

PTSD. Det diskuterades att det kanske inte borde göras några vidare insatser 

innan effekterna är vetenskapligt klarlagda. 

“...det finns ingen som kan visa att om ni gör så blir det mindre eller ni gör så 

så blir det mer.” (Respondent 13) 
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Respondenterna tyckte att mer forskning behövdes för att hitta vägar till att 

hjälpa patienterna under och efter intensivvårdstiden. Genom att göra detta 

kunde risken för psykologiska men minska 

 

Kommunikation i arbetsgruppen erfors vara en nödvändig åtgärd för att ar-

beta preventivt. Genom bra rondrutiner kunde alla runt patienterna få samma 

information. Vidare tyckte de att det var viktigt att organisera sig i arbets-

gruppen och samarbeta runt patienterna för att de skulle få mer lugn och ro. 

“Man måste vara medveten och försöka kanske prata ihop sig lite med dem 

man arbetar tillsammans med i sitt lilla team, att vad är det vi ska göra idag och 

när ska vi göra det. För annars blir det att en gör sitt och sen kommer nästa och 

gör sitt. Då blir det aldrig någon ro för patienten.” (Respondent 9) 

 

Det upplevdes vara en fördel med en liten personalgrupp runt patienten. Re-

spondenterna upplevde att det var ett stressmoment för patienter när det stän-

digt arbetade nya människor hos dem. När samma personal arbetade var de 

pålästa på anamnesen och fick en relation till patienterna samt anhöriga. Det 

gav en kontinuitet i vården som kunde bidra till mindre PTSD. Det lyftes 

också att det tvärtom kunde vara en fördel med att patienterna fick ny perso-

nal. Den nya personalen kunde komma in med nya ögon och uppmärksamma 

saker som inte setts tidigare. 

 

Olika personalgrupper kunde leda till skillnad i oro hos patienterna enligt re-

spondenternas erfarenheter. Olika arbetssätt och relationer gjorde att patien-

terna blev drabbade och vikten av att arbeta mot samma mål framkom. Det 

upplevdes att en brist fanns i kommunikationen om varandras arbetssätt. Det 

kunde uppfattas som påhopp mot varandra att diskutera varandras olikheter. 

Samtidigt gick det inte att säga att alla ska göra på ett visst sätt, olikheter och 

bredden i ett arbetslag behövs. 
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6.2 Att normalisera livet 

I intervjuerna lyftes bland annat relationer fram som en betydelsefull del i det 

som respondenterna upplevde som preventivt arbete mot intensivvårdsrelate-

rad PTSD. En tro på att relationerna och miljön kunde bidra till en normali-

sering av livet under inneliggande tid på IVA framkom. Kategorin Att nor-

malisera livet fördelades i fyra subkategorier: Kommunikation med patien-

terna, Att hjälpa patienterna att följa en naturlig dygnsrytm, Miljöns påver-

kan på patienterna samt Anhöriga som en del av vårdandet. 

6.2.1 Kommunikation med patienterna 

Att kommunicera med patienter framstod som en betydande del i relationen 

för att få patienterna att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. Kommuni-

kationen upplevdes vara en viktig del i ett preventivt arbete mot PTSD.  

 

Respondenterna uppfattade att patienterna ser, hör och upplever saker som 

gör dem stressade. Att förklara för patienterna att deras upplevelser är van-

liga erfors vara en viktig aspekt i kommunikationen, något som upplevdes 

vara en preventiv åtgärd mot utvecklandet av PTSD. Även att förklara för pa-

tienterna vad som händer runt omkring dem och vad vårdpersonalen gör ut-

trycktes i intervjuerna. Respondenterna upplevde att genom att personalen 

såg och lyssnade på patienterna och hade dem i centrum ökade acceptansen 

för situationen. Att alltid bete sig värdigt mot patienterna och inte prata över 

huvudet var aspekter som lyftes för att göra patienterna trygga.  

 

Vikten av att ha en tydlig, men ändå enkel information framhävdes. Det var 

önskvärt att ge information ofta, men inte för mycket åt gången. Det kunde 

vara svårt att veta hur mycket av informationen som nådde patienterna, där-

för lyftes vikten av återupprepning. Respondenterna tyckte att vårdpersona-

len inte skulle berätta för mycket för patienterna för att det kunde skapa oro. 
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Vårdpersonalen var därför tvungen att läsa av patienterna och hur mycket in-

formation de orkade ta till sig. Vidare upplevdes det bättre att vårdpersonalen 

enbart skulle berätta fakta och inte det som de funderade på, även det kunde 

skapa oro. 

“Mycket kommunikation och återupprepa kommunikation om varför vi är här 

och vad vi gör och vad som kommer hända med dig.” (Respondent 5) 

Vikten av noggrann information varje dag i samband med väckning från se-

dering nämndes. Vilken dag det var, hur länge patienterna hade varit på IVA 

och om det var något patienterna funderade på. Det framkom att det ibland 

var svårt med kommunikationen, speciellt med patienterna som ligger i respi-

rator. En oro fanns för att det är väldigt stressande för patienterna att inte 

kunna göra sig förstådda och att inte förstå.  

 

I intervjuerna framkom att dålig kommunikation med patienterna erfors bidra 

till en dålig upplevelse av sjukdomstiden och öka risken för PTSD. Infor-

manterna upplevde att patienterna påverkades av vad som sades och gjordes 

och att det kunde finnas kvar hos patienterna länge. 

“Det måste ha hänt massa gånger, att man sagt eller gjort något som inte blev 

bra, som folk lever med.” (Respondent 1) 

6.2.2 Att hjälpa patienterna att följa dygnsrytmen 

Att behålla den naturliga dygnsrytmen var något som upplevdes som en pre-

ventiv åtgärd mot PTSD. Återhämtning upplevdes som viktigt för patientens 

välmående men det fanns sällan tid för det. Alla var medvetna om detta, men 

förklarade att det var svårt att få till en dygnsrytm hos akut sjuka patienter, 

där mycket insatser krävdes från många professioner. Respondenterna var 

överens om att en god sömn var viktig och nödvändig för att minimera risken 

för PTSD. Att se till att patienterna fick sin dagsvila mitt på dagen och lugn 

och ro på natten. Det var bra om de anhöriga fanns i närheten när det var vila 

på eftermiddagarna. Det upplevdes ge ökad trygghet att ha anhöriga nära. 
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Respondenterna förklarade vikten av petfri tid. De menade att vårdpersona-

len skulle vara flexibla, att det kunde skjutas på vilotiden för att få en funge-

rande vård. Huvudsaken var att den petfria tiden skapades någon gång under 

dagen för att patienterna skulle få sin vila. 

“Det lättaste med en IVA-patient, det är ju att göra saker hela tiden, men det 

svåraste är att inte göra saker. Att man tar ett steg tillbaka och bara låter va och 

man liksom pausar det här.” (Respondent 11) 

 

Många pratade om hjälpmedel för att kunna främja dygnsvilan, däribland 

öronproppar, ögonbindlar, stör ej-skyltar och adekvat sömnmedicinering. Det 

upplevdes att personalen var dåliga på att använda dessa hjälpmedel.  

6.2.3 Miljöns påverkan på patienterna 

En lugn, tyst miljö runt patienterna var något som lyftes som preventiv åt-

gärd mot PTSD. Respondenterna erfor att mer stim och stök hos sjuka inten-

sivvårdspatienter ledde till större risk att PTSD utvecklades. 

 

Respondenternas upplevelse var att allt patienterna ser och hör påverkar dem, 

därför framhölls vikten av att ha enkelsalar. Att vara tvungna att lägga pati-

enterna på dubbel-salar gjorde att aktiviteten på rummet ökade, det blev inte 

den tystnad och ro som krävdes för en lugn och trygg upplevelse. Respon-

denterna upplevde att detta kunde göra patienterna mer deliriösa och genom 

det ökade risken för PTSD. Respondenterna förklarade att det oftast inte 

fanns några val annat än att lägga patienterna på samma salar. De upplevde 

att det behövdes en plan för hur patienterna skulle placeras för att minska 

störningar.  
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En önskan om att sanera bort buller genom att få bort ljud från apparater och 

sänka larmnivåer togs upp. Erfarenheten hos respondenterna var att låga ljud-

volymer tillsammans med lugn personal var optimalt för patienternas välmå-

ende.  

“Men alltså, bullermiljön, om man kunde få sanera den. Det vore ju, det borde 

gå. Och det tror jag på, det där med att höra att det börjar pipa i en apparat, och 

inte ha en aning om, då får man ju som personal förklara att det inte har med 

dem att göra, men jag menar att det hinner ju dra igång mycket ångest innan. 

Så det, sanerad miljö...men det får jag nog inte uppleva.” (Respondent 1) 

Att ha på TV-apparater för att patienterna skulle få någon slags verklighets-

uppfattning sågs som en fördel. När patienter fick titta på nyheter och sådant 

de kände till upplevdes det ge en ökad förståelse för omvärlden och öka för-

ståelsen för var de var just då. Även saker patienterna såg troddes kunna på-

verka utvecklandet av PTSD. Respondenterna upplevde att patienterna ofta 

hallucinerade om målningar på väggarna och det berättades om hur en pati-

ent hade trott att en metallskena i taket var ett kistlock. Det framkom en tro 

på att en mer avskalad miljö kunde bidra till mindre PTSD.  

6.2.4 Anhöriga som en del i vårdandet 

Att ha anhöriga nära erfors vara en prevention mot PTSD. Respondenterna 

ansåg att de anhöriga borde vara en större del av vårdandet. Det borde inte 

finnas några regler för hur mycket anhöriga fick vara hos patienterna. Det 

upplevdes negativt att besökstider fanns. Respondenterna uttryckte att vård-

personalen istället skulle fokusera på vilken relation patienterna hade till sina 

anhöriga och hur beroende de var av varandra.  

“Jag tror att vi skulle kunna använda de anhöriga mycket mer än vad vi gör 

idag. Det har ju egentligen blivit mer skärpt på vår avdelning gällande besöks-

tider och så, det var ju öppnare förut, och det kan jag tycka är synd.” (Respon-

dent 4) 
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Det ställdes högre krav på vårdpersonalen med ökad anhörigtid, då det upp-

levdes svårare att göra ett patientnära arbete. Samtidigt kunde det hjälpa pati-

enterna att må bättre och minska risken för PTSD. 

 

Respondenter uttryckte också att anhörigas rädsla kunde resultera i oroligare 

patienter. Att den oro som anhöriga bar på upplevdes smitta av sig på de 

sjuka och att den önskade tryggheten uteblev. Respondenterna erfor att pati-

enterna kunde bli stressfyllda, då de månade mer om de oroliga familjemed-

lemmarna än om sin egen återhämtning. 

6.3 Fortsatt stöd efter tiden på IVA 

Kategorin Fortsatt stöd efter tiden på IVA innefattade de områden där re-

spondenterna pratade om sådant som händer efter tiden på IVA. Det hand-

lade om hur respondenterna tolkade att patienterna kunde uppleva sig som 

utelämnade när ingen uppföljning och inga återbesök fanns inplanerade, och 

hur intensivvårdspersonal kunde arbeta för att motverka denna känsla. Kate-

gorin sammanfattades i tre subkategorier; Att främja en säker flytt till avdel-

ning, Post-IVAmottagningens roll för uppföljning och utveckling och Dagbo-

ken som ett verktyg för att minska risken för PTSD. 

6.3.1 Att främja en säker flytt till avdelning 

Förflyttningen från IVA till avdelning var något som upplevdes vara trauma-

tiskt för patienterna. Genom gott samarbete erfor respondenterna att upple-

velsen kunde förbättras. Respondenterna framställde sig som ensamvargar. 

De uttryckte att de behövde bli mer ödmjuka inför att det hände saker på IVA 

som andra vårdaktörer inte hade vetskap om. Vårdpersonal på IVA upplev-

des behöva bli bättre på att förmedla denna vetskap, vilket skulle kunna möj-

liggöra en tydligare väg från IVA till vårdavdelningar. 

“Vi måste vara ödmjuka för att det händer saker på IVA som andra inte vet om, 

och vi måste vara ödmjuka för att vi inte äger hela vårdkedjan. Men kanske 
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också att man skulle vara tydligare med att det skulle finnas en tydligare väg 

från IVA, där tror jag att vi går vilse.” (Respondent 6) 

Ett problem var att patienterna var vana vid att ha mycket personal runt sig, 

plötsligt kom andra krav då de skulle klara sig mer själva. Glappet troddes 

kunna minskas genom att personal från avdelningen kom till IVA och hjälpte 

till med mobiliseringen och skötseln av patienterna. Genom detta skulle för-

ståelsen mellan avdelningar och IVA förhoppningsvis öka. Dessutom fick 

patienterna ett ansikte på den nya vårdpersonalen, vilket troddes kunna 

minska stress och oro.  

 

En annan trygghet var att intensivvårdspersonal hälsade på patienterna på av-

delningen några dagar efter flytten för att följa upp och fråga hur det gick. 

Det upplevdes kunna vara positivt för att friska upp minnet av intensivvårds-

tiden under återhämtningen. Något som respondenterna också upplevde som 

positivt var att använda sig av kuratorer vid patientförflyttningar. Kuratorer 

erfors kunna bidra till en mindre stressfylld och traumatisk flytt och samti-

digt öka patienternas förståelse för vad som hände. 

 

Respondenterna erfor att det behövs mer personal nära patienten efter över-

flyttningen. Det troddes tyvärr vara något som vårdavdelningarna kanske inte 

klarade bemanningsmässigt. Det framkom i intervjuerna att det skulle behöva 

utvecklas instrument för att fånga de med behov av extra stöd redan på vår-

davdelningarna. 

6.3.2 Post-IVAmottagningens roll för uppföljning och utveckling 

De som arbetade med post-IVA uppgav att de hade kommit i kontakt med 

patienter som utvecklat PTSD efter intensivvård, men att det rörde sig om få 

patienter. Det användes inga verktyg specificerat på PTSD. PTSS hade an-

vänts tidigare och fann då ett fåtal patienter med PTSD. Även RAND-36 (en 

svensk version av SF-36), som tittar på allmänt psykiskt mående, användes 
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av post-IVA. Av de respondenter som inte arbetade med post-IVA upplevdes 

en svårighet att förstå patienternas mående efter tiden på IVA, vilket upplev-

des försvåra det preventiva arbetet. 

“Man har ju många här som är orolig så, men vi ser ju inte dem efteråt. Jag är 

ju inte ju inte med i den gruppen som följer upp. Jag ser ju inte dem på stan el-

ler vilka problem de har efter ett halvår eller ännu längre.” (Respondent 8) 

Det framkom en önskan om ett närmare informationsutbyte mellan post-IVA 

och övrig vårdpersonal. Dels av ren nyfikenhet om patientfallen men också 

som en möjlighet till lärdom. Respondenterna lyfte att det var viktigt att 

tänka på att det kanske bara var de friskaste som orkade ta sig till post-IVA. 

Trots det kunde en vidareutveckling och ett kunskapsutbyte ske med hjälp av 

den information som kom fram. 

Av de respondenter som träffat intensivvårdspatienter efter tiden på IVA 

nämndes hur informationstörstiga patienterna var. De upplevdes vilja veta 

allt om vad som hänt dem i syfte att få större förståelse för sin situation. En 

gemensam tro på post-IVA:s förmåga att hjälpa patienternas psykiska välmå-

ende märktes. En respondent sa emot detta med argumentet att det behövdes 

mer forskning. Från övriga framkom en tro och önskan om att utveckla post-

IVA. Att kunna träffa patienter tidigare för att hjälpa dem att förstå vad som 

hänt under vårdtiden kunde bidra till minskning av utvecklandet av PTSD.  

Var gränsen gick för intensivvårdspersonalens ansvarsområde lyftes. Var det 

verkligen intensivvårdens ansvar att följa upp dessa patienter? Fanns kun-

skapen på IVA eller i öppenvården?  diskuterade respondenterna. Upplevel-

sen var att en tydligare väg ut från sjukhuset, med rehab och psykiatri skulle 

kunna minska utvecklingen av PTSD. 
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6.3.3 Dagboken som ett verktyg för att minska risken för PTSD 

Dagboken uppfattades av många som ett bra verktyg för att minska risken för 

PTSD efter tiden på IVA. Det fanns en stark tro på att dagböckerna bidrog 

till en ökad förståelse och förmåga hos patienterna att bearbeta tiden på IVA.  

“Det tror jag också är… det här sättet att få… ja... asså det ger ju patienten till-

baka tiden dom har förlorat på IVA.” (Respondent 10) 

De foton som togs till dagboken berördes. Foton där anhöriga var med upp-

levdes bidra mest till patienternas välmående, det gav patienterna en upple-

velse av gemenskap och en känsla av att de inte vara ensamma på IVA. Re-

spondenterna lyfte vikten av att inte bara skriva om vad som hände på IVA, 

det upplevdes även hjälpa att skriva om saker som hände i omvärlden eller 

om vädret. Att låta anhöriga skriva erfors också som positivt. Framförallt 

uppfattades dagboken som en viktig faktor när det gällde patientens bearbet-

ning av tiden på IVA. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden har diskuterats i enlighet med Lincoln och Gubas (1985) kvalitets-

begrepp för kvalitativa metoder; tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet samt 

verifierbarhet.  

Studieförfattarna diskuterade huruvida en enkätstudie var möjlig. En enkät-

studie hade gett möjlighet till ett mer överförbart resultat genom att fler re-

spondenter hade kunnat nås. Med tanke på att varken de bakomliggande risk-

faktorerna eller effekterna av de profylaktiska insatserna är klargjorda, ansåg 

studieförfattarna att en enkätstudie inte hade gått att genomföra på ett tillför-

litligt sätt. Således gjordes en intervjustudie med inriktning mot erfarenheter 

av intensivvårdsrelaterad PTSD. Intervjuer som metod är en fördel när syftet 
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handlar om att spegla upplevelser eller erfarenheter (Graneheim & Lundman, 

2017).  

Studien analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Styrkan med kvalita-

tiv innehållsanalys är att analysen ger tydliga beskrivningar av respondenter-

nas berättelser. Svagheten är att det finns en risk att missa kodningar av in-

tressant data (Polit & Beck, 2016) vilket isåfall ger ett ofullständigt resultat 

och minskar tillförlitligheten. Kvalitativ innehållsanalys handlar om att besk-

riva variationer, varför det är en fördel med få inklusionskriterier (Graneheim 

& Lundman, 2017). Enligt Polit och Beck (2016) passar bekvämlighetsurval 

när syftet är att hitta deltagare från en speciell organisation. Genom bekväm-

lighetsurval kan fler erfarenheter beskrivas kring samma fenomen. Strävan är 

att få en så stor variation av förtrogenhet inom ämnet som möjligt. De olika 

perspektiven på forskarämnet bidrar därmed till studiens giltighet, då ett dju-

pare material skapas (Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2016). Ett helt 

riktat urval hade troligtvis gett mer data då personal med mycket att säga om 

ämnet hade kunnat väljas ut i högre grad (Graneheim & Lundman, 2017; 

Kvale & Brinkmann, 2010) vilket hade kunnat fördjupa analysen.  

 

Datamängden som extraherades varierade mellan intervjutillfällena, det beror 

troligtvis på att respondenterna har olika erfarenheter av ämnet. Studiens för-

fattare upplevde att det var svårt att veta när respondenten pratat klart om re-

spektive ämne. Det var också svårt att veta när och vilka följdfrågor som 

skulle ställas, detta kan ha påverkat datamängden som samlades in. Det är 

viktigt att poängtera att en längre intervju inte nödvändigtvis renderar i mer 

data (Graneheim & Lundman, 2017). Vidare är det svårt att veta hur mycket 

data som behövs vid en kvalitativ studie. Ett mål kan vara datamättnad, där 

ny information inte längre fås fram under intervjuerna (Polit & Beck, 2016). 

I viss grad upplevde studieförfattarna att datamättnad uppnåddes, de senare 
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intervjuerna berörde ofta samma ämnen som de tidigare och få nya erfaren-

heter och insikter framkom.  

 

De något korta intervjulängderna kan delvis kopplas till författarnas oerfarna 

roll som intervjuare. Många metodböcker lyfter att växa in i rollen som inter-

vjuare som en viktig aspekt av intervjustudier (Patel & Davidson, 2011; Polit 

& Beck, 2016). Ingen av studiens författare har tidigare genomfört en inter-

vjustudie. Genom att genomföra ytterligare någon pilotintervju hade kanske 

tillförlitligheten, giltigheten, överförbarheten och verifierbarheten kunnat öka 

i studien. Ytterligare en pilotintervju hade gett en mer utförlig utvärdering av 

intervjumallen, vilket hade kunnat underlätta studiens intervjuer och ökat da-

tamängden. Trots att ändringar gjordes i intervjumallen efter pilotintervjun 

gick frågorna ofta in i varandra. En fråga som ställdes hade ofta redan besva-

rats av respondenten, vilket kan vara en styrka, eftersom respondenterna ge-

nom upprepning av frågor ges möjlighet att utveckla sina tidigare svar och 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2017). Därför avslutades också varje 

intervju med en sammanfattning av vad som berörts och en fråga om respon-

denten hade något ytterligare att tillägga. Ofta ledde detta till att intervjun 

förlängdes och datamängden ökade vilket får anses vara en styrka. 

 

Relationen mellan studiens två författare och deras kollegor kan ha påverkat 

både urvalet och resultatet. Relationen mellan intervjuaren och respondenten 

har visat sig kunna påverka resultatet (Ryan, Coughlan & Cronin, 2009). Det 

kan ha funnits en ökad känsla av att vilja hjälpa sin kollega med studien vil-

ket kan ha resulterat i en känsla av tvång hos respondenterna. Huruvida det 

påverkats i aktuell studie och om denna påverkan är en styrka eller svaghet är 

svårt att säga. En positiv effekt av den nära relationen kan vara att respon-

denterna känner sig mer avslappnade och då öppnar upp sig mer under inter-

vjun. En negativ effekt kan vara att respondenten är rädd att blotta sin okun-
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skap för en kollega. Relationen mellan respondent och intervjuare är en pro-

blematisk realitet när det kommer till intervjustudier och något som förfat-

tarna måste ta hänsyn till och vara medvetna om när studien görs och när 

överförbarhet diskuteras (Ryan et al., 2009). 

 

Intervjuerna hölls inte tillsammans på grund av avståndet mellan studiens två 

författare. Hade avståndet varit mindre hade troligtvis intervjuerna genom-

förts gemensamt, vilket kan ses som både som en styrka och en svaghet. Om 

bägge studieförfattarna deltagit vid samtliga intervjuer hade en mer enhetlig 

och samstämmig intervjuteknik använts. Visserligen hade det kunnat lyfta 

tillförlitligheten i studien, men en svaghet hade kunnat vara att respondenten 

känt sig mer utsatt och inte svarat lika utförligt på frågorna (Graneheim & 

Lundman, 2017). Respondenterna fick själva välja var intervjuerna hölls vil-

ket är en styrka i studien eftersom det kan bidra till ett bättre samtal (Daniel-

son, 2017). 

 

Intervjuerna spelades in istället för att anteckningar fördes. Polit & Beck 

(2016) förklarar att anteckningar kan öka risken för bias och därmed minska 

verifierbarheten, då intervjuarens omedvetna tolkningar och minnen kan på-

verka det slutgiltigt nedskrivna materialet. Samtidigt kan en inspelning vara 

skrämmande för respondenten och det upplevdes vid ett par intervjuer att re-

spondenten slappnade av och pratade mer fritt när mikrofonen stängdes av. 

Vid ett par tillfällen startades intervjun igen då samtalet fortsatte i samma 

anda och viktiga data kunde fångas upp. 

 

Studieförfattarna valde att redogöra citat under varje subkategori i resultatet. 

Att presentera citat från respondenterna är ett sätt att visa giltigheten i studien 

och kan bevisa att respondenternas tankar har framställts objektivt (Grane-

heim & Lundman, 2017), vilket är en styrka. 
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Det är en styrka i studien att bägge författarna har läst transkriberingarna 

många gånger. Genom att båda har skapat sig en god förståelse av all data 

har analysen stärkts, vilket också stärkt tillförlitligheten (Graneheim & Lund-

man, 2017). Vidare är det en styrka att författarna samarbetade över Skype i 

samband med analysarbetet. Genom att tillsammans kunna betitta arbetet 

uppstod en större möjlighet till djupare analys. Framkomna data bör kontroll-

eras av minst en annan forskare för att uppmärksamma förförståelsen, på så 

sätt kan förförståelsen utnyttjas bättre (Graneheim & Lundman, 2017; Patel 

& Davidson, 2011). Att tillsammans granska analysprocessen och resultatet 

ökade verifierbarheten, då oegentligheter som kunde härledas till insamlings-

processen reducerades (Polit & Beck, 2016). Författarna till studien valde att 

utnyttja förförståelsens existens. Genom att använda sig av förförståelsen 

kunde innebörder av igenkänning användas och samtalet med respondenterna 

ge en djupare förståelse. Framhållandet av förförståelsen styrker trovärdig-

heten i studien, då det kan öppna upp för ny kunskap över det valda ämnet. 

Tvärtom kan trovärdigheten minska om resultatet blir allt för färgat av förfat-

tarnas förförståelse (Graneheim & Lundman, 2017; Patel & Davidson, 2011). 

Förförståelsens existens diskuterades flitigt inför intervjuerna för att tillsam-

mans hitta en strategi att inte ställa ledande följdfrågor under intervjuernas 

gång. Författarna återgick till de nedskrivna intervjuerna regelbundet under 

analysdelen. Genom att arbeta på detta sätt så utröntes huruvida analysen var 

ett resultat av intervjuerna eller av författarnas egna tankar (Patel & David-

son, 2011).  

7.2 Resultatdiskussion 

Den vanligaste riskfaktorn som togs upp i subkategorin Riskfaktorer för ut-

vecklandet av PTSD var delirium. Delirium definieras som en akut föränd-

ring av mentalt tillstånd och kan ge sig uttryck på tre olika sätt, hyperaktivt, 

hypoaktivt eller som en blandning (APA, 2013). Delirium ökar bland annat 

mortaliteten och tiden på IVA (Spronk, Riekerk, Hofhuis & Rommes, 2009). 
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Det tycks idag inte finnas några bevis för att delirium orsakar PTSD (Parker 

et al., 2015; Partridge, Martin, Harari & Dhesi, 2012; Patel et al., 2016; 

Svenningsen et al., 2015). Det tycks emellertid finnas gemensamma nämnare 

mellan utvecklandet av PTSD och delirium, däribland vanföreställningar och 

hemska minnen från IVA (Davydow et al., 2008; Jones et al., 2007; Parker et 

al., 2015). Delirium borde således i teorin vara förknippat med utvecklandet 

av PTSD. Resultatet tyder på att denna tro finns hos många intensivvårds-

medarbetare. Denna troligtvis felaktiga tro kan innebära en risk i det fortsatta 

arbetet mot PTSD. Genom att arbeta preventivt mot delirium i tron att det 

hjälper mot PTSD är det en risk att  insatser med bevisade effekter omöjlig-

görs. På så sätt kan patientsäkerheten minska. 

 

Subkategorin Brist på medvetet arbete visade bland annat att vikten av kolle-

gialt samarbete är en förutsättning för preventivt arbete mot PTSD. Många 

upplevde att patienterna kunde känna av en icke vårdande relation med en 

viss arbetsgrupp. Wiechula et al. (2016) menar att ett kollegialt samarbete 

kan påverka den vårdande relationen. Kollegialt ömsesidigt stöd ses som en 

viktig del gällande vårdandet av patienter, att stöttning och samarbete funge-

rade väl. Likaväl som att bra samarbete är positivt kan ett sämre kollegialt 

samarbete påverka den vårdande relationen negativt. Här ses organisations-

faktorer med bland annat hierarki och ledarskap som en bidragande orsak. 

Kasén (2002) lyfter också betydelsen av arbetsgruppen för att främja en god 

vårdande relation. Vissa vårdande relationer kan bli hämmande istället för 

främjande och resultatet visar en upplevelse av att inte all personal fungerar 

väl med alla patienter. Genom dimensionen förbindelse i den vårdande relat-

ionen är det vårdgivarens skyldighet att skydda patienters sårbarhet. Därmed 

bör kommunikationen kollegor emellan stärkas, för att uppmärksamma när 

en relation inte är vårdande. Att kommunicera kollegorna emellan blir där-

med en viktig aspekt för att främja en god omvårdnad och ett preventivt ar-

betssätt mot PTSD, vilket även framkom i resultatet. Clancy och Svensson 
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(2007) lyfter närhetsetiken i samarbetet mellan kollegorna, att kollegor kan 

stötta varandra i att vara ansvarsfulla vårdgivare och i känslor som oro, osä-

kerhet och rädsla. Men samtidigt är det den enskilda vårdgivarens plikt att ta 

ansvar för sin egen handling och hållning i närheten med patienterna.  

 

Vidare visade resultatet på en brist på medvetenhet. Bristen fanns inte bara 

hos individer, utan även organisatoriskt. Förutom arbetet som lades ner på 

post-IVA fanns inga verktyg i själva vården för att arbeta preventivt utan ar-

betet skedde omedvetet. Det fanns heller inga riktlinjer för att leta efter pati-

enter med ökad risk att utveckla PTSD. De verktyg som kunde användas var 

till exempel screeninginstrument för PTSD (Frank et al, 2017; Milton et al., 

2017; Twigg et al., 2008). Det krävs ett organisatoriskt ansvar för att lyckas 

med implementering av dessa verktyg (Frank et al., 2017). Med tanke på att 

vinsterna kan vara stora för både patient och samhället (Jones et al., 2010; 

Kessler, 2000; Lamoureux-Lamarche et al., 2016; Modrykamien, 2012; 

Michel & Michel, 2018; Pagotto et al., 2015; Ringdal et al., 2010) är det an-

märkningsvärt att medvetenheten inte är större. Det är författarnas uppfatt-

ning att mer forskning kring effekter av interventioner behövs i syfte att möj-

liggöra för organisationen att implementera korrekta och välfungerande ar-

betssätt. 

 

Subkategorin Kommunikation med patienterna visade att en god kommuni-

kation med patienter upplevdes vara en bra preventiv åtgärd för utvecklandet 

av PTSD. Wiechula et al. (2016) tydliggör att omvårdnad är byggd på för-

mågan att bygga en relation till patienterna och att en av nycklarna för en god 

vårdande relation är kommunikation. Egerod et al. (2015) förklarar att en öp-

pen och ömsesidig relation, baserad på tillit, skapar en djupare förståelse för 

patienters minnen och overkliga upplevelser under tiden på IVA. I resultatet 

framkom också att förklara för patienterna vad som hände runt dem som en 
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viktig del i kommunikationen. Det upplevdes att patienterna accepterade sin 

situation bättre genom att personalen såg och lyssnade på patienterna.  

 

En god kommunikation kan vara svårt att uppnå i en högteknologisk miljö 

(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). Personal kan underlätta 

kommunikationen genom att förklara vårdtekniska apparater, varför de finns 

och hur länge de kommer behöva vara där (Granberg et al., 1998). Vidare 

kan personalen förklara för patienterna vad som händer med kroppen och hur 

återhämtningen kommer gå till. En vårdande relation skapar ett lugn och 

trygghet, vilket gör en god återhämtning möjlig. En vårdande relation kan ses 

som en viktig faktor för att patienterna ska kunna komma över de skräm-

mande upplevelserna IVA-vården kan orsaka (Egerod et al., 2015), vilket 

också lyfts i resultatet.  

 

Granberg et al. (1998) menar att en icke vårdande relation kan skapa ökad 

rädsla och osäkerhet hos patienterna. Det visades i resultatet att en sämre 

kommunikation med patienterna antogs bidra till en ökning av PTSD och att 

patienterna påverkades starkt av vad som sades och gjordes. Kasén (2002), 

förklarar också att en icke vårdande relation tar sig form i känslor som över-

givenhet och ensamhet hos patienterna. Det kan vara svårt att fånga de pati-

enter som upplever en icke vårdande relation, då många uppträder som att en 

vårdande relation har funnits, detta för att inte göra sig obekväma och hamna 

i konflikter. Här blir dimensionen berättelse i den vårdande relationen tydlig 

mellan den som vårdar och de som vårdas. Patienterna vågar vara ärliga och 

tydliga med sin vård, vårdgivaren ger samtidigt patienterna utrymme och 

trygghet (Kasén, 2002). Återigen knyter detta an till Clancy och Svenssons 

(2007) studie om närhetsetik, där personalen bör främja en god relation mel-

lan vårdgivaren och patienterna. Närhetsetiken ger en påminnelse om patien-

ternas olikheter och skilda behov och ses som respekt för patienternas auto-

nomi och en tankeställare för hur vårdgivarnas handlingar styrs i mötet med 
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patienterna. Clancy och Svensson (2007) förklarar vidare att det är vårdgiva-

rens plikt gentemot patienterna att ta ansvar för att deras vård ska byggas av 

patienternas integritet och trygghet och detta kan främjas genom en god 

kommunikation mellan vårdgivaren och patienterna.  

 

Anhöriga som en del av vårdandet lyfter anhöriga som en viktig roll för pati-

enternas återhämtning och minskning av utvecklandet av PTSD. I kompe-

tensbeskrivningen för legitimerad intensivvårdssjuksköterska (2012) betonas 

vikten av att vårdpersonal ska integrera de närstående i vården och verka för 

att skapa en vårdande miljö som främjar patienternas fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande. Egerod et al. (2015) och Cutler et al. (2015) menar att 

de anhöriga är en viktig del i att patienter ska känna sig trygga i den utsatta 

situation de befinner sig i under tiden på IVA. Att se de anhöriga jämte sig 

när patienterna vaknar kan bidra till att ett lugn infinner sig och att rädslan 

minimeras. Resultatet visar att besökstider upplevs som negativt för patien-

tens återhämtning. I linje med resultatet menar Cutler et al. (2015) att en 

känsla av hopp kan stärkas genom att de anhöriga får vara där. Minnet av att 

de anhöriga satt jämte sängen kan göra upplevelsen av intensivvården mer 

verklig, en livlina till det verkliga livet. 

 

I kategorin Fortsatt stöd efter tiden på IVA togs Post-IVA upp som en bidra-

gande orsak till en bättre återhämtning för patienten och förebyggande av 

PTSD. Det finns otaliga exempel på hur en sådan mottagning kan vara upp-

byggd. I Indiana, USA har Critical Care Recovery Centers utvecklats. Här ar-

betar personalen i multidisciplinära team (bland annat sjuksköterskor, aneste-

siologer och socialarbetare) för att främja patienternas återhämtning efter in-

tensivvård. Centrat bygger en bro mellan öppen- och slutenvården och ger en 

tydlig väg från sjukhuset till vardagen för patienter (Lasiter & Boustani, 

2015). Liknande tankar framkom också i resultatet i aktuell studie, bland an-

nat om en förhoppning av en tydligare väg från IVA. Tyvärr har ingen studie 
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hittats som tittar på vilka effekter centrat ger men tidiga data tyder på att det 

är bra för patienters psykiska välmående (Lasiter & Boustani, 2015) och då 

troligtvis även PTSD.  

 

Ett annat alternativ som prövats är sjuksköterskeledd uppföljning. Evidensen 

för att det har effekt på patienters psykiska hälsa i allmänhet och PTSD i syn-

nerhet är små (Schofield-Robinson et al., 2018). En randomiserad studie, där 

patienterna följdes upp över ett års tid, bland annat med SF-36, fann inga evi-

dens för att den sjuksköterskeledda uppföljningskliniken minskade risken för 

PTSD. Dessutom var kliniken dyrare än “normal” behandling (Cuthbertson 

et al., 2009). Liknande resultat hittas i en nyare studie av Richards-Belle et 

al. (2018). Studien tittar specifikt på en sjuksköterskeledd uppföljningskli-

niks effekt på PTSD. Studien är färdigställd men inte publicerad. En av re-

spondenterna i aktuell studie hade via en konferens tagit del av det prelimi-

nära resultat, vilket likt Cuthbertson et al. (2009) inte visade någon effekt 

(personlig kommunikation, 11 januari 2019). Den evidens vi har idag tyder 

således på att en multidisciplinär uppföljning ledd av anestesiologer är bättre 

(Sevin & Jackson, 2019; Åkerman et al., 2017). 

 

Resultatet visade på en vilja att utveckla post-IVA som prevention för bland 

annat PTSD. Utvecklandet av post-IVA handlar om hur den vårdande relat-

ionen fortsätter efter tiden på IVA. Här går det att se Kaséns (2002) berättel-

sedimension. Att vårdaren kan lindra patienters lidande genom att fånga de-

ras behov även efter vårdtiden. Vårdaren kan bjuda in till den vårdande relat-

ionen och vara patienternas vägvisare under uppföljningen (Kasén, 2002), i 

detta fall för att fortsätta arbeta preventivt mot utvecklandet av PTSD. Resul-

tatet visar på att det inte finns pengar eller resurser för att fortsätta utvecklan-

det av post-IVA. Egerod et al. (2012) som har tittat på uppföljningskliniker i 

Skandinavien, lyfter också denna problematik. Sverige har årligen cirka 40 
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000 intensivvårdstillfällen (Åkerman et al. 2017) och PTSD efter intensiv-

vård har en prevalens på cirka 10–20 % (Davydow et al., 2008; Hatch et al., 

2018; Patel et al., 2016). Med dessa nummer kan det antas att 4000–8000 in-

divider årligen drabbas av PTSD efter intensivvård. Här finns således en stor 

samhällsekonomisk vinst att göra genom förbättring av till exempel post-

IVA. Det är därmed anmärkningsvärt att inte mer pengar och resurser satsas 

på denna verksamhet. 

 

Ingen av verksamheterna i studien använde sig av specifika PTSD-verktyg i 

sin uppföljning. Svenska Intensivvårdsregistret (2016) rekommenderar inte 

heller det i sina riktlinjer. Däremot rekommenderar Riksföreningen för anes-

tesi och intensivvård att uppföljningen använder PTSS (Åkerman et al., 

2017). Med tanke på detta är det önskvärt att resurser ges till post-IVA för att 

möjliggöra en bättre uppföljning. Därtill kan screening redan på IVA troligt-

vis öka medvetenheten om att problemen finns (Frank et al., 2016), vilket är 

viktigt eftersom tidigare insatt preventiv behandling ger mindre risk för att 

patienterna utvecklar PTSD (Griffiths et al. 2007; Jones et al., 2010). Proble-

matiken är återigen organisatorisk där resurserna inte räcker till (Frank et al., 

2015). Rekommendationen är att uppföljningen blir en given del av intensiv-

vårdsverksamheten (Åkerman et al., 2017). Studieförfattarna tror att det ökar 

kunskapen och förståelsen både hos vårdgivarna och patienterna vilket också 

spelar an på den önskan som framkom i resultatet, med ett tydligare samar-

bete mellan post-IVA och den övriga verksamheten. 

 

Subkategorin Dagboken som ett verktyg för att minska risken för PTSD vi-

sade dagboken som en åtgärd med positiv effekt för patienten. Nyare studier 

visar också på god effekt gällande ångest, depression (Kredenster et al., 

2018; McIlroy, King, Garrouste-Orgeas, Tabah & Ramanan, 2019) och livs-

kvalité (McIlroy et al., 2019). Det finns studier som visar att dagboken har 

effekt på PTSD (Jones et al., 2010; Parker et al., 2015) medan andra studier, 
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däribland större litteraturstudier inte visar någon effekt på PTSD (Glimelius 

Petersson et al., 2015; Kredenster et al., 2018; McIlroy et al., 2019; Ullman 

et al., 2014). Den förmodade profylaktiska effekten på PTSD tycks därför 

inte vara vetenskapligt bevisad. Dagböckerna tros däremot kunna bidra i att 

förstå vistelsen på IVA (Glimelius Petersson et al., 2015), vilket i sin tur rent 

teoretiskt borde minska risken för PTSD. 

8 Slutsats 

Resultatet visade att det finns en liten erfarenhet om PTSD efter intensivvård 

men att ett omedvetet preventivt arbete förekom. Det framkom en tro på att 

relationer och kommunikation är viktigt för att underlätta patienternas tid på 

och efter intensivvården.  

 

Studieförfattarna anser att det behövs mer utbildning av personal både på 

IVA, men även på vårdavdelningar i syfte att öka förståelsen och kunskapen 

om PTSD efter intensivvård. Således är det en organisatorisk insats och för-

bättring som behövs. Genom bättre organisation kan kompetensen stärkas 

hos personalen, vilket i sin tur kan öka möjligheterna att implementera sy-

stem för att minska PTSD efter intensivvård. 

 

Det är författarnas åsikt att det krävs mer kvalitativ och kvantitativ forskning 

om bland annat riskfaktorer, uppföljningskliniker och preventivt arbete, ef-

tersom det idag inte tycks finnas konsensus. Studien har bidragit till att för-

fattarna har fått en bredare kunskap om problemområdet. Kunskapen har be-

tydelse för författarnas kommande yrkesroll som intensivvårdssjuksköterskor 

och kan förhoppningsvis bidra till en ökad vetskap på de avdelningarna som 

författarna arbetar på. 
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I 

 

Bilaga 1 – Brev till verksamhetschefer 

Informationsbrev angående beskrivning av intensivvårdens 

sjuksköterskors och anestesiologers kunskap om preventivt 

arbete mot IVA-relaterad PTSD. 

 

Till verksamhetschef 

 

En förfrågan om tillåtelse att utföra forskningsstudie med inten-

sivvårdssjuksköterskor och anestesiologer 

 

Vi, Olle Byrlind Cronqvist och Sofie Ryd, läser intensivvårdssjuksköterske-

utbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Under utbildningen ingår en ma-

gisteruppsats inom huvudämnet vårdvetenskap. Syftet med studien är att be-

skriva intensivvårdssjuksköterskors och anestesiologers kunskaper kring pre-

ventivt arbete mot IVA-relaterad PTSD. 

  

Utvecklandet av PTSD efter vård på IVA något som fått ökad uppmärksam-

het de senaste åren. Incidensen av PTSD hos intensivvårdspatienter tycks 

vara stor. På grund av att PTSD visar sig först efter tiden på intensivvården 

är det svårt att medvetandegöra kopplingen mellan PTSD och den inneligg-

ande tiden på IVA. Det är därför särskilt intressant att undersöka vilken kun-

skap som finns inom detta område. Vi önskar därför gå ut i verksamheten 

och göra en intervjustudie med intensivvårdssjuksköterskor och anestesiolo-

ger. 

Intervjuerna planeras till två intensivvårdsenheter. Intensivvårdssjuksköters-

korna och anestesiologerna ska ha minst två års erfarenhet av sitt yrke. Åld-

rarna, arbetslivserfarenheten och könen på informanterna ska vara blandade, 

då vi vill ha en så representativ intervjugrupp som möjligt. Om möjligt öns-

kar vi att ni som verksamhetschefer bistår i att hitta möjliga intresserade. Vi 

författare kommer göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer och planen är 

att varje intervju ska ta 30–60 minuter. Intervjuerna kommer göras under 

vecka 5 och 6 våren 2019 och vi kommer inkludera fem informanter på var-

dera intensivvårdsenheten, tio stycken totalt. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna får när som helst avbryta sin 

medverkan. Informanterna får bestämma tid och plats för intervjuerna. Inter-

vjuerna kommer transkriberas och därefter analyseras med innehållsanalys. 

All data från intervjuerna kommer avidentifieras, detta för att det inte ska gå 

att se vem som deltagit i studien. Det insamlade materialet kommer endast att 



 

II 

 

användas till denna studie, när informationen analyserats kommer insamlade 

data raderas. Alla deltagare i studien kommer att få information både skrift-

ligt och muntligt innan intervjuerna genomförs. Möjligheter att ställa frågor 

kommer finnas. Därtill kommer ett samtyckesformulär skrivas på inför inter-

vjun. 

En egengranskning vid Etikkommittén Sydost har genomförts inför påbörjan 

av studien. Ur denna framkom att vidare etisk granskning inte krävs. Resulta-

tet av studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå 

och publiceras på Linnéuniversitet. Ett exemplar av studien kommer även 

skickas till er enhet. 

  

Vår förhoppning med denna studie är att personalen på respektive enhet kan 

ta del av studien och därigenom leda till en ökad medvetenhet kring den pre-

ventiva vården av PTSD. 

  

Om du godkänner att studien får genomföras på intensivvårdsenheten önskar 

vi din underskrift i detta informationsbrev och att det sedan skickas tillbaka i 

bifogat svarskuvert. 

Om du önskar ytterligare information kring denna studies upplägg, hör då av 

dig till någon av oss författare eller till vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

 

UNDERSKRIFTER  

 

SOFIE RYD, OLLE BYRLIND CRONQVIST OCH CATHARINA FRANK 

 

DATUM 

  



 

III 

 

Bilaga 2 – Brev till respondenter samt samtyckesfor-

mulär 

Informationsbrev angående beskrivning av intensivvårdens 

sjuksköterskors och anestesiologers erfarenheter om preven-

tivt arbete av IVA-relaterad PTSD. 

Till dig som intensivvårdssjuksköterska eller anestesiolog, en för-

frågan om att delta i vår forskningsstudie 

Vi, Olle Byrlind Cronqvist och Sofie Ryd, läser intensivvårdssjuksköterske-

utbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Under utbildningen ingår en ma-

gisteruppsats inom huvudämnet vårdvetenskap. Syftet med denna studie är 

att beskriva intensivvårdssjuksköterskors och anestesiologers erfarenheter av 

IVA-relaterad PTSD och eventuella profylaktiska åtgärder som görs. 

  

Utvecklandet av PTSD efter IVA är något som fått ökad uppmärksamhet de 

senaste åren. Incidensen av PTSD hos intensivvårdspatienter tycks vara stor. 

På grund av att PTSD visar sig först efter tiden på intensivvården kan det 

vara svårt att medvetandegöra kopplingen mellan PTSD och den inneligg-

ande tiden på IVA. Det är därför särskilt intressant att undersöka vilken erfa-

renhet och kunskap som finns inom detta område. Vi önskar därför gå ut i 

verksamheten och göra en intervjustudie med intensivvårdssjuksköterskor 

och anestesiologer. 

  

Intervjuerna planeras till två intensivvårdsenheter. Vi kommer tillsammans 

med dig göra en semistrukturerad kvalitativ intervju som planeras att pågå 

under 30–60 minuter. Intervjuerna kommer göras under vecka 6 och 7 våren 

2019. Det är frivilligt att delta i studien och du får när som helst avbryta din 

medverkan. Det är även upp till dig att bestämma tid och plats för intervju-

erna. Intervjuerna kommer transkriberas och därefter analyseras i en inne-

hållsanalys som kommer redovisas i vår kommande magisteruppsats. All 

data från intervjuerna kommer avidentifieras, detta för att din identitet inte 

ska rubbas. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna 

studie, när studien är godkänd kommer insamlade data raderas. Innan inter-

vjun kommer du ha möjlighet att ställa frågor och du kommer även få denna 

information muntligt. 

En egengranskning vid Etikkommittén Sydost har genomförts inför påbörjan 

av studien. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av uppsats på 

avancerad nivå och publiceras på Linnéuniversitet. Ett exemplar av studien 

kommer även skickas till er enhet. 



 

IV 

 

Vår förhoppning är att personalen på respektive enhet kan ta del av studien 

och därigenom få en ökad medvetenhet i den preventiva vården av PTSD. 

Om du önskar ytterligare information kring denna studies upplägg, hör då av 

dig till någon av oss författare eller till vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

  

UNDERSKRIFTER  

 

SOFIE RYD OCH OLLE BYRLIND CRONQVIST 

 

DATUM 

  

Samtyckesformulär för att delta i semistrukturerad intervju angående 

beskrivning av intensivvårdens sjuksköterskors och anestesiologers erfa-

renheter om preventivt arbete mot IVA-relaterad PTSD. 

Jag har tagit del av informationen om studien: Erfarenheter om PTSD efter 

intensivvård hos intensivvårdsjuksköterskor och anestesiologer, fått tillfälle 

att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

_______________________________________ 

Underskrift av forskningsperson  

_______________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  

_______________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

_______________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

Bilaga 3 – Intervjumall 

INTERVJUMALL 



 

V 

 

● VILKA ERFARENHETER HAR DU AV IVA-RELATE-

RAD PTSD? Berätta gärna om ett eller fler patientexempel. 

● VAD TÄNKER DU OM RISKFAKTORER RELATERAT 

TILL PTSD. 

● ARBETAR NI MED PREVENTIVA METODER OCH 

HUR ISÅFALL? 

● VAD TROR DU ÄR VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 

MOTVERKA PTSD? (medicinska eller omvårdnadsåtgär-

der som följdfråga) 

● HAR NI NÅGON SORTS UPPFÖLJNING MED FÖRE 

DETTA INTENSIVVÅRDSPATIENTER? 

● ÄR DET NÅGOT DU KÄNNER ATT DU GLÖMT/NÅ-

GOT YTTERLIGARE DU VILL TILLFÖRA TILL IN-

TERVJUN?  

Exempel på följdfrågor 

Hur tänker/känner du? 

Vad menar du? 

Vad gjorde du? 

På vilket sätt? 

Vill du berätta? 

Vill du utveckla lite mer? 

Vill du ge exempel? 

Kan det gå att göra annorlunda? 

Varför då? 

Vad hände då? 

Vad innebär det för dig som intensivvårdssjuksköterska/anes-

tesiolog?  



 

VI 

 

Bilaga 4 – Etisk egengranskning 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla käns-
liga personuppgifter (dvs. behandla per-
sonuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fack-
förening eller som rör hälsa eller sexual-
liv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt in-
grepp på deltagarna (även sådant som 
inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt 
eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. 
behandling av övervikt) eller som innebär 
en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan här-
ledas till en levande eller avliden männi-
ska (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. ut-
satta grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroen-
deställning såsom patienter eller studen-
ter som är direkt beroende av försöksle-
daren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift ef-
ter studiens genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där 
data kan kopplas till fysisk person) och 
anmälas till registeransvarig person 
(GDPR- ansvarig). 

  X 



 

VII 

 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande 
risk-nytta samt anpassat till nivån på stu-
dien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess 
syfte och uppläggning (inklusive vad som 
krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om med-
verkan klart framgår. (För studier med 
deltagare under 15 år krävs vårdnadsha-
vares godkännande t ex vid enkäter i skol-
klasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och 
detta framgår tydligt i den skriftliga in-
formationen till forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som 
helst och utan angivande av skäl kan av-
bryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande 
eller behandling eller, om studenter, be-
tyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 

 

 

 


